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Amendamentul 111
Gunnar Hökmark

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 5

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(5) Pentru a asigura o abordare 
proporțională și adaptată a diferitelor 
condiții de concurență, autoritățile 
naționale de reglementare pot defini piețe 
pe o bază subnațională și/sau pot elimina 
obligațiile de reglementare de pe piețele 
și/sau din zonele geografice unde există 
concurență în ceea ce privește 
infrastructura.

(5) Atunci când efectuează analize de 
piață, ANR-urile ar trebui să încerce să 
garanteze că reglementarea facilitează 
dezvoltarea pe scară largă a 
infrastructurii, precum și că aceasta este 
viabilă din punct de vedere economic și 
permite consumatorilor din toate zonele 
geografice să se bucure de avantajele 
oferite de o concurență efectivă. Pentru a 
asigura o abordare proporțională și 
adaptată a diferitelor condiții de 
concurență, autoritățile naționale de 
reglementare pot defini piețe pe o bază 
subnațională șipot elimina obligațiile de 
reglementare de pe piețele geografice unde 
există concurență în ceea ce privește 
infrastructura.

Atunci când se evaluează care sunt 
obligațiile de acces cele mai în măsură să 
favorizeze investițiile eficiente și 
concurența reală, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui, dacă este posibil 
din punct de vedere practic, să ia în 
considerare toate diferențele care există 
între condițiile din diferitele zone 
geografice ale statelor lor membre, 
apărând în același timp interesele 
consumatorilor, inclusiv a celor din 
comunitățile rurale, precum și piața 
internă.

Or. en

Justificare

Acest AM încearcă să găsească un compromis în chestiunea segmentării geografice, în acord 
cu principiile legii concurenței pe care ANR-urile trebuie să le respecte în cadrul procesului 
de analiză a pieței.
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Amendamentul 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 5

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(5) Pentru a asigura o abordare 
proporțională și adaptată a diferitelor 
condiții de concurență, autoritățile 
naționale de reglementare pot defini piețe 
pe o bază subnațională și/sau pot elimina 
obligațiile de reglementare de pe piețele 
și/sau din zonele geografice unde există 
concurență în ceea ce privește 
infrastructura.

(5) Atunci când efectuează analize de 
piață, ANR-urile ar trebui să încerce să 
garanteze că reglementarea facilitează 
dezvoltarea pe scară largă a 
infrastructurii, precum și că aceasta este 
viabilă din punct de vedere economic și 
permite consumatorilor din toate zonele 
geografice să se bucure de avantajele 
oferite de o concurență efectivă. Pentru a 
asigura o abordare proporțională și 
adaptată a diferitelor condiții de 
concurență, autoritățile naționale de 
reglementare pot defini piețe pe o bază 
subnațională șipot elimina obligațiile de 
reglementare de pe piețele geografice unde 
există concurență în ceea ce privește 
infrastructura.

Atunci când se evaluează care sunt 
obligațiile de acces cele mai în măsură să 
favorizeze investițiile eficiente și 
concurența reală, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui, dacă este posibil 
din punct de vedere practic, să ia în 
considerare toate diferențele care există 
între condițiile din diferitele zone 
geografice ale statelor lor membre, 
apărând în același timp interesele 
consumatorilor, inclusiv a celor din 
comunitățile rurale, precum și piața 
internă.

Or. en

Justificare

Acest AM încearcă să găsească un compromis în chestiunea segmentării geografice, în acord 
cu principiile legii concurenței pe care ANR-urile trebuie să le respecte în cadrul procesului 
de analiză a pieței.
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Amendamentul 113
Amalia Sartori

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 5

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(5) Pentru a asigura o abordare 
proporțională și adaptată a diferitelor 
condiții de concurență, autoritățile 
naționale de reglementare pot defini piețe 
pe o bază subnațională și/sau pot elimina 
obligațiile de reglementare de pe piețele 
și/sau din zonele geografice unde există 
concurență în ceea ce privește 
infrastructura.

(5) Atunci când efectuează analize de 
piață, ANR-urile ar trebui să încerce să 
garanteze că reglementarea facilitează 
dezvoltarea pe scară largă a 
infrastructurii, precum și că aceasta este 
viabilă din punct de vedere economic și 
permite consumatorilor din toate zonele 
geografice să se bucure de avantajele 
oferite de o concurență efectivă. Pentru a 
asigura o abordare proporțională și 
adaptată a diferitelor condiții de 
concurență, autoritățile naționale de 
reglementare pot defini piețe pe o bază 
subnațională șipot elimina obligațiile de 
reglementare de pe piețele geografice unde 
există concurență în ceea ce privește 
infrastructura.

Or. en

Justificare

Acest amendament încearcă să găsească un compromis în chestiunea segmentării geografice, 
în acord cu principiile legii concurenței pe care ANR-urile trebuie să le respecte în cadrul 
procesului de analiză a pieței.

Amendamentul 114
Erika Mann

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 14a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(14a)Investițiile în infrastructuri noi și 
modernizate de acces se caracterizează 
adesea printr-un necesar substanțial de 
capital, nesiguranță în privința cererii și 
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un ciclu de viață economic lung, ceea ce 
atrage după sine mari riscuri asociate 
investiției. Directivele 2002/21/CE și 
2002/19/CE ar trebui să susțină o 
abordare normativă care să stimuleze 
investițiile în astfel de infrastructuri, 
permițând autorităților naționale de 
reglementare să fixeze termenii și 
condițiile de acces la infrastructura nou 
construită de-a lungul a mai multe 
perioade de revizuire succesive până în 
momentul în care piața devine suficient 
de puternică pentru a asigura siguranță 
de planificare pentru toți operatorii, 
permițând instituirea unor mecanisme 
echitabile de împărțire a riscurilor între 
investitor și solicitanții de acces pentru a 
oferi condiții echitabile investitorului 
inițial și operatorilor care beneficiază de 
acces la noua infrastructură și susținând 
sisteme de tarifare adaptate la piață, care 
să ofere un grad suficient de flexibilitate 
pentru a fixa prețuri diferite pentru 
diferite produse și nivele de calitate a 
produselor, care să reflecte valoarea 
produsului și serviciului pentru 
consumator.

Or. en

Justificare

Considerent care oferă autorităților naționale de reglementare orientări în aplicarea 
principiilor de reglementare de la articolul 8 alineatul (4a) din Directiva cadru.

Amendamentul 115
Dominique Vlasto

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 14b (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(14b) Atunci când impun obligații privind 
accesul la infrastructurile noi și 
modernizate, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să garanteze că 
condițiile de acces reflectă circumstanțele 
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legate de decizia de investiție, luând în 
considerare, printre altele, costurile de 
dare în folosință, rata estimată de 
acceptare a noilor produse și servicii și 
prețurile cu amănuntul estimate. În plus, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să poată fixa, dacă este cazul, 
termeni și condiții de acces pentru o 
perioadă de timp suficientă pentru a oferi 
investitorilor siguranță de planificare. 
Acești termeni și condiții pot cuprinde 
sisteme de tarifare în funcție de volume 
sau de durata contractului, cu condiția ca 
aceste sisteme să fie în conformitate cu 
legislația comunitară. Sistemele de 
tarifare nu ar trebui totuși să fie permise 
în cazul în care ar avea efectul unei 
discriminări în favoarea operatorului cu o 
poziție dominantă pe piață, de exemplu, 
prin comprimarea marjelor, fixarea de 
bariere la intrare sau alte mijloace de 
frânare a dezvoltării unei concurențe 
efective în domeniul serviciilor pentru 
persoane fizice și juridice.
Având în vedere volumul investițiilor 
necesare pentru modernizarea 
infrastructurilor și construirea de 
infrastructuri noi, acordurile de 
cooperare dintre actorii de pe piață pot 
accelera și consolida darea în folosință a 
rețelelor de nouă generație în beneficiul 
consumatorilor, cu condiția respectării 
concurenței, inclusiv prin impunerea 
unor obligații privind accesul, dacă este 
necesar.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament prin 
clarificarea amendamentelor la articolul 8 din Directiva cadru și la articolul 13 din Directiva 
privind accesul și prin reflectarea necesității de a asigura atât un randament echitabil pentru 
cei care investesc în accesul de nouă generație, cât și protejarea concurenței.
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Amendamentul 116
Amalia Sartori

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 14b (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(14b) Atunci când impun obligații privind 
accesul la infrastructurile noi și 
modernizate, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să garanteze că 
condițiile de acces reflectă circumstanțele 
legate de decizia de investiție, luând în 
considerare, printre altele, costurile de 
dare în folosință, rata estimată de 
acceptare a noilor produse și servicii și 
prețurile cu amănuntul estimate. În plus, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să poată fixa, dacă este cazul, 
termeni și condiții de acces pentru o 
perioadă de timp suficientă pentru a oferi 
investitorilor siguranță de planificare, 
permițând, totodată, analizarea periodică 
a exactității premiselor inițiale. 

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament prin 
clarificarea amendamentelor la articolul 8 alineatul (4a) prvind obiectivele autorităților de 
reglementare în ceea ce privește accesul de nouă generație.

