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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

With the "AMVS Directive" the EU delivered a strong message intended to ensure the 
optimal conditions of competitiveness and legal certainty for Europe's ICT and its media 
industries and services, as well as respect for cultural and linguistic diversity. The current 
review of the "telecom package" needs to be read and amended with the same spirit and 
political intentions. The best possible balance needs to be found among the needs of all 
current and future users of electronic networks, their legitimate business interests and general 
interest public policy concerns, as well as the rights and interests of consumers.

Radio frequencies are a scarce public resource that has an important public and market value, 
but also that they are essential to the fulfilment of some general interest public policy 
objectives. Thus, spectrum needs to be managed not only efficiently and effectively, but also 
with due attention to the public interest from an economic, social or cultural perspective. In 
this context some restrictions to the principles of service neutrality, and its impact in the 
transfer of individual rights to use radio frequencies should be imposed The role of Member 
States in this public policy decisions needs to be respected.

The importance to protect electronic communications services providers and in particular 
AVMS providers against harmful interference cannot be underestimated. This requires some 
small changes in the text, to properly put in context European spectrum regulation with other 
internationally binding decisions and instruments which cannot be ignored.

Finally, a proposal is made to underline the indispensable role of NRA in the protection and 
the promotion of lawful content over electronic communications networks and services.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație 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 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) În temeiul Directivei 2007/65/CE din 
11 decembrie 2007 - așa-numita Directivă 
a serviciilor media audiovizuale - a fost 
efectuată o revizuire în vederea asigurării 
în UE a condițiilor optime de 
competitivitate și de certitudine juridică 
industriilor și serviciilor din domeniul 
tehnologiilor informaționale și media și a 
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respectării diversității culturale și 
lingvistice; în acest context, un cadru de 
reglementare echitabil și echilibrat pentru 
rețelele și serviciile de comunicații 
electronice reprezintă un element esențial 
pentru sectorul audiovizual european în 
ansamblu.

Or. en

Amendamentul 2

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Comisia ar trebui să ia în considerare 
opiniile autorităților naționale de 
reglementare, ale reprezentanților 
industriei interesați și ale furnizorilor de 
servicii media audiovizuale la adoptarea 
deciziilor în temeiul prezentei directive, 
organizând o consultare efectivă, care să 
asigure transparența și proporționalitatea. 
Comisia ar trebui să publice documente 
detaliate privind consultarea, care să 
explice diferitele direcții de acțiune luate 
în considerare și ar trebui să le acorde 
părților interesate un termen rezonabil 
pentru a răspunde. După examinarea 
răspunsurilor, Comisia ar trebui să
expună motivele deciziei luate, într-o 
declarație ulterioară consultării, care să 
cuprindă o descriere a modului în care au 
fost luate în considerare opiniile părților 
care au transmis un răspuns.

Or. en

Justificare

It is essential that the views of NRAs, industry stakeholders and audiovisual media services 
providers are taken into account in decisions at Community level, which decisions must be 
transparent and proportionate to the result to be achieved.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Text propus de Comisie Amendament

(16) Spectrul radio ar trebui să fie 
considerat o resursă publică limitată care 
are o importantă valoare publică și de 
piață. În consecință, spectrul este gestionat 
în interes public în modul cât mai eficient 
posibil dintr-o perspectivă economică, 
socială și de mediu, iar obstacolele apărute 
în calea utilizării sale eficiente sunt 
eliminate treptat.  

(16) Spectrul radio ar trebui să fie 
considerat o resursă publică limitată care 
are o importantă valoare publică și de piață 
și care este esențială pentru realizarea 
anumitor obiective ale politicilor publice 
de interes general. Prin urmare, spectrul 
radio ar trebuii gestionat eficient,
acordându-se atenția cuvenită interesului 
public dintr-o perspectivă economică, 
socială și de mediu, iar obstacolele apărute 
în calea utilizării sale eficiente ar trebui
eliminate treptat.

