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A) Cadrul şi obiectivele propunerii

Este vorba de o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a cadrului de reglementare european actual pentru comunicaţiile electronice, al 
celor trei directive privind „cadrul”, „autorizarea” şi „accesul” în vederea realizării unei 
adevărate pieţe interne a telecomunicaţiilor. Propunerea vizează, în special, ameliorarea 
eficienţei comunicaţiilor electronice, garantarea unei reglementări mai eficiente şi mai simple 
atât pentru operatori, cât şi pentru autorităţile naţionale de reglementare (ANR), şi realizarea 
unei armonizări a normelor comunitare pentru a spori investiţiile, inovaţiile şi beneficiile 
consumatorilor. 

Concret, modificările aduse directivelor privind „cadrul”, „autorizarea” şi „accesul” 
sunt următoarele: 

B) În ceea ce priveşte directiva-cadru

 Reformarea gestionării spectrului care ţine cont de dezvoltarea tehnologică pentru a 
putea profita cât mai mult de potenţialul economic şi pentru a obţine avantajele sociale
şi de mediu ale utilizării îmbunătăţite a spectrului.

 Îmbunătăţirea coerenţei reglementării pieţei interne a comunicaţiilor electronice; în 
acest sens, rolul Comisiei este consolidat prin noua „autoritate a pieţei de comunicaţii 
electronice”.

 Întărirea securităţii şi integrităţii în beneficiul utilizatorilor de comunicaţii electronice, 
în vederea sporirii încrederii întreprinderilor şi cetăţenilor care utilizează comunicaţiile 
electronice.

B) În ceea ce priveşte directiva privind autorizarea

 Alinierea noii politici a spectrului, concret utilizarea frecvenţelor radio.

 Crearea unei proceduri eficiente care să permită societăţilor care necesită drepturi de 
utilizare pentru a furniza servicii transeuropene.

 Asigurarea unei tranziţii eficiente către introducerea schimbului de frecvenţe radio.

D) În ceea ce priveşte directiva privind accesul

 Introducerea separării funcţionale, cerută prin articolul 13a a propunerii, ca soluţie ce 
poate fi impusă de ANR, după aprobarea de către Comisie care trebuie să ceară 
raportul noii autorităţi în acest scop.
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E) Temeiul juridic al propunerii

Propunerea se bazează pe articolul 95 din Tratatul CE, care permite, prin procedura de 
co-decizie între Parlament şi Consiliu, adoptarea de măsuri generale pentru armonizarea 
legislaţiilor statelor membre care ar avea ca scop crearea şi funcţionarea pieţei interne. 

În principiu, acest temei juridic nu ar trebui să pună probleme deoarece este acelaşi 
pentru actele legislative pe care prezenta propunere vizează să le modifice şi al cărei text 
supus analizei are, în plus, o dimensiune relativ orizontală, fapt ce justifică această alegere. 

De altfel, invocarea aplicării articolului 308 din Tratatul CE drept clauză generală nu 
ar conveni Parlamentului deoarece această dispoziţie prevede decât consultarea instituţiei pe 
care o reprezentăm.

F) Consolidarea competenţelor Uniunii Europene faţă de statele membre

Propunerea de directivă consolidează rolul Comisiei sub diverse aspecte. 
În ceea ce priveşte noua gestionare a spectrului, articolul 9 prevede adoptarea de către 

Comisia a măsurilor de executare pentru a armoniza aplicarea noilor principii de neutralitate 
şi interes general. 