Amendamentul 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 14b (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(14b) Atunci când impun obligații privind 
accesul la infrastructurile noi și 
modernizate, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să garanteze că 
condițiile de acces reflectă circumstanțele 
legate de decizia de investiție, luând în 
considerare, printre altele, costurile de 
dare în folosință, rata estimată de 
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acceptare a noilor produse și servicii și 
prețurile cu amănuntul estimate. În plus, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să poată fixa, dacă este cazul, 
termeni și condiții de acces pentru o 
perioadă de timp suficientă pentru a oferi 
investitorilor siguranță de planificare. 
Acești termeni și condiții pot cuprinde 
sisteme de tarifare în funcție de volume 
sau de durata contractului, cu condiția ca 
aceste sisteme să fie în conformitate cu 
legislația comunitară. Sistemele de 
tarifare nu ar trebui totuși să fie permise 
în cazul în care ar avea efectul unei 
discriminări în favoarea operatorului cu o 
poziție dominantă pe piață, de exemplu, 
prin comprimarea marjelor, fixarea de 
bariere la intrare sau alte mijloace de 
frânare a dezvoltării unei concurențe 
efective în domeniul serviciilor pentru 
persoane fizice și juridice.
Având în vedere volumul investițiilor 
necesare pentru modernizarea 
infrastructurilor și construirea de 
infrastructuri noi, acordurile de 
cooperare dintre actorii de pe piață pot 
accelera și consolida darea în folosință a 
rețelelor de nouă generație în beneficiul 
consumatorilor, cu condiția respectării 
concurenței, inclusiv prin impunerea 
unor obligații privind accesul, dacă este 
necesar.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament prin 
clarificarea amendamentelor la articolul 8 din Directiva cadru și la articolul 13 din Directiva 
privind accesul și prin reflectarea necesității de a asigura atât un randament echitabil pentru 
cei care investesc în accesul de nouă generație, cât și protejarea concurenței.
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Amendamentul 118
Gunnar Hökmark

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 14b (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(14b) Atunci când impun obligații privind 
accesul la infrastructurile noi și 
modernizate, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să garanteze că 
condițiile de acces reflectă circumstanțele 
legate de decizia de investiție, luând în 
considerare, printre altele, costurile de 
dare în folosință, rata estimată de 
acceptare a noilor produse și servicii și 
prețurile cu amănuntul estimate. În plus, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să poată fixa, dacă este cazul, 
termeni și condiții de acces pentru o 
perioadă de timp suficientă pentru a oferi 
investitorilor siguranță de planificare. 
Acești termeni și condiții pot cuprinde 
sisteme de tarifare în funcție de volume 
sau de durata contractului, cu condiția ca 
aceste sisteme să fie în conformitate cu 
legislația comunitară. Sistemele de 
tarifare nu ar trebui totuși să fie permise 
în cazul în care ar avea efectul unei 
discriminări în favoarea operatorului cu o 
poziție dominantă pe piață, de exemplu, 
prin comprimarea marjelor, fixarea de 
bariere la intrare sau alte mijloace de 
frânare a dezvoltării unei concurențe 
efective în domeniul serviciilor pentru 
persoane fizice și juridice.
Având în vedere volumul investițiilor 
necesare pentru modernizarea 
infrastructurilor și construirea de
infrastructuri noi, acordurile de 
cooperare dintre actorii de pe piață pot 
accelera și consolida darea în folosință a 
rețelelor de nouă generație în beneficiul 
consumatorilor, cu condiția respectării 
concurenței, inclusiv prin impunerea 
unor obligații privind accesul, dacă este 
necesar.
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Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament prin 
clarificarea amendamentelor la articolul 8 din Directiva cadru și la articolul 13 din Directiva 
privind accesul și prin reflectarea necesității de a asigura atât un randament echitabil pentru 
cei care investesc în accesul de nouă generație, cât și protejarea concurenței.

Amendamentul 119
Erika Mann

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 14b (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(14b) În cazul în care impun obligații 
privind accesul la infrastructurile noi și 
modernizate și soluții de contracarare a 
prețurilor de control, autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui să 
garanteze că condițiile de acces reflectă 
circumstanțele legate de decizia de 
investiție, luând în considerare, printre 
altele, costurile de dare în folosință, rata 
estimată de acceptare a noilor produse și 
servicii și prețurile cu amănuntul 
estimate. Actorii de pe piață ar trebui să 
aibă permisiunea de a lua în calcul gradul 
de implicare al solicitantului de acces în 
împărțirea riscului asociat investiției, de 
exemplu, prin contracte de acces pe 
termen lung și/sau impunerea unor 
cantități minime în condițiile de acces, 
inclusiv cele legate de preț. Ar trebui 
susținută ideea fixării unor prețuri angro 
diferite în funcție de produse și de 
calitatea acestora, ca, de exemplu, lățimi 
de bandă diferite, deoarece acest lucru 
permite reflectarea valorii produsului 
și/sau serviciului în prețul de acces. O 
asemenea abordare bazată pe piață în 
privința prețurilor sporește bunăstarea, 
reflectă cererea din partea consumatorilor 
și permite susținerea în piață atât a 
produselor de calitate acceptabilă cu 
prețuri mai mici, cât și a produselor de 
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înaltă calitate și poate accelera 
introducerea și penetrarea noilor produse 
și servicii. Furnizarea unor produse de 
detail la prețuri atractive care să susțină 
penetrarea rapidă a noilor servicii de 
masă susținând, implicit, din timp 
profitabilitatea noilor rețele nu ar trebui 
împiedicată printr-o aplicare exagerat de 
îngustă și inoportună a testului de 
reducere a prețului. Operatorii de rețele 
sau furnizorii de servicii pregătiți să se 
angajeze la investiții riscante pe termen 
lung nu ar trebui împiedicați să facă 
consumatorului propuneri atractive, dar 
totuși profitabile, cât timp există un 
operator sau furnizor de servicii similar, 
pregătit să-și asume același nivel de risc, 
capabil din punct de vedere economic să 
facă o ofertă similară.

Or. en

Justificare

Considerent care oferă autorităților naționale de reglementare orientări în aplicarea 
reglementării prețului în conformitate cu articolul 13 din Directiva privind accesul.

Amendamentul 120
Amalia Sartori

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 14c (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(14c) Atunci când propun soluții la 
problema prețurilor de control, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să încerce să asigure investitorului 
un randament echitabil care să poată fi, 
dacă este cazul, ajustat la riscurile 
specifice unui proiect de investiții anume. 
Acești termeni și condiții pot cuprinde 
sisteme de tarifare în funcție de volume 
sau de durata contractului, cu condiția ca 
aceste sisteme să fie în conformitate cu 
legislația comunitară. Sistemele de 
tarifare nu ar trebui totuși să fie permise 
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în cazul în care ar avea efectul unei 
discriminări în favoarea operatorului cu o 
poziție dominantă pe piață, de exemplu, 
prin comprimarea marjelor, fixarea de 
bariere la intrare sau alte mijloace de 
frânare a dezvoltării unei concurențe 
efective în domeniul serviciilor pentru 
persoane fizice și juridice.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament prin 
clarificarea amendamentelor la articolul 13 din Directiva privind accesul și prin reflectarea 
necesității de a asigura atât un randament echitabil pentru investitori, cât și protejarea 
concurenței.

Amendamentul 121
Amalia Sartori

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 14d (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(14d) Având în vedere volumul 
investițiilor necesare pentru modernizarea 
infrastructurilor și construirea de 
infrastructuri noi, acordurile de 
cooperare dintre actorii de pe piață ar 
putea accelera și consolida darea în 
folosință a rețelelor de nouă generație în 
beneficiul consumatorilor, dacă acest 
lucru este compatibil cu legislația 
comunitară și cu condiția respectării 
concurenței, inclusiv prin impunerea 
unor obligații privind accesul, dacă este 
necesar, conform procedurii de analiză a 
pieței.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament prin 
clarificarea amendamentelor la articolul 12 din Directiva cadru privind împărțirea 
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facilităților, riscurilor și investițiilor și clarifică legătura dintre articolul 12 din Directiva 
cadru și obligațiile privind accesul impuse în conformitate cu directivele.

Amendamentul 122
Amalia Sartori

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 14e (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(14e) La stabilirea normelor privind 
accesul pentru operatorii cu o putere 
semnificativă pe piață, autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui să 
acorde stimulete pentru investițiile în 
arhitecturi care sunt viabile în viitor și 
permit accesul rapid și inovațiile din 
partea terților.  Regimul de reglementare 
nu ar trebui să recompenseze construirea 
de către operatorii desemnați ca având o 
putere semnificativă pe piață a unor 
arhitecturi care nu permit accesul facil, 
de exemplu, prin aplicarea unor obligații 
mai puțin stricte decât în mod obișnuit 
sau prin repartizarea către terți a unei 
părți a costurilor aferente ajustărilor 
ulterioare ale rețelei pentru a permite 
accesul.

Or. en

Justificare

Acest amendament încearcă să formuleze modul în care autoritățile de reglementare pot să 
atingă obiectivele de la articolul 8 prin promovarea unor investiții compatibile cu 
concurența.
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Amendamentul 123
Mary Honeyball

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 19b (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(19b) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor menționate la articolul 8a din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), în 
2010 statele membre ar trebui să 
organizeze un summit privind spectrul, cu 
participarea Parlamentului European, a 
Comisiei Europene și a tuturor părților 
interesate. Summitul ar trebui să 
contribuie în special la asigurarea unei 
mai mari consecvențe a politicilor 
europene privind spectrul. 

Or. en

Justificare

Un summit privind spectrul este un forum important și util în care factorii de decizie politică 
în domeniul spectrului pot discuta principalele probleme curente. Cu toate acestea, având în 
vedere perioada scurtă rămasă până în 2010, va fi prea târziu pentru abordarea chestiunilor 
privind tranziția către tehnologia digitală și dividendul digital întrucât majoritatea statelor 
membre vor fi lansat deja planuri în acest sens.

Amendamentul 124
Erna Hennicot-Schoepges

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 22

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(22) Dispozițiile privind gestionarea 
spectrului din prezenta directivă ar trebui 
să fie conforme cu activitățile
organizațiilor internaționale și regionale 
implicate în domeniul gestionării spectrului 
radio, precum Uniunea Internațională a 
Telecomunicațiilor (UIT) și Conferința 
Europeană a Administrațiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor (CEPT), pentru a se 
asigura gestionarea eficientă și 

(22) În aplicarea dispozițiilor prezentei 
directive legate de gestionarea spectrului, 
statele membre ar trebui să acționeze în 
conformitate cu cadrul juridic al 
organizațiilor internaționale și regionale 
implicate în domeniul gestionării spectrului 
radio, precum Uniunea Internațională a 
Telecomunicațiilor (UTI) și Conferința 
Europeană a Administrațiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor (CEAPT), pentru a se 
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armonizarea utilizării spectrului în întreaga 
Comunitate și la nivel global.

asigura gestionarea eficientă și 
armonizarea utilizării spectrului în întreaga 
Comunitate și între statele membre și alți 
membri ai UTI.

Or. en

Justificare

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries.
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Amendamentul 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 22

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(22) Dispozițiile privind gestionarea 
spectrului din prezenta directivă ar trebui
să fie conforme cu activitățile
organizațiilor internaționale și regionale 
implicate în domeniul gestionării spectrului 
radio, precum Uniunea Internațională a 
Telecomunicațiilor (UIT) și Conferința 
Europeană a Administrațiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor (CEPT), pentru a se 
asigura gestionarea eficientă și 
armonizarea utilizării spectrului în întreaga 
Comunitate și la nivel global.