Or. en

Justificare

Spectrum is indeed a public resource, and cannot be considered the private property of no 
one. But its efficiency should not and cannot be reduced to simple market criteria.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Text propus de Comisie Amendament

(17) Pe lângă garantarea utilizării eficiente 
a spectrului, politica de gestionare a 
spectrului radio are drept obiectiv esențial 
garantarea faptului că va fi evitat bruiajul 
dăunător. Prin urmare, noțiunea de bruiaj 
dăunător ar trebui definită în mod 
corespunzător pentru a asigura faptul că 
intervenția reglementară se limitează la 
nivelul necesar prevenirii acestui bruiaj. 

(17) Pe lângă garantarea utilizării eficiente 
a spectrului, politica de gestionare a 
spectrului radio are drept obiectiv esențial 
garantarea faptului că va fi evitat bruiajul 
dăunător. Prin urmare, noțiunea de bruiaj 
dăunător ar trebui definită în mod 
corespunzător, luându-se în considerare 
planurile de frecvență stabilite la nivel 
internațional, pentru a asigura faptul că 
intervenția reglementară se limitează la 
nivelul necesar prevenirii acestui bruiaj.

Or. en
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Justificare

Interference problems are one of the main reasons for the existence of national and 
international frequency plans. As frequencies cross borders beyond the EU, internationally 
binding agreements to avoid interference must be respected.  

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Text propus de Comisie Amendament

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar 
trebui să poată alege liber serviciile pe care 
doresc să le ofere din spectrul care face 
obiectul măsurilor tranzitorii pentru 
rezolvarea situațiilor nesoluționate. 
Excepțiile de la acest principiu al 
neutralității serviciilor care prevăd
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranța 
vieții sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 
care acestea sunt necesare și proporționale. 
De asemenea, aceste obiective pot cuprinde 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și a pluralismului media astfel 
cum prevede legislația națională conformă 
cu dreptul comunitar. Cu excepția cazurilor 
în care sunt necesare pentru protecția 
siguranței vieții, excepțiile nu ar trebui să 
genereze exclusivitate ci mai curând să 
acorde prioritate pentru ca celelalte servicii 
și tehnologii să poată coexista în aceeași 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. Reglementarea 
conținutului serviciilor furnizate utilizând 
spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizațiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
alegerea celor mai eficiente mijloace de 
transmitere a unui astfel de conținut, 
inclusiv a spectrului.

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar 
trebui să poată alege liber serviciile pe care 
doresc să le ofere din spectrul care face 
obiectul măsurilor tranzitorii pentru 
rezolvarea situațiilor nesoluționate. Pe de 
altă parte, este permisă utilizarea 
spectrului, car  poate fi de asemenea 
destinată în mod explicit furnizării unui 
serviciu specific sau prin intermediul unei 
tehnologii speciale, pentru îndeplinirea 
obiectivelor de interes general definite în 
mod clar, cum ar fi siguranța vieții sau 
evitarea utilizării ineficiente a spectrului, în 
cazul în care acestea sunt necesare și 
proporționale. De asemenea, aceste 
obiective cuprind promovarea obiectivelor 
politicilor privind cultura și mass-media, 
cum ar fi diversitatea culturală și 
lingvistică și pluralismul media, astfel 
cum prevede legislația națională conformă 
cu dreptul comunitar. Cu excepția cazurilor 
în care sunt necesare pentru protecția 
siguranței vieții, excepțiile nu ar trebui să 
genereze exclusivitate ci mai curând să 
acorde prioritate pentru ca celelalte servicii 
și tehnologii să poată coexista în aceeași 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. Reglementarea 
conținutului serviciilor furnizate utilizând 
spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizațiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
alegerea celor mai eficiente mijloace de 
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transmitere a unui astfel de conținut, 
inclusiv a spectrului.