În ceea ce priveşte consolidarea pieţei interne şi îmbunătăţirea coerenţei, articolul 7 
alineatul (4) acordă mai multă libertate Comisiei pentru supravegherea soluţiilor propuse de 
către ANR pentru întreprinderile cu o putere semnificativă pe piaţă. Pe de altă parte, articolul 
16 alineatul (7) autorizează Comisia, asistată de autoritatea europeană a pieţei comunicaţiilor 
electronice, să preia o analiză a pieţei în cazul în care o ANR înregistrează întârzieri 
semnificative în îndeplinirea sarcinilor proprii. De altfel, articolul 7 alineatul (8) permite 
Comisiei, asistată de către Autoritate, să impună obligaţii specifice pentru proiectele de 
măsuri care au fost notificate din nou. În sfârşit, articolele 15 alineatul (4) şi 16 alineatul (5)
prevăd că pentru pieţele transnaţionale, Comisia desemnează întreprinderile cu putere 
semnificativă pe piaţă şi impune obligaţii specifice, ţinând cont de avizul Autorităţii. 

În ceea ce priveşte independenţa ANR şi dreptul de recurs, articolul 4 alineatul (1) 
stabileşte un criteriu minim pentru suspendarea unei măsuri a ANR în caz de necesitate 
urgentă de a preveni daune grave şi ireparabile aduse părţii în cauză, în conformitate cu 
jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

În ceea ce priveşte modificările directivei privind accesul, articolul 13a permite ANR 
să impună separarea funcţională care este supusă acordului prealabil al Comisiei şi, în sfârşit, 
articolele 6a şi 6b prevăd că, pentru a facilita accesul la spectru al întreprinderilor care 
necesită drepturi de utilizare în toate statele membre, de exemplu furnizorii de servicii prin 
satelit, Comisia, asistată de Autoritate, poate coordona sau armoniza condiţiile aplicabile 
drepturilor individuale, procedurile de selecţie şi selecţia întreprinderilor.

G) Amendamente

Raportorul ar sugera următoarele amendamente:
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A) Directiva-cadru:

 La articolul 6 ultimul alineat, în ceea ce priveşte procedura de consultare de către 
ANR, ar trebui să se garanteze mai mult confidenţialitatea informaţiilor transmise de 
întreprinderi.

 La articolul 9 alineatul (4) punctul (2) referitor la restricţiile care limitează furnizarea 
unui serviciu într-o bandă specifică, ar trebui să se precizeze faptul că obiectivele de 
interes general care justifică aceste restricţii ar trebui să includă, de asemenea, 
prevenirea şi lupta împotriva crimei organizate. 

 La articolul 19 alineatul (1) referitor la procedurile de armonizare ce trebuie adoptate 
de către Comisie, atunci când există divergenţe cu privire la punerea în aplicare de 
către ANR a taxelor de reglementare specificate în directiva-cadru şi în directivele 
specifice, Comisia are competenţă discreţionară care îi permite să aleagă publicarea 
unei „decizii” sau a unei „recomandări”, procedura de reglementare cu control nefiind 
prevăzută decât pentru prima; prin urmare, ar trebui să existe îndoieli cu privire la 
pertinenţa acestei dispoziţii deoarece, în ultimă instanţă, participarea Parlamentului s-
ar termina prin a depinde de alegerea Comisiei.  

 La articolul 21 alineatele (2) şi (3) referitoare la litigiile transfrontaliere între părţi 
situate în state membre diferite, ar trebui să se precizeze că coordonarea eforturilor 
autorităţilor naţionale de reglementare care au scopul de a soluţiona litigiul ar putea 
merge până la adoptarea unei decizii comune. 

B) Directiva privind autorizarea:

 La articolul 5 alineatul (2) referitor la acordarea drepturilor de utilizare pentru 
frecvenţe radio şi numere de către statele membre, este preferabil să se facă referire la 
restricţiile justificate de obiectivele de interes general în conformitate cu articolul 9
alineatul (4) punctul (2) din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

 La articolul 10 în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor din autorizaţia generală sau 
ale drepturilor de utilizare, şi a obligaţiilor specifice, ar trebui să se introducă un 
alineat 6a (nou) prin care să se prevadă că statele membre permit ca sancţiunile vizate 
la alineatele (5) şi (6) să fie supuse unui control judiciar, în conformitate cu dreptul 
naţional.
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