(22) Atunci când aplică dispozițiile 
privind gestionarea spectrului din prezenta 
directivă, statele membre ar trebui să 
acționeze în conformitate cu cadrul 
juridic alorganizațiilor internaționale și 
regionale implicate în domeniul gestionării 
spectrului radio, precum Uniunea 
Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) 
și Conferința Europeană a Administrațiilor 
Poștei și Telecomunicațiilor (CEPT), 
pentru a se asigura gestionarea eficientă și 
armonizarea utilizării spectrului în întreaga 
Comunitate și la nivel global.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament prin 
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clarificarea obligației de a respecta acordurile internaționale.

Amendamentul 126
Herbert Reul

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 22

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(22) Dispozițiile privind gestionarea 
spectrului din prezenta directivă ar trebui 
să fie conforme cu activitățile
organizațiilor internaționale și regionale 
implicate în domeniul gestionării spectrului 
radio, precum Uniunea Internațională a 
Telecomunicațiilor (UIT) și Conferința 
Europeană a Administrațiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor (CEPT), pentru a se 
asigura gestionarea eficientă și 
armonizarea utilizării spectrului în întreaga 
Comunitate și la nivel global.

(22) Atunci când aplică dispozițiile 
privind gestionarea spectrului din prezenta 
directivă, statele membre ar trebui să 
acționeze în conformitate cu cadrul 
juridic alorganizațiilor internaționale și 
regionale implicate în domeniul gestionării 
spectrului radio, precum Uniunea 
Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) 
și Conferința Europeană a Administrațiilor 
Poștei și Telecomunicațiilor (CEPT), 
pentru a se asigura gestionarea eficientă și 
armonizarea utilizării spectrului în întreaga 
Comunitate și la nivel global.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament prin 
clarificarea obligației de a respecta acordurile internaționale.

Amendamentul 127
Mary Honeyball

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 26

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(26) Flexibilitatea în ceea ce privește 
gestionarea spectrului și accesul la spectru 
ar trebui să fie sporită prin autorizații 
pentru utilizarea neutră a tehnologiei și a 
serviciilor, pentru a permite utilizatorilor 
spectrului să aleagă cele mai bune 
tehnologii și servicii aplicabile în benzi de 

(26) Flexibilitatea în ceea ce privește 
gestionarea spectrului și accesul la spectru 
ar trebui să fie sporită prin autorizații 
pentru utilizarea neutră a tehnologiei și a 
serviciilor, pentru a permite utilizatorilor 
spectrului să aleagă cele mai bune 
tehnologii și servicii aplicabile în benzi de 
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frecvență disponibile pentru serviciile de 
comunicații electronice, astfel cum sunt 
identificate în tabelele naționale de 
alocare a frecvențelor și în reglementările 
privind radiocomunicațiile ale UIT ( 
„principiile neutralității tehnologiilor și 
serviciilor”). Stabilirea pe cale 
administrativă a tehnologiilor și serviciilor 
ar trebui să se aplice atunci când sunt în joc 
obiective de interes general și ar trebui să 
fie justificată în mod clar și să facă obiectul 
unei revizuiri periodice regulate.

frecvență disponibile pentru serviciile de 
comunicații electronice. Stabilirea pe cale 
administrativă a tehnologiilor și serviciilor 
ar trebui să se aplice atunci când sunt în joc 
obiective de interes general și ar trebui să 
fie justificată în mod clar și să facă obiectul 
unei revizuiri periodice regulate.

Or. en

Justificare

Chiar dacă PE a propus eliminarea acestui considerent pentru a-l alinia cu dispozițiile 
propuse la articolul 9 alineatele (3) și (4), considerăm că anumite aspecte ale acestuia sunt 
utile și ar trebui menținute. 

Amendamentul 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 28

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(28) De asemenea, utilizatorii spectrului ar 
trebui să poată alege în mod liber serviciile 
pe care doresc să le ofere prin intermediul 
spectrului sub rezerva măsurilor tranzitorii 
pentru a respecta drepturile dobândite 
anterior. Excepțiile de la principiul 
neutralității serviciilor, care presupun 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranța 
vieții, necesitatea promovării coeziunii 
sociale, regionale și teritoriale sau evitarea 
utilizării ineficiente a spectrului, ar putea fi 
permise în cazul în care acestea sunt 
necesare și proporționale. De asemenea, 
aceste obiective ar trebui să cuprindă 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și a pluralismului mediatic, 

(28) De asemenea, utilizatorii spectrului ar 
trebui să poată alege în mod liber serviciile 
pe care doresc să le ofere prin intermediul 
spectrului sub rezerva măsurilor tranzitorii 
pentru a respecta drepturile dobândite 
anterior. Pe de altă parte, măsurile care 
presupun furnizarea unui serviciu specific 
pentru îndeplinirea obiectivelor de interes 
general definite în mod clar, cum ar fi 
siguranța vieții, necesitatea promovării 
coeziunii sociale, regionale și teritoriale 
sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 
care acestea sunt necesare și proporționale. 
De asemenea, aceste obiective ar trebui să 
cuprindă promovarea diversității culturale 
și lingvistice și a pluralismului mediatic, 
astfel cum sunt definite de statele membre 
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astfel cum sunt definite de statele membre 
în conformitate cu dreptul comunitar. Cu 
excepția cazurilor în care sunt necesare 
pentru protecția vieții sau pentru 
îndeplinirea altor obiective de interes 
general, excepțiile nu ar trebui să genereze 
o utilizare exclusivă pentru anumite 
servicii, ci mai curând să le acorde 
prioritate astfel încât alte servicii sau 
tehnologii să poată coexista în aceeași 
bandă în măsura în care acest lucru este 
posibil.

în conformitate cu dreptul comunitar. Cu 
excepția cazurilor în care sunt necesare 
pentru protecția vieții sau, în mod 
excepțional, pentru îndeplinirea altor 
obiective de interes general, măsurile nu ar 
trebui să genereze o utilizare exclusivă 
pentru anumite servicii, ci mai curând să le 
acorde prioritate astfel încât alte servicii 
sau tehnologii să poată coexista în aceeași 
bandă în măsura în care acest lucru este 
posibil.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament și, 
în același timp, găsirea unei formulări în acord cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 
cadru.

Amendamentul 129
Herbert Reul

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 28

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(28) De asemenea, utilizatorii spectrului ar 
trebui să poată alege în mod liber serviciile 
pe care doresc să le ofere prin intermediul 
spectrului sub rezerva măsurilor tranzitorii 
pentru a respecta drepturile dobândite 
anterior. Excepțiile de la principiul 
neutralității serviciilor, care presupun 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranța 
vieții, necesitatea promovării coeziunii 
sociale, regionale și teritoriale sau evitarea 
utilizării ineficiente a spectrului, ar putea fi 
permise în cazul în care acestea sunt 
necesare și proporționale. De asemenea, 
aceste obiective ar trebui să cuprindă 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și a pluralismului mediatic, 

(28) De asemenea, utilizatorii spectrului ar 
trebui să poată alege în mod liber serviciile 
pe care doresc să le ofere prin intermediul 
spectrului sub rezerva măsurilor tranzitorii 
pentru a respecta drepturile dobândite 
anterior. Pe de altă parte, măsurile care 
presupun furnizarea unui serviciu specific 
pentru îndeplinirea obiectivelor de interes 
general definite în mod clar, cum ar fi 
siguranța vieții, necesitatea promovării 
coeziunii sociale, regionale și teritoriale 
sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 
care acestea sunt necesare și proporționale. 
De asemenea, aceste obiective ar trebui să 
cuprindă promovarea diversității culturale 
și lingvistice și a pluralismului mediatic, 
astfel cum sunt definite de statele membre 
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astfel cum sunt definite de statele membre 
în conformitate cu dreptul comunitar. Cu 
excepția cazurilor în care sunt necesare 
pentru protecția vieții sau pentru 
îndeplinirea altor obiective de interes 
general, excepțiile nu ar trebui să genereze 
o utilizare exclusivă pentru anumite 
servicii, ci mai curând să le acorde 
prioritate astfel încât alte servicii sau 
tehnologii să poată coexista în aceeași 
bandă în măsura în care acest lucru este 
posibil.

în conformitate cu dreptul comunitar. Cu 
excepția cazurilor în care sunt necesare 
pentru protecția vieții sau, în mod 
excepțional, pentru îndeplinirea altor 
obiective de interes general, măsurile nu ar 
trebui să genereze o utilizare exclusivă 
pentru anumite servicii, ci mai curând să le 
acorde prioritate astfel încât alte servicii 
sau tehnologii să poată coexista în aceeași 
bandă în măsura în care acest lucru este 
posibil.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament și, 
în același timp, găsirea unei formulări în acord cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 
cadru.

Amendamentul 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 60

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(60) În special, Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte recomandări și/sau 
măsuri de punere în aplicare privind 
notificările menționate la articolul 7 din 
directiva-cadru; armonizarea în domeniul 
spectrului și al numerotației, precum și în 
chestiuni legate de securitatea rețelelor și 
serviciilor; identificarea piețelor relevante 
de produse și servicii ; identificarea 
piețelor transnaționale; punerea în aplicare 
a standardelor; aplicarea armonizată a 
dispozițiilor cadrului de reglementare. De 
asemenea, ar trebui conferite competențe 
Comisiei de adoptare a măsurilor de punere 
în aplicare pentru actualizarea anexelor I și 
II la directiva privind accesul în funcție de 
evoluțiile pieței și de evoluțiile 
tehnologice. Deoarece măsurile respective 

(60) În special, Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte recomandări 
și/sau măsuri de punere în aplicare privind 
armonizarea în domeniul autorizațiilor 
generale pentru utilizarea spectrului și al 
numerotației, precum și în chestiuni legate 
de securitatea rețelelor și serviciilor, 
identificarea piețelor relevante de produse 
și servicii ; identificarea piețelor 
transnaționale; punerea în aplicare a 
standardelor; aplicarea armonizată a 
dispozițiilor cadrului de reglementare. De 
asemenea, ar trebui conferite competențe 
Comisiei de adoptare a măsurilor de punere 
în aplicare pentru actualizarea anexelor I și 
II la directiva privind accesul în funcție de 
evoluțiile pieței și de evoluțiile 
tehnologice. Deoarece măsurile respective 
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au un domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elemente neesențiale 
din directivele în cauză, printre altele prin 
completarea acestora cu elemente noi 
neesențiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE,

au un domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elemente neesențiale 
din directivele în cauză, printre altele prin 
completarea acestora cu elemente noi 
neesențiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE, 

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se urmărește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament 
prin luarea în considerare a concluziei din prima lectură conform căreia armonizarea 
utilizării individuale a spectrului ar trebui decisă printr-un act legislativ, nu prin comitologie.