Or. en

Justificare

The question whether spectrum can be allocated in a service-neutral way should depend on a 
reasonable balancing test between public interest and commercial value. In practice, the 
Commission adheres to this approach, e.g. in its Communication on the Digital Dividend, 
where it proposes the allocation of specific services to specific spectrum (sub)bands.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Text propus de Comisie Amendament

(23) Definirea domeniului de aplicare și a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și pluralismului media în 
conformitate cu propria legislație națională 
este de competența statelor membre.

(23) Definirea domeniului de aplicare și a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea obiectivelor politicilor privind 
cultura și mass-media, cum ar fi 
diversitatea culturală și lingvistică și 
pluralismul media în conformitate cu 
propria legislație națională este de 
competența statelor membre.

Or. en

Justificare

Recital 6 of the Framework Directive 2002/21/EC in fact recognizes that “audiovisual policy 
and content regulation are undertaken in pursuit of general interest objectives, such as 
freedom of expression, media pluralism, impartiality, cultural and linguistic diversity, social 
inclusion, consumer protection and the protection of minors”. The mere reference to “the 
promotion of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does 
not cover all general interest objectives pursued by audiovisual media policies.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 49

Text propus de Comisie Amendament

(49) Introducerea cerinței neutralității 
tehnologice și a serviciilor în cadrul 
deciziilor de cesionare și alocare, precum și 
posibilitatea tot mai mare de a transfera 
drepturi între întreprinderi ar trebui să 
sporească libertatea și mijloacele de livrare 
a comunicațiilor electronice, precum și 
conținutul serviciilor media audiovizuale 
pentru public, facilitând astfel, de 
asemenea, îndeplinirea obiectivelor de 
interes general. Prin urmare, anumite 
obligații de interes general impuse 
radiodifuzorilor pentru livrarea de servicii 
media audiovizuale ar putea fi îndeplinite 
tot mai mult fără a mai fi nevoie de 
acordarea drepturilor individuale de 
utilizare a spectrului. Utilizarea criteriilor 
specifice de alocare a spectrului pentru 
radiodifuzori ar fi justificată numai în 
cazul în care acest lucru este esențial
pentru îndeplinirea unui obiectiv specific
de interes general prevăzut în dreptul 
intern. Procedurile asociate realizării 
obiectivelor de interes general trebuie să 
fie, în toate circumstanțele, transparente, 
obiective, proporționale și 
nediscriminatorii.

(49) Introducerea cerinței neutralității 
tehnologice și a serviciilor în cadrul 
deciziilor de cesionare și alocare, precum și 
posibilitatea tot mai mare de a transfera 
drepturi între întreprinderi ar trebui să 
sporească libertatea și mijloacele de livrare 
a comunicațiilor electronice, precum și 
conținutul serviciilor media audiovizuale 
pentru public, facilitând astfel, de 
asemenea, îndeplinirea obiectivelor de 
interes general. Totuși, anumite obligații de 
interes general impuse radiodifuzorilor 
pentru livrarea de servicii media 
audiovizuale ar putea necesita utilizarea 
criteriilor specifice pentru alocarea 
spectrului, în cazul în care se constată că 
acest lucru este esențial pentru îndeplinirea 
unui obiectiv de interes general specific 
prevăzut în dreptul intern. Procedurile 
asociate realizării obiectivelor de interes 
general trebuie să fie, în toate 
circumstanțele, transparente, obiective, 
proporționale și nediscriminatorii.

Or. en

Justificare

Recital 49 is not consistent with Recital 23 or with Article 5(2) of the Authorisation Directive.
It is important to recognize the need to take into account cultural and media policy objectives, 
as set out by national law. The original formulation is also more restrictive than Article 5(2) 
of the Authorisation Directive as regards the granting of individual rights of use for 
broadcasting services.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 50

Text propus de Comisie Amendament

(50) În vederea asigurării unui tratament 
egal, nici un utilizator al spectrului de 
frecvențe nu trebuie exceptat de la 
obligația de a plăti taxele sau redevențele 
normale pentru utilizarea spectrului.

