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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La propuesta de la Comisión pretende modificar el actual marco europeo regulador de las 
comunicaciones electrónicas, el de las tres Directivas marco, autorización y acceso, con el fin 
de lograr un auténtico mercado interior de las telecomunicaciones. Los objetivos 
fundamentales de la propuesta son mejorar la eficacia de las comunicaciones electrónicas,
garantizar una regulación más eficaz y sencilla tanto para los operadores como para las 
autoridades nacionales de reglamentación (ANR), y lograr una armonización de las normas 
comunitarias, con el fin de aumentar la inversión, la innovación y los beneficios para el 
consumidor. Los principales cambios en las Directivas marco, autorización y acceso se 
refieren a la reforma de la gestión del espectro, a la introducción de la separación funcional y 
al refuerzo de los poderes de la Comisión respecto de los Estados miembros.

Frente a la propuesta, el ponente sugeriría las enmiendas siguientes:

A) Directiva marco:

 En el artículo 6 en su último apartado, en relación con la publicidad de los resultados 
del procedimiento de consulta por las ANR, habría que garantizar más la 
confidencialidad de las informaciones transmitidas por las empresas.

 En el artículo 9, apartado 4, párrafo 2, en relación con las restricciones que limitan la 
prestación de un servicio en una banda específica, se tendría que precisar que las 
exigencias de interés general que justifican esas restricciones deberían incluir también  
la  prevención y la lucha contra el crimen organizado.

 En el artículo 19, apartado 1, en relación con las medidas de armonización a adoptar 
por la Comisión cuando existan divergencias en la aplicación por las ANR de las 
tareas reguladoras especificadas en la Directiva marco y en las Directivas específicas, 
se le atribuye a la Comisión un poder discrecional en lo que se refiere a la elección 
entre "decisión" y "recomendación", previendo el procedimiento de reglamentación 
con control sólo para le primera; habría entonces que dudar de la conveniencia de esta 
disposición por que, en última instancia, el alcance de la participación del Parlamento 
acabaría por depender de la elección de la Comisión.  

 En el artículo 21, apartados 2 y 3, en relación con los litigios transnacionales entre 
partes radicadas en diferentes Estados miembros, sería necesario precisar que la 
coordinación de los esfuerzos de las autoridades nacionales de reglamentación 
dirigidos a la solución del litigio pudiera llegar hasta la adopción de una decisión 
común.

B) Directiva de autorización:

 En el artículo 5, apartado 2, en relación con el otorgamiento de los derechos de uso de 
radiofrecuencias y números por los Estados miembros, sería mejor  hacer referencia a 
las restricciones justificadas por exigencias de interés general de conformidad con el 
artículo 9, apartado 4, párrafo 2, de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
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 En el artículo 10, en relación con  el cumplimiento de las condiciones de la 
autorización general o los derechos de uso y de obligaciones específicas, habría que 
introducir un apartado 6 bis (nuevo), en el que se prevea que los Estados miembros 
siempre permitan someter a un control judicial, de acuerdo con la ley nacional, las 
sanciones previstas en los apartados 5 y 6.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) În absența altor temeiuri juridice mai 
specifice, trebuie să se recurgă la articolul 
95 din Tratatul CE, care permite, prin 
procedura de codecizie între Parlament și 
Consiliu, adoptarea de măsuri generale 
pentru armonizarea legislațiilor statelor 
membre, care vizează crearea și 
funcționarea pieței interne. Articolul 
menționat este chiar temeiul juridic al 
actelor legislative modificate de prezenta 
propunere, care, în plus, are un domeniu 
de aplicare relativ orizontal, fapt care 
justifică alegerea sa.  Totuși, înființarea 
unei autorități de reglementare la nivel 
european ar putea necesita punerea în 
aplicare a articolului 308 din Tratatul CE, 
ca o clauză generală, cu toate că, în 
conformitate cu dispozițiile acestuia, 
Parlamentul European își pierde puterea 
de codecizie.   