Amendamentul 131
Herbert Reul

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 60

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(60) În special, Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte recomandări și/sau 
măsuri de punere în aplicare privind 
notificările menționate la articolul 7 din 
directiva-cadru; armonizarea în domeniul 
spectrului și al numerotației, precum și în 
chestiuni legate de securitatea rețelelor și 
serviciilor; identificarea piețelor relevante 
de produse și servicii ; identificarea 
piețelor transnaționale; punerea în aplicare 
a standardelor; aplicarea armonizată a 
dispozițiilor cadrului de reglementare. De 
asemenea, ar trebui conferite competențe 
Comisiei de adoptare a măsurilor de punere 
în aplicare pentru actualizarea anexelor I și 
II la directiva privind accesul în funcție de 
evoluțiile pieței și de evoluțiile 
tehnologice. Deoarece măsurile respective 
au un domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elemente neesențiale 
din directivele în cauză, printre altele prin 
completarea acestora cu elemente noi 

(60) În special, Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte recomandări 
și/sau măsuri de punere în aplicare privind 
armonizarea în domeniul autorizațiilor 
generale pentru utilizarea spectrului și al 
numerotației, precum și în chestiuni legate 
de securitatea rețelelor și serviciilor, 
identificarea piețelor relevante de produse 
și servicii ; identificarea piețelor 
transnaționale; punerea în aplicare a 
standardelor; aplicarea armonizată a 
dispozițiilor cadrului de reglementare. De 
asemenea, ar trebui conferite competențe 
Comisiei de adoptare a măsurilor de punere 
în aplicare pentru actualizarea anexelor I și 
II la directiva privind accesul în funcție de 
evoluțiile pieței și de evoluțiile 
tehnologice. Deoarece măsurile respective 
au un domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elemente neesențiale 
din directivele în cauză, printre altele prin 
completarea acestora cu elemente noi 
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neesențiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE,

neesențiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE, 

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se urmărește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament 
prin luarea în considerare a concluziei din prima lectură conform căreia armonizarea 
utilizării individuale a spectrului ar trebui decisă printr-un act legislativ, nu prin comitologie.

Amendamentul 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera ba (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(ba) la alineatul (2), litera (b) se 
înlocuiește cu următorul text:
"(b) asigurând că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricționare a 
concurenței în sectorul comunicațiilor 
electronice și al serviciilor aferente 
societății informaționale, în special cu 
privire la livrarea conținutului și la 
accesul la conținut și la comunicațiile 
electronice, precum și la serviciile 
aferente societății informaționale în 
cadrul tuturor rețelelor;

Or. en

Justificare

Acest amendament restabilește amendamentul 58 adoptat în primă lectură de către Parlament 
la 24 septembrie 2008, T6-0449/2008 (articolul 62 alineatul (2) litera (a)), luând, totodată, în 
considerare principiul rețelelor deschise pentru a garanta că toți utilizatorii pot beneficia din 
plin de avantajele și inovațiile societății informaționale.
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Amendamentul 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera ba (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(ba) la alineatul (2), litera (b) se 
înlocuiește cu următorul text:
"(b) asigurând că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricționare a 
concurenței în sectorul comunicațiilor 
electronice și al serviciilor aferente 
societății informaționale, în special cu 
privire la livrarea conținutului și la 
accesul la conținut și la comunicațiile 
electronice, precum și la serviciile 
aferente societății informaționale în 
cadrul tuturor rețelelor;

Or. en

Amendamentul 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera fa (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 4 –litera fa (nouă)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(fa) la alineatul (4), se introduce litera 
(fa):
„(fa) respectând principiul conform 
căruia utilizatorii finali ar trebui să poată 
să acceseze și să distribuie orice conținut 
și să folosească orice aplicații și/sau 
servicii la alegerea acestora;”

Or. en

Justificare

Acest amendament restabilește parțial amendamentul 61 adoptat în primă lectură de către 
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Parlament la 24 septembrie 2008, T6/0449/2008 (articolul 62 alineatul (2) litera (a)).

Amendamentul 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera fa (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – punctul 4 – litera fb (nouă)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(fb) la alineatul (4), se introduce litera 
(fb):
“(fb) respectând principiul conform 
căruia nu se poate impune nici o restricție 
drepturilor și libertăților fundamentale 
ale utilizatorilor finali, în lipsa unei 
decizii prealabile din partea autorităților 
judiciare, în special în conformitate cu 
articolul 11 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
referitor la libertatea de exprimare și de 
informare, cu excepția situațiilor în care 
este amenințată securitatea publică, când 
decizia poate fi ulterioară;”

Or. en

Justificare

Acest amendament restabilește amendamentul 138 adoptat în primă lectură de către 
Parlament la 24 septembrie 2008.

Amendamentul 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera g
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 5 – litera a

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(a) promovarea previzibilității 
reglementării;

(a) promovarea previzibilității 
reglementării prin asigurarea aplicării 
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condițiilor normative pe o perioadă 
suficient de lungă;

Or. en

Justificare

Amendamentul PE ar fi cerut autorităților naționale de reglementare să garanteze aplicare 
unor abordări normative consecvente de-a lungul perioadelor succesive de analizare a pieței, 
creând, astfel, nesiguranță legală, întrucât autoritățile naționale de reglementare sunt 
obligate să-și revizuiască deciziile de reglementare cu fiecare analiză de piață (neputând deci 
garanta continuitatea abordării). Noua formulare de compromis sugerată își propune să 
asigure previzibilitate normativă în măsura permisă de cadrul juridic. 

Amendamentul 137
Erika Mann

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera g
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 5 – litera a

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(a) promovarea previzibilității 
reglementării;

(a) promovarea previzibilității 
reglementării prin intermediul 
continuității soluțiilor găsite pentru mai 
multe perioade de analiză succesive;

Or. en

Justificare

Acest amendament permite ANR să se angajeze să mențină soluțiile, adică condițiile efective 
de acces, ceea ce este deosebit de important pentru deciziile de investiții în modernizarea 
infrastructurilor sau construcția de infrastructuri noi. Se înțelege că analizele periodice de 
piață vor trebui derulate în continuare.

Amendamentul 138
Angelika Niebler

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera g
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 5 – litera a
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Poziția comună a Consiliului Amendamentul

a) promovarea previzibilității 
reglementării; 

a) promovarea previzibilității reglementării
prin intermediul continuității soluțiilor 
găsite pentru mai multe analize de piață, 
după caz;

Or. en

Justificare

Reintroducerea formulării din prima lectură Deciziile privind investițiile în modernizarea 
infrastructurilor și construirea de infrastructuri noi trebuie luate acum. Pentru aceasta, este 
nevoie de o abordare normativă consecventă.

Amendamentul 139
Erika Mann

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera g
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 5 – litera d

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(d) promovarea investițiilor eficiente și a 
inovațiilor în infrastructuri noi și 
consolidate, inclusiv prin luarea în 
considerare a riscurilor privind 
investițiile;

(d) promovarea investițiilor eficiente și a 
inovațiilor în infrastructuri noi și 
consolidate, inclusiv prin garantarea 
faptului că condițiile de acces la facilități 
iau în considerare în mod adecvat 
riscurile pentru investitori prin 
încurajarea partajării riscului între 
investitori și între investitori și solicitanții 
de acces, precum și prin acceptarea 
flexibilității prețurilor;

Or. en

Justificare

Textul de compromis își propune să ofere autorităților naționale de reglementare instrumente 
flexibile de încurajare a investițiilor în modernizarea rețelor de acces și construirea de noi 
rețele. Includerea partajării echitabile a riscurilor în cadrul condițiilor de acces și 
practicarea flexibilității prețurilor pentru diferite produse pot să impulsioneze darea în 
folosință a noilor rețele promovând în același timp concurența prin încurajarea de a lansa 
oferte atractive pentru utilizatorii finali.
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Amendamentul 140
Angelika Niebler

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera g
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 5 – litera d

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(d) promovarea investițiilor eficiente și a 
inovațiilor în infrastructuri noi și 
consolidate, inclusiv prin luarea în 
considerare a riscurilor privind 
investițiile;

d) promovarea investițiilor eficiente și a 
inovațiilor în infrastructuri noi și 
consolidate, inclusiv prin încurajarea 
investițiilor comune și prin garantarea 
unei partajări corespunzătoare a 
riscurilor între investitor și întreprinderile 
care au acces la noile facilități;

Or. en

Justificare

Reintroducerea formulării din prima lectură. Deciziile privind investițiile în modernizarea 
infrastructurilor și construirea de infrastructuri noi trebuie luate acum. Pentru aceasta, este 
nevoie de o abordare normativă consecventă.

Amendamentul 141
Gunnar Hökmark

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera g
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 5 – litera d

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(d) promovarea investițiilor eficiente și a 
inovațiilor în infrastructuri noi și 
consolidate, inclusiv prin luarea în 
considerare a riscurilor privind 
investițiile; 

(d) promovarea investițiilor eficiente și a 
inovațiilor în infrastructuri noi și 
consolidate, inclusiv prin garantarea 
faptului că orice obligație de acordare a 
accesului ia în considerare în mod 
adecvat riscurile asumate de investitori;

Or. en
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Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament în 
chestiunea accesului și a sistemelor de tarifare pentru rețelele de acces de nouă generație.

Amendamentul 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera g
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 5 – litera d

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(d) promovarea investițiilor eficiente și a 
inovațiilor în infrastructuri noi și 
consolidate, inclusiv prin luarea în 
considerare a riscurilor privind 
investițiile;

(d) promovarea investițiilor eficiente și a 
inovațiilor în infrastructuri noi și 
consolidate, inclusiv prin garantarea 
faptului că orice obligație de acordare a 
accesului ia în considerare în mod 
adecvat riscurile asumate de investitori;

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament în 
chestiunea accesului și a sistemelor de tarifare pentru rețelele de acces de nouă generație.