(50) Orice exceptare totală sau parțială de 
la obligația de a plăti taxele sau redevențele 
stabilite pentru utilizarea spectrului ar 
trebui să fie obiectivă și transparentă și să 
se bazeze pe existența altor obligații de 
interes general prevăzute în dreptul 
intern.

Or. en

Justificare

It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfil specific general interest 
objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial broadcasting frequencies 
where they serve media pluralism objectives.

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 59

Text propus de Comisie Amendament

(59) Măsurile necesare punerii în aplicare a 
directivelor privind cadrul, accesul și 
autorizarea trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competențelor 
de executare conferite Comisiei.

(59) Măsurile necesare punerii în aplicare a 
directivelor privind cadrul, accesul și 
autorizarea trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competențelor 
de executare conferite Comisiei. Aceste 
măsuri de punere în aplicare nu ar trebui 
să aducă atingere obiectivelor politicii 
privind cultura și mass-media, astfel cum 
au fost definite de statele membre, în 
conformitate cu directivele respective.

Or. en
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Justificare

The proposed safeguard is essential with regard to extended implementing powers conferred 
to the European Commission, in particular those in Articles 9c and 19 of the Framework 
Directive, article 6 of the Access Directive and Article 6a of the Authorisation Directive.

Amendamentul 10

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

Text propus de Comisie Amendament

(60a) Activitățile desfășurate în temeiul 
prezentei directive iau în considerare 
activitatea organizațiilor internaționale și 
regionale în materie de gestionare a 
spectrului de frecvențe radio, cum ar fi 
Uniunea Internațională a 
Telecomunicațiilor (UIT) și Conferința 
Europeană a Administrațiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor (CEAPT), pentru a 
asigura gestionarea eficientă și
armonizarea utilizării spectrului în cadrul 
Comunității. În cadrul punerii în aplicare 
a  prezentei directive, statele membre și 
Comisia recunosc conținutul acordurilor 
internaționale încheiate de statele 
membre în temeiul regulamentelor radio 
(UIT).

Or. en

Justificare

Europe is not an island. The importance of the ITU in establishing internationally binding 
regulations for the efficient use of spectrum and orbit usage based on efficient, rational and 
cost-effective utilisation cannot be ignored. The binding nature of the ITU rules (on EU and 
non-EU member states of the ITU) and the compatibility of the Directive with them must be 
expressly addressed.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera e
Directiva 2002/21/CE
Articolul 2 – litera s

Text propus de Comisie Amendament

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcționarea unui 
serviciu de radionavigație sau a altor 
servicii de siguranță sau care denaturează, 
blochează sau întrerupe în mod grav și 
repetat funcționarea unui serviciu de 
radiocomunicații utilizat în conformitate cu 
reglementările comunitare și de drept 
intern aplicabile. 

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcționarea unui 
serviciu de radionavigație sau a altor 
servicii de siguranță sau care denaturează, 
blochează sau întrerupe în mod grav și 
repetat funcționarea unui serviciu de 
radiocomunicații utilizat în conformitate cu 
reglementările comunitare și de drept 
intern aplicabile și cu planurile de 
frecvență stabilite la nivel internațional.

Or. en

Justificare

In view of the seriousness of interference problems between broadcasting and two-way 
(receive and transmit) services, it is essential for digital broadcasting services to be afforded 
protection against harmful interference, in line with internationally-agreed frequency plans, 
and particularly the ITU Geneva Plan (GE-O6). The definition of harmful interference should 
be amended accordingly.

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera e
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 4 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) respectând principiul conform căruia 
utilizatorii ar trebui să poată să acceseze și 
să distribuie orice conținut legal și să
folosească orice aplicații legale și/sau 
servicii la alegerea acestora.