Or. es
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Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 60a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(60a) Atunci când, în cazul specific al 
articolului 19 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia constată că divergențele cu 
privire la punerea în aplicare de către 
autoritățile naționale de reglementare a 
sarcinilor prevăzute de prezenta directivă 
și de directivele specifice pot crea un 
obstacol în calea pieței interne, ar trebui 
să i se acorde Comisiei competența de a 
adopta măsuri de armonizare care, ținând 
cont în cea mai mare măsură de avizul 
autorității, în cazul în care acesta există, 
să promoveze îndeplinirea obiectivelor 
menționate la articolul 8. Măsurile 
menționate pot fi cu adevărat eficiente 
numai dacă au o putere legislativă 
proprie, adică, dacă este vorba de decizii 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 2006/512/CE, 
excluzând, prin urmare, recomandările 
sau a alte măsuri fără caracter 
obligatoriu.  

Or. es

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 60b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(60b) Consolidarea competențelor 
Comisiei și instituirea autorității vizează 
gestionarea mai rațională și eficientă a 
spectrului. Atribuțiile acestora sunt 
concepute pentru a fi exercitate cu o 
deosebită prudență, ținându-se 
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întotdeauna seama de nevoile 
întreprinderilor și ale utilizatorilor. Pe de 
altă parte, este evident faptul că 
instituirea unei autorități de reglementare 
la nivel european nu poate aduce atingere 
controlului direct exercitat de 
Parlamentul European asupra Comisiei 
și, drept urmare, instituirea autorității 
impune informarea continuă și completă 
a Parlamentului European cu privire la 
punerea în aplicare a prezentei directive. 

Or. es

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 6 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Rezultatele procedurii de consultare se fac 
publice de către autoritățile naționale de 
reglementare, cu excepția cazului în care 
este vorba de informații confidențiale în 
sensul dreptului comunitar și intern privind 
secretele de afaceri.

Rezultatele procedurii de consultare se fac 
publice de către autoritățile naționale de 
reglementare, cu excepția cazului în care 
este vorba de informații confidențiale în 
sensul dreptului comunitar și intern privind 
secretele de afaceri. În cazul difuzării 
nejustificate de informații confidențiale, 
autoritățile naționale de reglementare, la 
cererea întreprinderilor interesate, 
asigură adoptarea măsurilor 
corespunzătoare în cel mai scurt timp 
posibil.

Or. es
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Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Restricțiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes general 
conform dreptului comunitar, precum 
siguranța vieții, promovarea coeziunii 
sociale,regionale și teritoriale sau evitarea 
utilizării ineficiente a spectrului, sau de a 
promova diversitatea culturală și 
lingvistică și pluralismul media astfel cum 
sunt definite în legislația națională în 
conformitate cu dreptul comunitar. 

Restricțiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes general 
conform dreptului comunitar, precum 
siguranța vieții, în special în ceea ce 
privește prevenirea și combaterea crimei 
organizate și a terorismului, promovarea 
coeziunii sociale, regionale și 
teritoriale,evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului sau promovarea diversității
culturale și lingvistice și a pluralismului
media, astfel cum sunt definite în legislația 
națională în conformitate cu dreptul 
comunitar. 

Or. es

Amendamentul 6

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

cea mai mare măsură de avizul Autorității, 
în cazul în care acesta există, poate să 
emită o măsură obligatorie privind 
aplicarea armonizată a dispozițiilor din 
prezenta directivă și din directivele 
specifice cu scopul de a sprijini 
îndeplinirea obiectivelor menționate la 
articolul 8.

Or. es

Amendamentul 7

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

Text propus de Comisie Amendament

(2) Atunci când Comisia emite o 
recomandare în temeiul alineatului (1), 
aceasta se conformează procedurii 
prevăzute la articolul 22 alineatul (2). 

eliminat

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare țin cont în cea 
mai mare măsură de aceste recomandări 
în îndeplinirea sarcinilor lor. Atunci când 
o autoritate națională de reglementare 
alege să nu dea curs unei recomandări, 
aceasta informează Comisia, prezentând
motivele pentru poziția sa.

Or. es

Amendamentul 8

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

(2) Orice parte poate prezenta litigiul 
autorităților naționale de reglementare în 
cauză. Autoritățile naționale de 
reglementare își coordonează eforturile 
pentru a soluționa litigiul în conformitate 
cu obiectivele prevăzute la articolul 8. 