Amendamentul 143
Herbert Reul

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8a

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

Planificarea strategică și coordonarea 
politicii privind spectrul de frecvențe radio 
în Uniunea Europeană

Planificarea strategică și coordonarea 
politicii privind spectrul de frecvențe radio

(1) Statele membre cooperează între ele și 
cu Comisia cu privire la planificarea, 
coordonarea și armonizarea strategică a 
utilizării spectrului de frecvențe radio în 

(1) Statele membre cooperează între ele și 
cu Comisia cu privire la planificarea 
strategică, coordonarea și armonizarea 
utilizării spectrului de frecvențe radio în 
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Uniunea Europeană. În acest scop, acestea 
țin seama, inter alia, de aspectele 
economice, de siguranță, de sănătate, de 
interes public, de libertate de exprimare, 
culturale, științifice, sociale și tehnice ale 
politicilor UE, precum și de diferitele 
interese ale comunităților de utilizatori ai 
spectrului de frecvențe radio, în scopul 
optimizării utilizării acestuia și a evitării 
interferențelor dăunătoare.

Comunitatea Europeană. În acest scop, 
acestea țin seama, inter alia, de aspectele 
economice, de siguranță, de sănătate, de 
interes public, de libertate de exprimare, 
culturale, științifice, sociale și tehnice ale 
politicilor UE, precum și de diferitele 
interese ale comunităților de utilizatori ai 
spectrului de frecvențe radio, în scopul 
optimizării utilizării acestuia și a evitării 
interferențelor dăunătoare.

(2) Statele membre promovează 
coordonarea abordărilor politice în materie 
de spectru de frecvențe radio în Uniunea
Europeană și, atunci când este cazul, 
promovează condiții armonizate privind 
disponibilitatea și utilizarea eficientă a 
spectrului de frecvențe radio necesare 
pentru crearea și funcționarea pieței interne 
în domeniul comunicațiilor electronice.

(2) Cooperând între ele și cu Comisia, 
statele membre contribuie la coordonarea 
abordărilor politice în materie de spectru 
de frecvențe radio în Comunitatea
Europeană și, atunci când este cazul, 
condiții armonizate privind disponibilitatea 
și utilizarea eficientă a spectrului de 
frecvențe radio necesare pentru crearea și 
funcționarea pieței interne în domeniul 
comunicațiilor electronice.

(3) Statele membre promovează
coordonarea eficientă a intereselor UE în 
cadrul organizațiilor internaționale 
competente în materie de spectru de 
frecvențe radio. Ori de câte ori este 
necesar pentru promovarea coordonării 
eficiente, Comisia, ținând în cea mai mare 
măsură seama de avizul Grupului pentru 
politica în domeniul spectrului de frecvențe 
radio (RSPG) instituit prin Decizia nr. 
622/2002 a Comisiei din 26 iulie 2002 de 
instituire a unui Grup pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio*, 
poate propune Parlamentului European și 
Consiliului obiective politice comune.

(3) Ori de câte ori este necesar pentru a 
asigura coordonarea eficientă a intereselor 
Comunității Europene în cadrul 
organizațiilor internaționale competente în 
materie de spectru de frecvențe radio, 
Comisia, ținând în cea mai mare măsură 
seama de avizul Grupului pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio
(RSPG), poate propune Parlamentului 
European și Consiliului obiective politice 
comune.

(4) Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură posibilă de avizul RSPG, poate 
înainta propuneri legislative pentru 
stabilirea programelor multianuale pentru 
politica în domeniul spectrului de frecvențe 
radio.

(4) Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură posibilă de avizul RSPG, poate 
înainta Parlamentului European și 
Consiliului propuneri legislative pentru 
stabilirea programelor multianuale pentru 
politica în domeniul spectrului de frecvențe 
radio. Astfel de programe definesc 
orientările politice și obiectivele pentru 
planificarea strategică, coordonarea și 
armonizarea utilizării spectrului radio în 
cadrul Comunității, în conformitate cu 
dispozițiile prezentei directive și ale 
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directivelor speciale.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se urmărește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament 
prin luarea în considerare a faptului că obiectul prezentei directive și al directivelor speciale 
este crearea unei piețe interne a comunicațiilor electronice.

Amendamentul 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8a

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

Planificarea strategică și coordonarea 
politicii privind spectrul de frecvențe radio 
în Uniunea Europeană

Planificarea strategică și coordonarea 
politicii privind spectrul de frecvențe radio

(1) Statele membre cooperează între ele și 
cu Comisia cu privire la planificarea, 
coordonarea și armonizarea strategică a 
utilizării spectrului de frecvențe radio în 
Uniunea Europeană. În acest scop, acestea 
țin seama, inter alia, de aspectele 
economice, de siguranță, de sănătate, de 
interes public, de libertate de exprimare, 
culturale, științifice, sociale și tehnice ale 
politicilor UE, precum și de diferitele 
interese ale comunităților de utilizatori ai 
spectrului de frecvențe radio, în scopul 
optimizării utilizării acestuia și a evitării 
interferențelor dăunătoare.

(1) Statele membre cooperează între ele și 
cu Comisia cu privire la planificarea 
strategică, coordonarea și armonizarea 
utilizării spectrului de frecvențe radio în 
Comunitatea Europeană. În acest scop, 
acestea țin seama, inter alia, de aspectele 
economice, de siguranță, de sănătate, de 
interes public, de libertate de exprimare, 
culturale, științifice, sociale și tehnice ale 
politicilor UE, precum și de diferitele 
interese ale comunităților de utilizatori ai 
spectrului de frecvențe radio, în scopul 
optimizării utilizării acestuia și a evitării 
interferențelor dăunătoare.

(2) Statele membre promovează 
coordonarea abordărilor politice în materie 
de spectru de frecvențe radio în Uniunea
Europeană și, atunci când este cazul, 
promovează condiții armonizate privind 
disponibilitatea și utilizarea eficientă a 
spectrului de frecvențe radio necesare 
pentru crearea și funcționarea pieței interne 
în domeniul comunicațiilor electronice.

(2) Cooperând între ele și cu Comisia, 
statele membre contribuie la coordonarea 
abordărilor politice în materie de spectru 
de frecvențe radio în Comunitatea 
Europeană și, atunci când este cazul, 
condiții armonizate privind disponibilitatea 
și utilizarea eficientă a spectrului de 
frecvențe radio necesare pentru crearea și 
funcționarea pieței interne în domeniul 
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comunicațiilor electronice.

3. Statele membre promovează
coordonarea eficientă a intereselor UE în 
cadrul organizațiilor internaționale 
competente în materie de spectru de 
frecvențe radio. Ori de câte ori este 
necesar pentru promovarea coordonării 
eficiente, Comisia, ținând în cea mai mare 
măsură seama de avizul Grupului pentru 
politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio (RSPG) instituit prin 
Decizia nr. 622/2002 a Comisiei din 26 
iulie 2002 de instituire a unui Grup 
pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio*, poate propune 
Parlamentului European și Consiliului 
obiective politice comune.

3. Ori de câte ori este necesar pentru a 
asigura coordonarea eficientă a intereselor 
Comunității Europene în cadrul 
organizațiilor internaționale competente în 
materie de spectru de frecvențe radio, 
Comisia, ținând în cea mai mare măsură 
seama de avizul Grupului pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio
(RSPG), poate propune Parlamentului 
European și Consiliului obiective politice 
comune.

(4) Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură posibilă de avizul RSPG, poate 
înainta propuneri legislative pentru 
stabilirea programelor multianuale pentru 
politica în domeniul spectrului de frecvențe 
radio.

(4) Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură posibilă de avizul RSPG, poate 
înainta Parlamentului European și 
Consiliului propuneri legislative pentru 
stabilirea programelor multianuale pentru 
politica în domeniul spectrului de frecvențe 
radio. Astfel de programe definesc 
orientările politice și obiectivele pentru 
planificarea strategică, coordonarea și 
armonizarea utilizării spectrului radio în 
cadrul Comunității, în conformitate cu 
dispozițiile prezentei directive și ale 
directivelor speciale.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se urmărește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament 
prin luarea în considerare a faptului că obiectul prezentei directive și al directivelor speciale 
este crearea unei piețe interne a comunicațiilor electronice.

Amendamentul 145
Herbert Reul

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9b – alineatul 2a (nou)
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Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(2a) Comisia poate adopta măsuri 
corespunzătoare de implementare pentru 
a identifica benzile pentru care drepturile 
de utilizare pot fi transferate sau 
închiriate între întreprinderi; Aceste 
măsuri nu acoperă frecvențele utilizate 
pentru emisie.
Aceste măsuri tehnice de punere în 
aplicare, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive, prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament prin 
respectarea ierarhiei competențelor stabilită în conformitate cu articolul 8 din prezenta 
directivă. Garantează, de asemenea, faptul că nu se vor exclude neapărat toate benzile 
utilizate în prezent pentru emisie – de exemplu, în ceea ce privește dividendul electronic.

Amendamentul 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9b – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(2a) Comisia poate adopta măsuri 
corespunzătoare de implementare pentru 
a identifica benzile pentru care drepturile 
de utilizare pot fi transferate sau 
închiriate între întreprinderi; Aceste 
măsuri nu acoperă frecvențele utilizate 
pentru emisie.
Aceste măsuri tehnice de punere în 
aplicare, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive, prin 
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completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament prin 
respectarea ierarhiei competențelor stabilită în conformitate cu articolul 8 din prezenta 
directivă. Garantează, de asemenea, faptul că nu se vor exclude neapărat toate benzile 
utilizate în prezent pentru emisie – de exemplu, în ceea ce privește dividendul electronic.

Amendamentul 147
Herbert Reul, Werner Langen

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2002/21/CE
Articolul 14 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(3) Atunci când o întreprindere are putere 
semnificativă pe o anumită piață, ea poate 
fi de asemenea considerată ca având putere 
semnificativă pe o altă piață strâns legată 
de prima, în cazul în care legăturile dintre 
cele două piețe sunt de așa natură încât să 
permită utilizarea puterii de pe o piață ca 
pârghie pe cealaltă piață, consolidând 
astfel puterea pe piață a întreprinderii. În 
consecință, măsurile corective având rolul 
de a preveni acest mecanism pot fi aplicate 
pe piața conexă în temeiul articolelor 9, 
10, 11 și 13 din Directiva 2002/19/21
(directiva privind accesul), iar în cazul în 
care astfel de măsuri corective se dovedesc 
insuficiente, pot fi impuse soluții bazate pe 
Directiva 2002/22/EC (directiva privind 
serviciul universal).”