(g) respectând principiul conform căruia 
utilizatorii trebuie să poată să acceseze 
orice conținut legal și să folosească orice 
aplicații legale și/sau servicii la alegerea 
acestora.

Or. en
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Justificare

The mention to distribution is confusing as far as it may be interpreted as if the Directive 
provision creates a new right for the users to publicly communicate legal content, right which 
according to the law of intellectual property belongs exclusively to rights owner or a third 
party authorised by him.

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera ea (nouă) 
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 4 – litera ga (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ga) asigurând cooperarea între 
întreprinderile care furnizează rețele sau 
servicii de comunicații electronice în 
activitățile de protejare și de promovare a 
conținutului licit prin intermediul 
rețelelor sau serviciilor de comunicații 
electronice 

Or. en

Justificare

The promotion and protection of lawful content over electronic communication networks and 
services needs to be incorporated as a task for National Regulatory authorities in the interest 
of the citizens of the European Union.

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 3 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) respectarea unei restricții în 
conformitate cu alineatul (4) de mai jos.

(d) respectarea oricărei restricții privind 
serviciile în conformitate cu alineatul (4) 
de mai jos.

Or. en
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Justificare

The amendment in Article 9(3)(d) is necessary to clarify the meaning of the formulation, 
which is otherwise difficult to understand. In line with their competence for cultural and 
media policies, Member States must have the power to make available sufficient spectrum for 
broadcasting services, and to restrict the principles of service neutrality and technological 
neutrality for this purpose.

Amendamentul 15

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

Text propus de Comisie Amendament

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicații electronice pot fi furnizate în 
banda de frecvență radio deschisă 
serviciilor comunicațiilor electronice. Cu 
toate acestea, statele membre pot să 
prevadă restricții proporționale și 
nediscriminatorii în ceea ce privește 
tipurile de servicii de comunicații 
electronice care urmează să fie furnizate. 
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. O restricție care 
interzice furnizarea oricărui alt serviciu 
într-o bandă specifică poate fi prevăzută 
numai atunci când aceasta este justificată 
de necesitatea protejării serviciilor de 
siguranță a vieții.  

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicații electronice pot fi furnizate în 
banda de frecvență radio deschisă 
serviciilor comunicațiilor electronice. Cu 
toate acestea, statele membre pot să 
prevadă restricții proporționale și 
nediscriminatorii în ceea ce privește 
tipurile de servicii de comunicații 
electronice care urmează să fie furnizate. 
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 
obiectivele politicii privind cultura și 
mass-media cum ar fi diversitatea 
culturală și lingvistică și pluralismul media 
astfel cum sunt definite în legislația 
națională în conformitate cu dreptul 
comunitar. O restricție care interzice 
furnizarea oricărui alt serviciu într-o bandă 
specifică poate fi prevăzută numai atunci 
când aceasta este justificată de necesitatea 
protejării serviciilor de siguranță a vieții. 
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Or. en

Justificare

The mere reference to “the promotion of cultural and linguistic diversity and media 
pluralism” is too narrow as it does not cover all general interest objectives pursued by 
audiovisual media policies.

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 5a (nou) 

Text propus de Comisie Amendament

(5a) Statelor membre le revine competența 
definirii întinderii, naturii și duratei 
restricțiilor care vizează promovarea 
obiectivelor politicilor privind cultura și 
mass-media, cum ar fi diversitatea 
culturală și lingvistică și pluralismul 
media, în conformitate cu dreptul intern.