(2) Orice parte poate prezenta litigiul 
autorităților naționale de reglementare în 
cauză. Autoritățile naționale de 
reglementare își coordonează eforturile 
pentru a soluționa litigiul, în măsura 
posibilului prin intermediul adoptării unei 
decizii comune, în conformitate cu 
obiectivele prevăzute la articolul 8. 

Or. es

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 22
Directiva 2002/21/CE
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Acestea informează părțile în cel mai scurt 
termen cu privire la aceasta. În cazul în 
care în termen de patru luni litigiul nu este 
soluționat, în cazul în care litigiul nu a fost 
prezentat în fața instanțelor de către partea 
care solicită repararea prejudiciului și în 
cazul în care oricare dintre părți cere acest 
lucru, autoritățile naționale de reglementare 
își coordonează eforturile pentru a 
soluționa litigiul, în conformitate cu 
dispozițiile din articolul 8 și ținând cont în 
cea mai mare măsură de avizul emis de 
Autoritate în temeiul articolului 18 din 
Regulamentul […./CE].

Acestea informează părțile în cel mai scurt 
termen cu privire la aceasta. În cazul în 
care în termen de patru luni litigiul nu este 
soluționat, în cazul în care litigiul nu a fost 
prezentat în fața instanțelor de către partea 
prejudiciată și în cazul în care oricare 
dintre părți cere acest lucru, autoritățile 
naționale de reglementare își coordonează 
eforturile pentru a soluționa litigiul, în 
măsura posibilului prin intermediul 
adoptării unei decizii comune, în 
conformitate cu dispozițiile din articolul 8 
și ținând cont în cea mai mare măsură de 
avizul emis de Autoritate în temeiul 
articolului 18 din Regulamentul […./CE].

Or. es
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Amendamentul 10

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(2) Atunci când este necesar să se acorde 
drepturi individuale de utilizare pentru 
frecvențe radio și numere, statele membre 
acordă aceste drepturi, la cerere, oricărei 
întreprinderi care furnizează sau folosește 
rețele sau servicii în cadrul autorizației 
generale, sub rezerva dispozițiilor 
articolelor 6, 6a, 7 și 11 alineatul (1) litera 
(c) din prezenta directivă și a oricăror alte 
norme care garantează utilizarea eficientă a 
resurselor în cauză în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (4) al doilea paragraf 
din Directiva 2002/21/CE (directiva-
cadru).

Or. es

Amendamentul 11

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

Text propus de Comisie Amendament

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecvențe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conținuturi radio sau de televiziune pentru 
a urmări obiective de interes general în 
conformitate cu legislația europeană, 
aceste drepturi individuale de utilizare se 
acordă în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii și 
proporționale și, în cazul spectrului, 

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecvențe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conținuturi radio sau de televiziune pentru 
a urmări obiective de interes general în 
conformitate cu legislația europeană, 
aceste drepturi individuale de utilizare se 
acordă în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii și 
proporționale și, în cazul spectrului, 
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conforme cu dispozițiile articolului 9 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, procedurile sunt deschise, cu 
excepția cazurilor în care se poate 
demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 
radio către furnizorii de servicii de radio 
sau televiziune este esențială pentru 
îndeplinirea unei obligații speciale definite 
în prealabil de statul membru ca fiind 
necesară interesului general în 
conformitate cu legislația comunitară.

conforme cu dispozițiile articolului 9 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, procedurile sunt deschise, cu 
excepția cazurilor în care se poate 
demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 
radio către furnizorii de servicii de radio 
sau televiziune este esențială pentru 
îndeplinirea unei obligații speciale definite 
în prealabil de statul membru ca fiind 
necesară interesului general și în orice caz 
în conformitate cu legislația comunitară.

Or. es

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 8 – litera da (nouă)
Directiva 2002/20/CE
Articolul 10 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(da) Se inserează alineatul următor:
„(6a) Statele membre, în conformitate cu 
legislația națională, trebuie să garanteze 
faptul că sancțiunile prevăzute la 
alineatele (5) și (6) sunt supuse unui 
control judiciar.”  

Or. es
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