(3) Atunci când o întreprindere are putere 
semnificativă pe o anumită piață (prima 
piață), ea poate fi de asemenea considerată 
ca având putere semnificativă pe o altă 
piață strâns legată de prima (a doua piață), 
în cazul în care legăturile dintre cele două 
piețe sunt de așa natură încât să permită 
utilizarea puterii de pe prima piață ca 
pârghie pe a doua piață, consolidând astfel 
puterea pe piață a întreprinderii. În 
consecință, măsurile corective pot fi 
aplicate pe a doua piață în temeiul 
articolelor 9-13 din Directiva 2002/19/CE
(„directiva privind accesul”), iar în cazul în 
care astfel de măsuri corective se dovedesc 
insuficiente pentru a împiedica efectul de 
pârghie, pot fi impuse măsuri corective în 
temeiul articolului 17 din Directiva 
2002/22/CE ( „directiva privind serviciul 
universal”).”;

Or. en
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Justificare

Acest amendament clarifică faptul că intervenția pe o piață conexă este oportună numai în 
cazul în care măsurile corective de pe piața inițială în care a fost identificat agentul economic 
cu putere semnificativă pe piață sunt insuficiente pentru a împiedica așa numitul „efect de 
pârghie” al puterii de piață.

Amendamentul 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(aa) la alineatul (1), litera (a) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(a) în măsura necesară pentru a asigura 
conectivitatea capăt la capăt sau accesul 
echitabil și rezonabil la serviciile și 
aplicațiile părților terțe, obligații pentru 
întreprinderile care controlează accesul 
către utilizatorii finali, inclusiv, în 
cazurile justificate, obligația de a asigura 
interconectarea rețelelor lor și de a 
asigura acces în cazul în care nu s-a 
realizat încă acest lucru sau de a asigura 
interoperabilitatea serviciilor lor în 
condiții echitabile, transparente și 
rezonabile;”

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament 
(articolul 62 alineatul (2) litera (b)) prin consolidarea principiului consacrat „capăt la 
capăt” lărgindu-i aria de cuprindere astfel încât să includă nu numai serviciile, ci și 
aplicațiile. 
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Amendamentul 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(aa) la alineatul (1), litera (a) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(a) în măsura necesară pentru a asigura 
conectivitatea capăt la capăt sau accesul 
echitabil și rezonabil la serviciile și 
aplicațiile părților terțe, obligații pentru 
întreprinderile care controlează accesul 
către utilizatorii finali, inclusiv, în 
cazurile justificate, obligația de a asigura 
interconectarea rețelelor lor și de a 
asigura acces în cazul în care nu s-a 
realizat încă acest lucru sau de a asigura 
interoperabilitatea serviciilor lor în 
condiții echitabile, transparente și 
rezonabile;”

Or. en

Justificare

Dispozițiile sugerate de Parlament, care susțin principiul consacrat „capăt la capăt” ar 
trebui consolidat prin extinderea lui astfel încât să includă nu numai serviciile, ci și 
aplicațiile.

Amendamentul 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – punctul 7 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 9 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
pot, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 8, impune obligații de 

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
pot, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 8, impune obligații de 
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transparență privind interconectarea și/sau 
accesul care să îi oblige pe operatori să 
publice informațiile specificate, cum ar fi 
informațiile contabile, specificațiile 
tehnice, caracteristicile rețelei, modalitățile 
și condițiile de furnizare și utilizare, 
inclusiv politicile de gestionare a traficului 
și prețurile.

transparență privind interconectarea și/sau 
accesul care să îi oblige pe operatori să 
publice informațiile specificate, cum ar fi 
informațiile contabile, specificațiile 
tehnice, caracteristicile rețelei, modalitățile 
și condițiile de furnizare și utilizare, 
inclusiv scopul și consecințele pe care le 
au politicile de gestionare a traficului și 
prețurile.

Or. en

Justificare

Utilizatorii nu ar trebui să întâmpine nicio restricție la alegerea serviciilor și aplicațiilor.  Ar 
trebui împiedicată introducerea de restricții prin accesul angro și aranjamentele privind 
taxele de interconectare. În schimb ar trebui mai multă transparență în legătură cu politicile 
de gestionare a traficului, întrucât acest lucru este esențial pentru asigurarea conectivității 
utilizatorului final. 

Amendamentul 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – punctul 7 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 9 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
pot, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 8, impune obligații de 
transparență privind interconectarea și/sau 
accesul care să îi oblige pe operatori să 
publice informațiile specificate, cum ar fi 
informațiile contabile, specificațiile 
tehnice, caracteristicile rețelei, modalitățile 
și condițiile de furnizare și utilizare, 
inclusiv politicile de gestionare a traficului 
și prețurile.

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
pot, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 8, impune obligații de 
transparență privind interconectarea și/sau 
accesul care să îi oblige pe operatori să 
publice informațiile specificate, cum ar fi 
informațiile contabile, specificațiile 
tehnice, caracteristicile rețelei, modalitățile 
și condițiile de furnizare și utilizare, 
inclusiv scopul și consecințele pe care le 
au politicile de gestionare a traficului și 
prețurile.

Or. en
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Justificare

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies.  Mention of other types of restricions should 
therefore be removed.

Amendamentul 152
Angelika Niebler

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – punctul 9 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) O autoritate națională de reglementare 
poate impune, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 8, obligații privind 
recuperarea costurilor și controlul tarifelor, 
inclusiv obligații privind fundamentarea 
tarifelor în funcție de costuri, precum și 
obligații privind evidența contabilă a 
costurilor, pentru furnizarea anumitor 
forme de interconectare și/sau acces, în 
situații în care o analiză de piață indică 
lipsa unei concurențe efective, ceea ce 
înseamnă că operatorul în cauză poate 
menține tarifele la un nivel excesiv de 
ridicat sau poate comprima prețurile (price 
squeeze) în detrimentul utilizatorilor finali. 
Pentru a încuraja investițiile efectuate de 
operator, inclusiv în rețele de generație 
următoare, autoritățile naționale de 
reglementare iau în considerare investițiile 
făcute de operator și îi permit realizarea 
unei rate de profit rezonabile din capitalul 
angajat, ținând seama de riscurile 
implicate.

O autoritate națională de reglementare 
poate impune, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 8, obligații privind 
recuperarea costurilor și controlul tarifelor, 
inclusiv obligații privind fundamentarea 
tarifelor în funcție de costuri, precum și 
obligații privind evidența contabilă a 
costurilor, pentru furnizarea anumitor 
forme de interconectare și/sau acces, în 
situații în care o analiză de piață indică 
lipsa unei concurențe efective, ceea ce 
înseamnă că operatorul în cauză poate 
menține tarifele la un nivel excesiv de 
ridicat sau poate comprima prețurile (price 
squeeze) în detrimentul utilizatorilor finali. 
Pentru a încuraja investițiile efectuate de 
operator, inclusiv în rețele de generație 
următoare, autoritățile naționale de 
reglementare iau în considerare investițiile 
făcute de operator și îi permit realizarea 
unei rate de profit rezonabile din capitalul 
angajat, ținând seama de riscurile implicate 
și permițând acorduri vizând partajarea 
corespunzătoare a riscului între 
investitori și întreprinderile care au acces 
la noile infrastructuri și la infrastructurile 
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modernizate, inclusiv prin contracte de 
partajare a riscurilor pe termen lung.
Prețurile pentru acces sunt suficient de 
flexibile, luând în calcul, printre altele, 
diferitele nivele de calitate a produsului.

Or. en

Justificare

Amendamentul prevede instrumente pentru autoritățile naționale de reglementare pentru a 
susține investițiile în rețele de acces noi și modernizate în contextul reglementării prețului și 
accesului. Partajarea echitabilă a riscurilor și flexibilitatea prețurilor pentru diferite produse 
și nivele de calitate pot să impulsioneze darea în folosință a noilor rețele promovând în 
același timp competiția. Investitorul inițial și operatorii care își asumă o parte a riscului vor 
concura pentru a atrage utilizatorii finali către serviciile lor.

Amendamentul 153
Erika Mann

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – punctul 9 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) O autoritate națională de reglementare 
poate impune, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 8, obligații privind 
recuperarea costurilor și controlul tarifelor, 
inclusiv obligații privind fundamentarea 
tarifelor în funcție de costuri, precum și 
obligații privind evidența contabilă a 
costurilor, pentru furnizarea anumitor 
forme de interconectare și/sau acces, în 
situații în care o analiză de piață indică 
lipsa unei concurențe efective, ceea ce 
înseamnă că operatorul în cauză poate 
menține tarifele la un nivel excesiv de 
ridicat sau poate comprima prețurile (price 
squeeze) în detrimentul utilizatorilor finali. 
Pentru a încuraja investițiile efectuate de 
operator, inclusiv în rețele de generație 
următoare, autoritățile naționale de 
reglementare iau în considerare investițiile 
făcute de operator și îi permit realizarea 

(1) O autoritate națională de reglementare 
poate impune, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 8, obligații privind 
recuperarea costurilor și controlul tarifelor, 
inclusiv obligații privind fundamentarea 
tarifelor în funcție de costuri, precum și 
obligații privind evidența contabilă a 
costurilor, pentru furnizarea anumitor 
forme de interconectare și/sau acces, în 
situații în care o analiză de piață indică 
lipsa unei concurențe efective, ceea ce 
înseamnă că operatorul în cauză poate 
menține tarifele la un nivel excesiv de 
ridicat sau poate comprima prețurile (price 
squeeze) în detrimentul utilizatorilor finali. 
Pentru a încuraja investițiile efectuate de 
operator, inclusiv în rețele de generație 
următoare, autoritățile naționale de 
reglementare iau în considerare investițiile 
făcute de operator și îi permit realizarea 
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unei rate de profit rezonabile din capitalul 
angajat, ținând seama de riscurile 
implicate.

unei rate de profit rezonabile din capitalul 
angajat, ținând seama de riscurile implicate 
și permițând acorduri vizând partajarea 
corespunzătoare a riscului între 
investitori și întreprinderile care au acces 
la noile infrastructuri și la infrastructurile 
modernizate, inclusiv prin contracte de 
partajare a riscurilor pe termen lung.
Prețurile pentru acces sunt suficient de 
flexibile, luând în calcul, printre altele, 
diferitele nivele de calitate a produsului.

