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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere amendează Directivele privind cadrul1, respectiv autorizarea2 și accesul3, 
ce au fost propuse de Comisie în noiembrie 2007. Raportorul salută propunerile pentru 
îmbunătățirea reglementării aflate în pachet și își exprimă sprijinul global ferm în favoarea 
acestora, având în vedere că pachetul este foarte important pentru îmbunătățirea unei 
veritabile piețe europene interne în domeniul telecomunicațiilor. Scopul pachetului este de a 
spori investițiile, inovațiile și beneficiile consumatorilor în comunicațiile electronice, cu alte 
cuvinte de a sprijini și de a dezvolta în continuare un cadru de reglementare pentru economia 
digitală care să reziste probei timpului, să fie orientat către piață și să exploateze avantajele 
aduse de realizarea pieței interne, față de care raportorul își exprimă sprijinul ferm.

Cu toate că raportorul salută propunerea privind un cadru de reglementare comun pentru 
rețelele și serviciile de comunicații electronice, accesul la acestea, precum și interconectarea 
și autorizarea lor, consideră că aceasta poate fi îmbunătățită.

Gestionarea spectrului de frecvențe
UE trebuie să adopte cât mai repede noi forme de gestionare a spectrului de frecvențe care să 
combine deschiderea, flexibilitatea și armonizarea. Există o nevoie evidentă de eficiență 
crescută și de flexibilitate în utilizarea frecvențelor. 

O perspectivă „armonizată” de gestionare a frecvențelor, care ar asigura conformitatea celor 
27 scheme naționale diferite de gestionare a frecvențelor, ar fi utilă pentru îmbunătățirea 
serviciilor paneuropene și transfrontaliere. Un regim unic de frecvențe aduce consumatorilor 
beneficii în ceea ce privește tehnologia și serviciile, așadar beneficii de natură economică și 
socială (de ex. în volumul producției de echipamente standard, scăderea prețurilor și al 
barierelor la intrarea pe piață a noilor utilizatori).
În acest scop, ar trebui acordată atenție gestionării frecvențelor și planificării rețelei pentru a 
evita pe cât posibil interferențele, întrucât armonizarea neutră din punct de vedere tehnologic 
nu poate soluționa problemele ce țin de interferențe.

Raportorul salută introducerea de către Comisie a flexibilității în atribuirea de frecvențe unei 
anumite tehnologii sau serviciu. O utilizare mai flexibilă va conduce la un plus de beneficii 
pentru inovație și consumatori. Totuși, s-ar putea ca anumite benzi de frecvență să trebuiască 
să fie rezervate pentru o utilizare specifică la nivelul UE (de ex. servicii de urgență), astfel 
încât este necesară asigurarea neutralității din punct de vedere tehnic și al serviciilor militare.
Ca atare, o abordare graduală pare preferabilă unei reforme revoluționare. Chiar dacă 
neutralitatea din punctul de vedere al tehnologiei va conduce la dezvoltări tehnologice și 
inovative în beneficiul consumatorului, aceasta nu ar trebui scutită de rigorile comerțului, în 
vederea asigurării competiției. 

                                               
1 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de 
reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (JO L 108/51, 24.4.2002).
2 Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor 
și serviciilor de comunicații electronice (JO L 108, 24.4.2002).
3 Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de 
comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (JO L 108, 24.4.2002).
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Comisia intenționează să adauge comercializarea spectrului de frecvențe bazată pe piață și 
piața secundară și licitațiile la „metoda tradițională”. Comercializarea spectrului ca atare nu 
îmbunătățește neapărat flexibilitatea în utilizarea spectrului. Totuși, ar trebui să ușureze 
accesul la spectru și să conducă la o utilizare mai intensivă (așadar mai eficientă) a acestuia. 
De aceea, raportorul este în favoarea instituirii comercializării de drepturi de utilizare pe 
teritoriul UE pentru benzile de frecvență selecționate, în cazul acordării de drepturi 
individuale de utilizare.

Noi competențe de coordonare și reglementare
Comisia propune ca autorităților naționale de reglementare să li se acorde competențe de 
autorizare a separării funcționale a operatorilor dominanți, în cazurile în care acest lucru ar 
duce la îmbunătățirea competiției în beneficiul consumatorilor și ar furniza condiții echitabile 
pentru operatori. Raportorul sprijină pe deplin propunerea Comisiei, admițând totodată că 
această soluție s-ar putea dovedi neadecvată în unele state membre, dar că ar trebui pusă la 
dispoziția autorităților naționale de reglementare spre utilizare.

În condițiile prezentei propuneri Comisia dobândește noi competențe. Comisia are drept de 
veto în privința desemnării de către autoritățile naționale de reglementare a unor operatori 
dominanți, precum și competențe de emitere de recomandări privind orice aspecte și de 
decizii în anumite cazuri. Raportorul se opune acelor propuneri care ar acorda Comisiei drept 
de veto.