Or. en

Justificare

The amendment in Article 9(5a) is based on the formulation in Recital 23 of the Amending 
Directive, as proposed by the European Commission; however, in view of the importance of 
this clause, it is necessary to amend it and to give it full legal force by including it in the text 
of the Framework Directive itself. In line with their competence for cultural and media 
policies, Member States must have the power to make available sufficient spectrum for 
broadcasting services, and to restrict the principles of service neutrality and technological 
neutrality for this purpose.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9b – alineatul 1a (nou) 
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Text propus de Comisie Amendament

(1a) Totuși, în cazul în care un astfel de 
transfer sau o astfel de închiriere ar 
implica folosirea frecvențelor puse la 
dispoziție pe baza unei restricții pentru a 
asigura realizarea unui obiectiv de interes 
general, astfel cum este prevăzut la 
articolul 9 alineatul (4), este necesar 
acordul prealabil al autorității naționale 
de reglementare. Dacă este necesar, 
statele membre au dreptul să solicite 
autorității naționale responsabile cu 
serviciile media audiovizuale o autorizație 
sau un aviz.

Or. en

Justificare

In view of Member States’ competence to introduce specific restrictions to service neutrality, 
it is a logical consequence to introduce some limitations to the transfer of those frequencies 
or “spectrum trading”. That is particularly obvious in the case of restrictions based on 
cultural and media policies. If spectrum trading is nevertheless allowed in this area, Member 
States must keep the power to be put in place appropriate safeguards to ensure that their 
audiovisual policy objectives are not undermined.

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9c – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) crea o excepție la principiul neutralității 
serviciilor sau tehnologiei, precum și de a 
armoniza domeniul de aplicare și natura 
excepțiilor de la aceste principii în 
conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și 
(4), altele decât cele destinate să asigure 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și pluralismului media.

(d) crea o excepție la principiul neutralității 
serviciilor sau tehnologiei, precum și de a 
armoniza domeniul de aplicare și natura 
excepțiilor de la aceste principii în 
conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și 
(4), altele decât cele destinate să asigure 
promovarea obiectivelor politicilor privind 
cultura și mass-media, cum ar fi
diversitatea culturală și lingvistică și 
pluralismul media.
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Or. en

Justificare

The mere reference to “the promotion of cultural and linguistic diversity and media 
pluralism” is too narrow as it does not cover all general interest objectives pursued by 
audiovisual media policies.

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9ca (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Article 9ca

1. Comisia monitorizează progresele 
privind spectrul de frecvențe radio în 
țările terțe și în organizațiile 
internaționale, inclusiv în cadrul UIT, 
care pot influența punerea în aplicare a 
prezentei directive.

2. Statele membre informează Comisia cu 
privire la orice dificultăți create, de jure 
sau de facto, de acordurile internaționale 
în vigoare sau de acordurile cu țările terțe 
sau cu organizațiile internaționale, în 
special UIT, în ceea ce privește punerea 
în aplicare a prezentei directive.

3. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte 
periodice cu privire la rezultatele punerii 
în aplicare a alineatelor (1) și (2) și, după 
caz, poate propune măsuri în vederea 
asigurării punerii în aplicare a 
principiilor și obiectivelor prevăzute de 
prezenta directivă. În cazul în care acest 
lucru se dovedește a fi necesar, se adoptă 
obiectivele politicilor comune în scopul 
asigurării unei coordonări comunitare 
între statele membre.
4. Măsurile luate în conformitate cu 
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prezentul articol nu aduc atingere 
drepturilor și obligațiilor pe care le au 
Comunitatea și statele membre în temeiul 
acordurilor internaționale aplicabile.

Or. en

Justificare

Europe is not an island. The binding nature of the ITU rules (on EU and non-EU member 
states of the ITU) and the compatibility of the Directive with them must be expressly 
addressed. To ensure efficient spectrum use it is essential that operators comply with and can 
rely on the filing and coordination procedures under the internationally binding rules and 
procedures of the ITU in order to ensure that a network or system can be successfully 
coordinated and brought into use.

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/21/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

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

(a) de a evita riscurile de bruiaj dăunător;

Or. en

Justificare

Any risk of “harmful interference” is a “serious risk”.