Or. en

Justificare

Amendamentul prevede instrumente pentru autoritățile naționale de reglementare pentru a 
susține investițiile în rețele de acces noi și modernizate în contextul reglementării prețului și 
accesului. Partajarea echitabilă a riscurilor și flexibilitatea prețurilor pentru diferite produse 
și nivele de calitate pot să impulsioneze darea în folosință a noilor rețele promovând în 
același timp competiția. Investitorul inițial și operatorii care își asumă o parte a riscului vor 
concura pentru a atrage utilizatorii finali către serviciile lor.

Amendamentul 154
Gunnar Hökmark

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – punctul 9 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) O autoritate națională de reglementare 
poate impune, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 8, obligații privind 
recuperarea costurilor și controlul tarifelor, 
inclusiv obligații privind fundamentarea 
tarifelor în funcție de costuri, precum și 
obligații privind evidența contabilă a 
costurilor, pentru furnizarea anumitor 
forme de interconectare și/sau acces, în 
situații în care o analiză de piață indică 
lipsa unei concurențe efective, ceea ce 
înseamnă că operatorul în cauză poate 
menține tarifele la un nivel excesiv de 
ridicat sau poate comprima prețurile (price 

(1) O autoritate națională de reglementare 
poate impune, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 8, obligații privind 
recuperarea costurilor și controlul tarifelor, 
inclusiv obligații privind fundamentarea 
tarifelor în funcție de costuri, precum și 
obligații privind evidența contabilă a 
costurilor, pentru furnizarea anumitor 
forme de interconectare și/sau acces, în 
situații în care o analiză de piață indică 
lipsa unei concurențe efective, ceea ce 
înseamnă că operatorul în cauză poate 
menține tarifele la un nivel excesiv de 
ridicat sau poate comprima prețurile (price 



PE421.390v01-00 40/51 AM\775029RO.doc

RO

squeeze) în detrimentul utilizatorilor finali. 
Pentru a încuraja investițiile efectuate de 
operator, inclusiv în rețele de generație 
următoare, autoritățile naționale de 
reglementare iau în considerare investițiile 
făcute de operator și îi permit realizarea 
unei rate de profit rezonabile din capitalul 
angajat, ținând seama de riscurile 
implicate.

squeeze) în detrimentul utilizatorilor finali. 
Pentru a încuraja investițiile efectuate de 
operator, inclusiv în rețele de generație 
următoare, autoritățile naționale de 
reglementare iau în considerare investițiile 
făcute de operator și îi permit realizarea 
unei rate de profit rezonabile din capitalul 
angajat, ținând seama de orice risc specific 
unui nou proiect deosebit de investiții în 
rețea, garantând în același timp că 
sistemele de tarifare sunt compatibile cu 
protejarea unei concurențe efective.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament în 
chestiunea accesului de nouă generație prin găsirea unui echilibru între necesitatea 
promovării investițiilor și concurență.

Amendamentul 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – punctul 9 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) O autoritate națională de reglementare 
poate impune, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 8, obligații privind 
recuperarea costurilor și controlul tarifelor, 
inclusiv obligații privind fundamentarea 
tarifelor în funcție de costuri, precum și 
obligații privind evidența contabilă a 
costurilor, pentru furnizarea anumitor 
forme de interconectare și/sau acces, în 
situații în care o analiză de piață indică 
lipsa unei concurențe efective, ceea ce 
înseamnă că operatorul în cauză poate 
menține tarifele la un nivel excesiv de 
ridicat sau poate comprima prețurile (price 
squeeze) în detrimentul utilizatorilor finali. 
Pentru a încuraja investițiile efectuate de 

(1) O autoritate națională de reglementare 
poate impune, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 8, obligații privind 
recuperarea costurilor și controlul tarifelor, 
inclusiv obligații privind fundamentarea 
tarifelor în funcție de costuri, precum și 
obligații privind evidența contabilă a 
costurilor, pentru furnizarea anumitor 
forme de interconectare și/sau acces, în 
situații în care o analiză de piață indică 
lipsa unei concurențe efective, ceea ce 
înseamnă că operatorul în cauză poate 
menține tarifele la un nivel excesiv de 
ridicat sau poate comprima prețurile (price 
squeeze) în detrimentul utilizatorilor finali. 
Pentru a încuraja investițiile efectuate de 
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operator, inclusiv în rețele de generație 
următoare, autoritățile naționale de 
reglementare iau în considerare investițiile 
făcute de operator și îi permit realizarea 
unei rate de profit rezonabile din capitalul 
angajat, ținând seama de riscurile 
implicate.

operator, inclusiv în rețele de generație 
următoare, autoritățile naționale de 
reglementare iau în considerare investițiile 
făcute de operator și îi permit realizarea 
unei rate de profit rezonabile din capitalul 
angajat, ținând seama de orice risc specific 
unui nou proiect deosebit de investiții în 
rețea, garantând în același timp că 
sistemele de tarifare sunt compatibile cu 
protejarea unei concurențe efective.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament în 
chestiunea accesului de nouă generație prin găsirea unui echilibru între necesitatea 
promovării investițiilor și concurență.

Amendamentul 156
Dominique Vlasto

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – punctul 9 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) O autoritate națională de reglementare 
poate impune, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 8, obligații privind 
recuperarea costurilor și controlul tarifelor, 
inclusiv obligații privind fundamentarea 
tarifelor în funcție de costuri, precum și 
obligații privind evidența contabilă a 
costurilor, pentru furnizarea anumitor 
forme de interconectare și/sau acces, în 
situații în care o analiză de piață indică 
lipsa unei concurențe efective, ceea ce 
înseamnă că operatorul în cauză poate 
menține tarifele la un nivel excesiv de 
ridicat sau poate comprima prețurile (price 
squeeze) în detrimentul utilizatorilor finali. 
Pentru a încuraja investițiile efectuate de 
operator, inclusiv în rețele de generație 
următoare, autoritățile naționale de 

(1) O autoritate națională de reglementare 
poate impune, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 8, obligații privind 
recuperarea costurilor și controlul tarifelor, 
inclusiv obligații privind fundamentarea 
tarifelor în funcție de costuri, precum și 
obligații privind evidența contabilă a 
costurilor, pentru furnizarea anumitor 
forme de interconectare și/sau acces, în 
situații în care o analiză de piață indică 
lipsa unei concurențe efective, ceea ce 
înseamnă că operatorul în cauză poate 
menține tarifele la un nivel excesiv de 
ridicat sau poate comprima prețurile (price 
squeeze) în detrimentul utilizatorilor finali. 
Pentru a încuraja investițiile efectuate de 
operator, inclusiv în rețele de generație 
următoare, autoritățile naționale de 
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reglementare iau în considerare investițiile 
făcute de operator și îi permit realizarea 
unei rate de profit rezonabile din capitalul 
angajat, ținând seama de riscurile 
implicate.

reglementare iau în considerare investițiile 
făcute de operator și îi permit realizarea 
unei rate de profit rezonabile din capitalul 
angajat, ținând seama de orice risc specific 
unui nou proiect deosebit de investiții în 
rețea, garantând în același timp că 
sistemele de tarifare sunt compatibile cu 
protejarea unei concurențe efective.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament în 
chestiunea accesului de nouă generație prin găsirea unui echilibru între necesitatea 
promovării investițiilor și concurență.

Amendamentul 157
Erika Mann

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(aa) se introduce alineatul 4a:
„Aplicarea de teste de reducere a marjelor 
nu trebuie să împiedice dezvoltarea de noi 
piețe și infrastructuri. În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare iau 
în considerare condițiile aferente 
investițiilor în infrastructuri și iau 
condițiile aferente contractelor pe termen 
lung de partajare a riscului ca referință 
pentru aplicarea testului.”

Or. en

Justificare

Acest amendament propune un compromis pe baza textului alineatului propus de Parlament 
în prima lectură. Testele de reducere a marjei se aplică și în cazul rețelelor noi cu condiția să 
nu submineze aranjamentele privind accesul și capacitatea de a oferi produse atractive.
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Amendamentul 158
Gunnar Hökmark

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13a – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Atunci când autoritatea națională de 
reglementare ajunge la concluzia că 
obligațiile impuse prin articolele 9-13 nu 
au condus la realizarea unei concurențe 
eficiente și că există probleme de 
concurență/deficiențe importante și 
persistente ale pieței identificate în legătură 
cu furnizarea en-gros a anumitor produse 
de acces, aceasta poate, ca măsură 
excepțională, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 8 alineatul (3) 
paragraful (2), impune obligația pentru 
întreprinderile integrate pe verticală de a 
plasa activitățile aferente furnizării en-gros 
a acestor produse de acces relevante într-o 
entitate comercială care funcționează 
independent.

(1) Atunci când autoritatea națională de 
reglementare ajunge la concluzia că 
obligațiile impuse prin articolele 9-13 nu 
au condus la realizarea unei concurențe 
eficiente și că există probleme de 
concurență/deficiențe importante și 
persistente ale pieței identificate în legătură 
cu anumite piețe pentru produse de acces, 
aceasta poate, ca măsură excepțională, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 8 
alineatul (3) paragraful (2), impune 
obligația pentru întreprinderile integrate pe 
verticală de a plasa activitățile aferente 
furnizării en-gros a acestor produse de 
acces relevante într-o entitate comercială 
care funcționează independent.

Or. en

Justificare

Acest amendament încearcă să găsească un compromis în legătură cu separarea funcțională, 
inclusiv prin alinierea procesului decizional cu procedura de analiză a pieței executată de 
autoritățile de reglementare.

Amendamentul 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13a – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Atunci când autoritatea națională de 
reglementare ajunge la concluzia că 

(1) Atunci când autoritatea națională de 
reglementare ajunge la concluzia că 
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obligațiile impuse prin articolele 9-13 nu 
au condus la realizarea unei concurențe 
eficiente și că există probleme de 
concurență/deficiențe importante și 
persistente ale pieței identificate în legătură 
cu furnizarea en-gros a anumitor produse 
de acces, aceasta poate, ca măsură 
excepțională, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 8 alineatul (3) 
paragraful (2), impune obligația pentru 
întreprinderile integrate pe verticală de a 
plasa activitățile aferente furnizării en-gros 
a acestor produse de acces relevante într-o 
entitate comercială care funcționează 
independent.

obligațiile impuse prin articolele 9-13 nu 
au condus la realizarea unei concurențe 
eficiente și că există probleme de 
concurență/deficiențe importante și 
persistente ale pieței identificate în legătură 
cu anumite piețe pentru produse de acces, 
aceasta poate, ca măsură excepțională, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 8 
alineatul (3) paragraful (2), impune 
obligația pentru întreprinderile integrate pe 
verticală de a plasa activitățile aferente 
furnizării en-gros a acestor produse de 
acces relevante într-o entitate comercială 
care funcționează independent.