Îmbunătățirea accesului
Actualul cadru de reglementare prevede deja aplicarea unei scheme de autorizare cât mai 
puțin împovărătoare, cum ar fi, spre exemplu, recurgerea la autorizații generale, ca abordare 
de preferat. Totuși, în practică, drepturile de utilizare a spectrului de frecvențe sunt mai 
degrabă atribuite prin intermediul drepturilor individuale de utilizare. Propunerile confirmă 
abordarea autorizației generale și o consacră ca metodă de bază. Acestea introduc, de 
asemenea, obligația de a justifica acele cazuri în care se emit drepturi individuale de utilizare. 
O astfel de justificare o poate constitui faptul că este necesară evitarea de interferențe sau 
îndeplinirea unor obiective de interes general. Motivele ce stau la baza prezentei propuneri 
cuprind două aspecte: (i) evitarea utilizării licențelor individuale ca metode de atribuire acolo 
unde nu este necesar, și prin aceasta să se reducă barierele de acces la spectru; (ii) progresul 
tehnologic permite din ce în ce mai mult utilizarea în comun a spectrului. 

Raportorul este convins că protecția consumatorilor necesită măsuri mai stricte și, ca atare, 
propune amendamente ce îmbunătățesc aspectele de protecție a consumatorilor. În privința 
obligațiilor și competențelor autorităților naționale de reglementare, propunerea conține și alte 
măsuri privind protecția consumatorilor. Raportorul intenționează să clarifice și să întărească 
rolul autorităților în scopul îmbunătățirii aspectelor de protecție a consumatorilor.
De asemenea, după cum a admis și Comisia, o piață europeană a vânzării cu amănuntul în 
acest domeniu, pe deplin funcțională, nu a fost încă realizată. De aceea, sunt necesare 
propuneri concrete pentru realizarea unei veritabile piețe interne.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 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
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2002/21/CE
Articolul – 3 alineatul 3 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare își exercită 
competențele în mod independent, 
imparțial și transparent. Autoritățile 
naționale de reglementare nu caută și nu 
primesc instrucțiuni de la un alt organism 
în relație cu îndeplinirea obișnuită a 
sarcinilor care le revin în temeiul dreptului 
intern de punere în aplicare a dreptului 
comunitar. Numai organismele de apel 
instituite în conformitate cu articolul 4 sau 
instanțele naționale sau europene au 
competența de a suspenda sau revoca 
deciziile luate de către autoritățile naționale 
de reglementare. 

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare își exercită 
competențele în mod independent, 
imparțial, transparent și în timp util.
Autoritățile naționale de reglementare nu 
caută și nu primesc instrucțiuni de la un alt 
organism în relație cu îndeplinirea 
obișnuită a sarcinilor care le revin în 
temeiul dreptului intern de punere în 
aplicare a dreptului comunitar. Numai 
organismele de apel instituite în 
conformitate cu articolul 4 sau instanțele 
naționale sau europene au competența de a 
suspenda sau revoca deciziile luate de către 
autoritățile naționale de reglementare. 

Or. en

Justificare

In order to ensure competition and innovation in the market, NRAs have to act in a timely 
manner, for example in relation to market reviews.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2002/21/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

Statele membre stabilesc termene limită 
pentru examinarea  unor astfel de apeluri.

Or. en

Justificare

Currently appeal processes can be held up for as much as several years, by which time it is 
too late to address the original problem. A time limit has therefore to be set.

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2002/21/CE
Articolul 5 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează rețele și 
servicii de comunicații electronice transmit 
toate informațiile, inclusiv informațiile 
financiare, necesare autorităților naționale 
de reglementare pentru a garanta 
conformitatea cu dispozițiile sau deciziile 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă și cu directivele specifice. De 
asemenea, întreprinderile trebuie să ofere 
informații cu privire la viitoarele evoluții în 
domeniul rețelelor și serviciilor care ar 
putea avea un impact asupra serviciilor cu 
ridicata puse la dispoziția concurenților. 
Întreprinderile respective furnizează astfel 
de informații rapid și la cerere, respectând 
termenele și nivelul de detalii solicitate de 
autoritatea națională de reglementare. 
Informațiile solicitate de autoritatea 
națională de reglementare sunt 
proporționale cu sarcina pe care aceasta o 
are de îndeplinit. Autoritatea națională de 
reglementare prezintă motivele care 

1. Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează rețele și 
servicii de comunicații electronice transmit 
toate informațiile, inclusiv informațiile 
financiare, necesare autorităților naționale 
de reglementare pentru a garanta 
conformitatea cu dispozițiile sau deciziile 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă și cu directivele specifice. De 
asemenea, întreprinderile trebuie să ofere 
informații cu privire la viitoarele evoluții în 
domeniul rețelelor și serviciilor care ar 
putea avea un impact asupra serviciilor cu 
ridicata puse la dispoziția concurenților. 
Întreprinderile respective furnizează astfel 
de informații rapid și la cerere, respectând 
termenele și nivelul de detalii solicitate de 
autoritatea națională de reglementare. 
Informațiile solicitate de autoritatea 
națională de reglementare sunt 
proporționale cu sarcina pe care aceasta o 
are de îndeplinit. Autoritatea națională de 
reglementare prezintă motivele care 
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justifică cererea sa de informații. justifică cererea sa de informații, 
garantând totodată confidențialitatea 
privind secretele de afaceri, în 
conformitate cu dreptul comunitar și 
intern.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Autoritățile naționale de reglementare 
contribuie la dezvoltarea pieței interne 
cooperând cu Comisia și cu Autoritatea, 
pentru a asigura aplicarea consecventă, în 
toate statele membre, a dispozițiilor 
prezentei directive și ale directivelor 
speciale. În acest scop, statele membre 
cooperează, în special, cu Comisia și cu 
Autoritatea pentru identificarea tipurilor de 
instrumente și de soluții adecvate pe care 
să le aplice în cazul diferitelor situații de pe 
piață.

2. Autoritățile naționale de reglementare 
contribuie la dezvoltarea pieței interne 
cooperând cu Comisia și cu Autoritatea în 
mod transparent, pentru a asigura 
aplicarea consecventă, în toate statele 
membre, a dispozițiilor prezentei directive 
și ale directivelor speciale. În acest scop, 
statele membre cooperează, în special, cu 
Comisia și cu Autoritatea pentru 
identificarea tipurilor de instrumente și de 
soluții adecvate pe care să le aplice în cazul 
diferitelor situații de pe piață.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 8

Text propus de Comisie Amendament

8. În cazul unui proiect de măsură 
modificat menționat la alineatul (6), 
Comisia poate lua o decizie, prin derogare 

eliminat
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de la alineatul (4a), prin care solicită 
autorității naționale de reglementare să 
impună o obligație specifică prevăzută la 
articolele 9-13a din Directiva 2002/19/CE 
(directiva privind accesul) și articolul 17 
din Directiva 2002/22/CE (directiva 
privind serviciul universal) într-o limită 
de timp proporțională. 
Procedând astfel, Comisia urmărește 
aceleași obiective politice ca cele 
prevăzute la articolul 8 pentru autoritățile 
naționale de reglementare. Comisia ține 
cont în cea mai mare măsură de avizul 
Autorității înaintat în temeiul articolului 6 
din Regulamentul […./CE], în special în 
formularea detaliilor obligației(iilor) care 
urmează să fie impusă(e).

Or. en

Justificare

To improve consistency, without altering the delicate institutional balance of powers or 
undermining the subsidiarity elements of the Regulation, the Commission should play the role 
of an arbitrator rather than of a judge.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera (ba) (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(ba) la alineatul (2), litera (c) se 
înlocuiește cu textul următor:
„(c) încurajând și facilitând investițiile 
eficiente și dictate de piață, în 
infrastructură și promovând inovația; 
precum și”

Or. en
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Justificare

Amendamentul 7

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 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:

(a) îndeplinirea obiectivului de interes 
general conform dreptului comunitar, 
precum siguranța vieții, promovarea 
coeziunii sociale, regionale sau teritoriale; 
(b) evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului; sau

(c) promovarea diversității culturale și 
lingvistice și a pluralismului media astfel 
cum sunt definite în legislația națională în 
conformitate cu dreptul comunitar.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2002/21/CE
Articolul 12 – alineatul 3
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Text propus de Comisie Amendament

3. Măsurile luate de către autoritatea 
națională de reglementare în temeiul 
alineatului (1) sunt obiective, transparente 
și proporționale.

3. Măsurile luate de către autoritatea 
națională de reglementare în temeiul 
alineatului (1) sunt obiective, transparente,
proporționale și bazate pe criterii 
nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 5 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității, poate să 
emită o decizie de desemnare a uneia sau 
a mai multor întreprinderi care au o 
putere semnificativă pe piață și de 
impunere a uneia sau a mai multor 
obligații specifice în conformitate cu 
articolele 9-13a din Directiva 2002/19/CE 
(directiva privind accesul) și articolul 17 
din Directiva 2002/22/CE (directiva 
privind serviciul universal). În acest fel, 
Comisia îndeplinește obiectivele strategice 
menționate la articolul 8.

eliminat

Or. en

Justificare

To improve consistency without altering the delicate institutional balance of powers or 
undermining the subsidiarity elements of the Regulation, the Commission should play the role 
of an arbitrator rather than of a judge.
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