Amendamentul 21

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

Text propus de Comisie Amendament

5. Orice drept individual de utilizare a 5. Orice drept individual de utilizare a 
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spectrului radio care se acordă pentru zece 
ani sau mai mult și care nu poate fi 
transferat sau concesionat între 
întreprinderi, în conformitate cu articolul 
9b din directiva-cadru, va face obiectul 
unei revizuiri la fiecare cinci ani și pentru 
prima dată la cinci ani de la emiterea 
acestuia în temeiul criteriilor stabilite la 
alineatul (1). În cazul în care criteriile de 
acordare a drepturilor individuale de 
utilizare nu se mai aplică, dreptul 
individual de utilizare se transformă într-o 
autorizație generală de utilizare a 
spectrului, care face obiectul unui preaviz 
de cel mult cinci ani de la încheierea 
revizuirii, sau se poate transfera sau 
concesiona liber între întreprinderi. 

spectrului radio care se acordă pentru zece 
ani sau mai mult și care nu poate fi 
transferat sau concesionat între 
întreprinderi, în conformitate cu articolul 
9b din directiva-cadru, va face obiectul 
unei revizuiri la fiecare zece ani și pentru 
prima dată la zece ani de la emiterea 
acestuia în temeiul criteriilor stabilite la 
alineatul (1). În cazul în care criteriile de 
acordare a drepturilor individuale de 
utilizare nu se mai aplică, dreptul 
individual de utilizare se transformă într-o 
autorizație generală de utilizare a 
spectrului, care face obiectul unui preaviz 
de cel mult zece ani de la încheierea 
revizuirii, sau se poate transfera sau 
concesiona liber între întreprinderi.
Adoptarea unei astfel de decizii implică 
luarea în considerare în mod 
corespunzător a necesității de a acorda o 
perioadă adecvată pentru amortizarea 
investiției.

Or. en

Justificare

For many new platforms and services, investment will need to be amortized over a period 
exceeding ten or, at nay rate, five years. It is not uncommon to have to sustain substantial 
losses during the first couple of years of operation. It would be disproportionate to introduce 
a rigid requirement for national regulatory authorities to conduct a formal review of all 
broadcast spectrum licenses every five years.

Amendamentul 22

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Măsurile tehnice de punere în aplicare 
prevăzute la articolul (6a) alineatul (1) 
litera (f) pot prevedea ca Autoritatea să 
propună selecția întreprinderii(lor) cărora 

(1) În cazul în care elementul 
transfrontalier al unui serviciu de 
comunicații electronice este predominant, 
fără a aduce atingere competențelor 
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le pot fi emise drepturi individuale de 
utilizare a spectrului radio, în conformitate 
cu articolul 12 din Regulamentul [..]. 

statelor membre în domeniul promovării 
obiectivelor politicilor privind cultura și 
mass-media, cum ar fi diversitatea 
culturală și lingvistică și pluralismul 
media, măsura tehnică de punere în 
aplicare prevăzută la articolul (6a) 
alineatul (1) litera (f) poate prevedea ca 
Autoritatea să propună selecția 
întreprinderii(lor) cărora le pot fi emise 
drepturi individuale de utilizare a 
spectrului radio, în conformitate cu 
articolul 12 din Regulamentul [..].  

Or. en

Justificare

It is important to ensure that Member States’ competences for cultural and media policies, 
and particularly regarding frequencies made available for broadcasting and other 
audiovisual media services, are not undermined by new centralized procedures at EU level.

Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
ANEXA II
Directiva 2002/20/CE
Punctul 1 litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) metoda de determinare a taxelor de 
utilizare pentru drepturile de utilizare a 
frecvențelor radio, 

(d) metoda de determinare a taxelor de 
utilizare pentru drepturile de utilizare a 
frecvențelor radio, fără a aduce atingere 
sistemelor stabilite de statele membre prin 
care obligația de a plăti taxe de utilizare 
este înlocuită cu obligația de a realiza 
obiective specifice de interes general.

Or. en

Justificare

It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfil specific general interest 
objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial broadcasting frequencies 
where they serve of media pluralism objectives.
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