Or. en

Justificare

Acest amendament încearcă să găsească un compromis în legătură cu separarea funcțională, 
inclusiv prin alinierea procesului decizional cu procedura de analiză a pieței executată de 
autoritățile de reglementare.

Amendamentul 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – punctul 12 – litera e
Directiva 2002/19/CE
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera c (nouă)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(c) în situația în care accesul degrupat nu 
este fezabil din punct de vedere tehnic sau 
economic, obligații corespunzătoare de a 
oferi o funcționalitate echivalentă.

Or. en

Justificare

Acest amendament restabilește parțial un amendament al Parlamentului care corespunde 
unui considerent înaintat de Consiliu.
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Amendamentul 161
Gunnar Hökmark

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – punctul 12 – litera e
Directiva 2002/19/CE
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera c (nouă)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(c) în situația în care accesul degrupat nu 
este fezabil din punct de vedere tehnic sau 
economic, obligații corespunzătoare de a 
oferi o funcționalitate echivalentă.

Or. en

Justificare

Acest amendament restabilește parțial un amendament al Parlamentului care corespunde 
unui considerent înaintat de Consiliu.

Amendamentul 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 – punctul 1
Directiva 2002/20/CE
Articolul 3 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(2) Următoarea definiție se aplică, de 
asemenea:

(2) Următoarele definiții se aplică, de 
asemenea:

„autorizație generală” înseamnă un cadru 
legal instituit de un stat membru care 
garantează drepturi privind furnizarea de 
rețele și servicii de comunicații electronice 
și stabilește obligații specifice sectorului, 
care se pot aplica tuturor sau anumitor 
tipuri de rețele și servicii de comunicații 
electronice, în conformitate cu prezenta 
directivă.

„autorizație generală” înseamnă un cadru 
legal instituit de un stat membru care 
garantează drepturi privind furnizarea de 
rețele și servicii de comunicații electronice 
și stabilește obligații specifice sectorului, 
care se pot aplica tuturor sau anumitor 
tipuri de rețele și servicii de comunicații 
electronice, în conformitate cu prezenta 
directivă; 
„rețea sau serviciu paneuropean de 
comunicații electronice wireless” 
înseamnă o rețea sau un serviciu de 
comunicații electronice wireless disponibil 
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în majoritatea statelor membre.”

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se urmărește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament 
prin furnizarea unei definiții pentru serviciile pan-europene care să se deosebească de simpla 
dimensiune transfrontlieră și să reflecte dimensiunea pan-europeană.

Amendamentul 163
Herbert Reul

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 – punctul 1
Directiva 2002/20/CE
Articolul 3 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(2) Următoarea definiție se aplică, de 
asemenea:

(2) Următoarele definiții se aplică, de 
asemenea:

„autorizație generală” înseamnă un cadru 
legal instituit de un stat membru care 
garantează drepturi privind furnizarea de 
rețele și servicii de comunicații electronice 
și stabilește obligații specifice sectorului, 
care se pot aplica tuturor sau anumitor 
tipuri de rețele și servicii de comunicații 
electronice, în conformitate cu prezenta 
directivă.

„autorizație generală” înseamnă un cadru 
legal instituit de un stat membru care 
garantează drepturi privind furnizarea de 
rețele și servicii de comunicații electronice 
și stabilește obligații specifice sectorului, 
care se pot aplica tuturor sau anumitor 
tipuri de rețele și servicii de comunicații 
electronice, în conformitate cu prezenta 
directivă;
„rețea sau serviciu paneuropean de 
comunicații electronice wireless” 
înseamnă o rețea sau un serviciu de 
comunicații electronice wireless disponibil 
în majoritatea statelor membre.”

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se urmărește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament 
prin furnizarea unei definiții pentru serviciile pan-europene care să se deosebească de simpla 
dimensiune transfrontlieră și să reflecte dimensiunea pan-europeană.
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Amendamentul 164
Herbert Reul

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(3a) Se introduce următorul articol 6a:
„Articolul 6a
Măsuri de armonizare
(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2) 
din prezenta directivă și la articolul 9 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), 
Comisia poate adopta măsuri de punere în 
aplicare:
(a) pentru a identifica benzile de frecvență 
radio a căror utilizare va face obiectul 
autorizațiilor generale;
(b) pentru a armoniza procedurile de 
acordare a autorizațiilor generale pentru 
numere întreprinderilor care furnizează 
servicii de rețele sau de comunicații 
electronice paneuropene;
(c) pentru a armoniza condițiile precizate 
în anexa II cu privire la autorizațiile 
generale acordate întreprinderilor care 
furnizează rețele sau servicii paneuropene 
de comunicații electronice; 
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3) din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru).
(2) Măsurile menționate la alineatul (1) 
pot, după caz, să prevadă posibilitatea ca 
statele membre să facă o cerere 
argumentată pentru o scutire parțială 
și/sau o derogare temporară de la aceste 
măsuri.
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Comisia evaluează argumentarea cererii 
luând în considerare situația specifică din 
statul membru respectiv și poate acorda o 
scutire parțială sau o derogare temporară 
sau ambele, cu condiția ca acest lucru să 
nu amâne în mod nejustificat punerea în 
practică a măsurilor de punere în aplicare 
menționate la alineatul (1) sau să creeze 
diferențe nejustificate de natură 
concurențială sau de reglementare între 
statele membre.”

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament. 
Procedura de comitologie ar trebui limitată la benzile de frecvență radio a căror utilizare 
trebuie să facă obiectul autorizației generale.

Amendamentul 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(4a) Se introduce următorul articol 6a:
„Articolul 6a
Măsuri de armonizare
(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2) 
din prezenta directivă și la articolul 9 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), 
Comisia poate adopta măsuri de punere în 
aplicare:
(a) pentru a identifica benzile de frecvență 
radio a căror utilizare va face obiectul 
autorizațiilor generale;
(b) pentru a armoniza procedurile de 
acordare a autorizațiilor generale pentru 
numere întreprinderilor care furnizează 
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servicii de rețele sau de comunicații 
electronice paneuropene;
(c) pentru a armoniza condițiile precizate 
în anexa II cu privire la autorizațiile 
generale acordate întreprinderilor care 
furnizează rețele sau servicii paneuropene 
de comunicații electronice;  
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3) din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru).
(2) Măsurile menționate la alineatul (1) 
pot, după caz, să prevadă posibilitatea ca 
statele membre să facă o cerere 
argumentată pentru o scutire parțială 
și/sau o derogare temporară de la aceste 
măsuri.
Comisia evaluează argumentarea cererii 
luând în considerare situația specifică din 
statul membru respectiv și poate acorda o 
scutire parțială sau o derogare temporară 
sau ambele, cu condiția ca acest lucru să 
nu amâne în mod nejustificat punerea în 
practică a măsurilor de punere în aplicare 
menționate la alineatul (1) sau să creeze 
diferențe nejustificate de natură 
concurențială sau de reglementare între 
statele membre.”

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se dorește obținerea unui compromis între Consiliu și Parlament. 
Procedura de comitologie ar trebui limitată la benzile de frecvență radio a căror utilizare 
trebuie să facă obiectul autorizației generale.
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Amendamentul 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexă – punctul 2 – litera h
Directiva 2002/21/CE
Anexă – partea A – punctul 19

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

19. Obligații de transparență ale 
întreprinderilor furnizoare de servicii de 
comunicații electronice puse la dispoziția 
publicului, în vederea asigurării 
conectivității între utilizatorii finali, în 
conformitate cu obiectivele și principiile 
enunțate la articolul 8 din Directiva 
2002/21/CE (directiva cadru), aducerea la 
cunoștință a restricțiilor privind accesul la 
servicii și la aplicații și a politicilor de 
gestionare a traficului și, acolo unde este 
necesar și proporțional, accesul 
autorităților naționale de reglementare la 
informațiile necesare pentru verificarea 
preciziei unei astfel de aduceri la 
cunoștință.

19. Obligații de transparență ale 
întreprinderilor furnizoare de servicii de 
comunicații electronice puse la dispoziția 
publicului, în vederea asigurării 
conectivității între utilizatorii finali, 
inclusiv accesul nelimitat la și distribuirea 
nelimitată de conținut, servicii și aplicații, 
în conformitate cu obiectivele și principiile 
enunțate la articolul 8 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru), aducerea la 
cunoștință a politicilor de gestionare a 
traficului și, acolo unde este necesar și 
proporțional, accesul autorităților naționale 
de reglementare la informațiile necesare 
pentru verificarea preciziei unei astfel de 
aduceri la cunoștință.

Or. en

Justificare

Ar trebui menținut principiul de bază al conectivități „capăt la capăt” care include dreptul 
utilizatorilor finali la acces și distribuirea de conținut, servicii și aplicații, la alegerea lor pe 
internet. 

Amendamentul 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexă – punctul 2 – litera h
Directiva 2002/21/CE
Anexă – partea A – punctul 19

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

19. Obligații de transparență ale 
întreprinderilor furnizoare de servicii de 
comunicații electronice puse la dispoziția 

19. Obligații de transparență ale 
întreprinderilor furnizoare de servicii de 
comunicații electronice puse la dispoziția 
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publicului, în vederea asigurării 
conectivității între utilizatorii finali, în 
conformitate cu obiectivele și principiile 
enunțate la articolul 8 din Directiva 
2002/21/CE (directiva cadru), aducerea la 
cunoștință a restricțiilor privind accesul la 
servicii și la aplicații și a politicilor de 
gestionare a traficului și, acolo unde este 
necesar și proporțional, accesul 
autorităților naționale de reglementare la 
informațiile necesare pentru verificarea 
preciziei unei astfel de aduceri la 
cunoștință.

publicului, în vederea asigurării 
conectivității între utilizatorii finali, 
inclusiv accesul nelimitat la și distribuirea 
nelimitată de conținut, servicii și aplicații, 
în conformitate cu obiectivele și principiile 
enunțate la articolul 8 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru), aducerea la 
cunoștință a politicilor de gestionare a 
traficului și, acolo unde este necesar și 
proporțional, accesul autorităților naționale 
de reglementare la informațiile necesare 
pentru verificarea preciziei unei astfel de 
aduceri la cunoștință.

Or. en


