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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Die Überarbeitung des Rechtsrahmens des Telekommunikationssektors muss darauf abzielen, 
den Wettbewerb stärker zu fördern, Investitionen zu sichern und den Binnenmarkt für 
elektronische Kommunikation zu konsolidieren, um den Liberalisierungsprozess fortzuführen.
Darüber hinaus sollten Fragen des Verbraucherschutzes und der Netzsicherheit sowie 
kulturelle Belange berücksichtigt werden.

Angesichts der hochdynamischen Märkte und der raschen Entwicklungen im Telekom-
munikationsbereich ist ein flexibler Ansatz zu wählen, der es ermöglicht, zukünftige Ent-
wicklungen zu erfassen.

Darüber hinaus bedarf es einer zukunftsgerichteten Perspektive hinsichtlich der Eignung des 
vorgeschlagenen Rechtsrahmens in Bezug auf Next-Generation-Networks (NGN). In diesem 
Zusammenhang ist gerade der Aufbau breitbandiger Netzinfrastrukturen der NGN eine 
zentrale standort- und wettbewerbspolitische Herausforderung, bei der Unternehmen auf ein 
hohes Maß an Planungs- und Rechtssicherheit angewiesen sind. Mit der Möglichkeit seitens 
der nationalen Regulierungsbehörden, die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen 
anzuordnen, wie den Zugang zu Masten, Leitungsroh-ren und Gebäuden, werden die 
Investitionen in Glasfasernetze und der Zutritt neuer Marktteilnehmer begünstigt. Im Rahmen 
des Entscheidungsprozesses sind die Verhältnismäßigkeit sowie die Wirtschaftlichkeit der 
Maßnahmen zu berücksichtigen. Des Weiteren kann der Ausbau von Netzwerken durch 
Risiko- und Kostenteilung gefördert werden. Ferner sollte bei der Erstellung von 
Marktdefinitionen ermittelt werden, ob geografische Gebiete, die unterhalb der der nationalen 
Ebene liegen, wettbewerbsfähig sind, so dass eine entsprechende Deregulierung stattfinden 
kann.

In der Vergangenheit wurde mehrfach festgestellt, dass ein Bedarf für verstärkte Koor-
dinierungsmechanismen besteht, die über die nationale Ebene hinausgehen. Solche 
Mechanismen sollten aber auf bereits vorhandenen und gewachsenen Strukturen aufsetzen 
und deren Potentiale zeitnaher, effektiver und stringenter nutzen. Insofern ist ein "Netzwerk 
der nationalen Regulierungsbehörden" einzurichten, das Aufgaben wahrnimmt, welche nicht 
auf nationaler Ebene gelöst werden können. Eine starke Zentralisierung auf der 
Gemeinschaftsebene in Form einer europäischen Behörde birgt hingegen die Gefahr, dass 
nationale Besonderheiten nicht entsprechend berücksichtigt werden. Eine hinreichende 
politische oder ökonomische Rechtfertigung für eine derartige Stärkung zentraler 
Regulierungsinstanzen gegenüber den nationalen Regulierungsbehörden ist nicht erkennbar.

Weiterhin ist festzustellen, dass das Komitologieverfahren nicht geeignet ist, Regelungen 
festzulegen, bzw. zu ändern, die wesentliche Elemente des Telekommunikationsrechts 
betreffen. Daher sind die in dem Vorschlag zahlreich angeordneten Komitologieverfahren 
entsprechend zu beschränken.

Bei der Analyse und Definition der nationalen Marktgegebenheiten müssen die nationalen 
Regulierer die jeweilig verhältnismäßige Maßnahme zur Behebung des festzustellenden 
Wettbewerbsproblems eigenständig treffen können. Durch das im Richtlinienvorschlag 
vorgesehene Letztentscheidungsrecht der Kommission, d.h. die Möglichkeit der Kommission 
die Regulierungsbehörden aufzufordern, Unternehmen eine besondere Verpflichtung 
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aufzuerlegen, würde eine zentrale europäische Regulierung eingeführt werden. Diese 
Durchgriffsmöglichkeit birgt die Gefahr, dass nationale Gegebenheiten nicht hinreichend 
berücksichtigt werden und nach dem Ansatz "one size fits all" vorgegangen wird.

Im Hinblick auf die neuen Kriterien für die Eröffnung eines zusätzlichen Vetorechts der 
Kommission sollte ein vermittelnder Ansatz gewählt werden, wobei das "Netzwerk der 
nationalen Regulierungsbehörden" zunächst als übergeordnetes Gremium über die Ge-
eignetheit der Maßnahme der nationalen Regulierungsbehörde entscheiden sollte.

Um die Zielsetzung einer effizienten und marktorientierten Frequenzordnung zu verwirk-
lichen, ist bei der Vergabe von Frequenznutzungsrechten grundsätzlich der Ansatz der 
Technologie- und Diensteneutralität zu wählen.  Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Frequenzvergabe - mit Ausnahme eng begrenzter pan-europäischer Dienste - ausschließlich in 
der Kompetenz der Mitgliedstaaten liegt und bei Zielsetzungen im öffentlichen Interesse, wie 
dem Medienpluralismus, eine Bindung an bestimmte Technologien möglich sein muss. Vor 
diesem Hintergrund ist es erforderlich, dass der Richtlinienvorschlag den Mitgliedstaaten 
angemessenen Spielraum für Ausnahmen vom Gebot der Technologie- und Diensteneutralität, 
etwa für die Belange des Rundfunks, zulässt.

Der Frequenzhandel ist eine Möglichkeit, um eine effiziente wirtschaftliche Nutzung von 
Funkfrequenzen zu gewährleisten, wobei die nationalen Regulierungsbehörden in die 
Entscheidung über den Frequenzhandel einzubeziehen sind. Es obliegt den Mitgliedstaaten, 
zu bestimmen, ob und unter welchen Voraussetzungen für Rundfunkfrequenzen ein 
verstärkter Marktansatz, insbesondere Frequenzhandel, in Betracht kommt.

Die Entscheidungen der internationalen Gremien, wie CEPT, RRC und WRC, sind an-
gemessen zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das EU-Telekommunikationsrecht mit 
anderen Instrumentarien der Frequenzkoordinierung in Einklang steht.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
şi 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) Comunicaţiile electronice reprezintă 
un sector în evoluţie rapidă, caracterizat 
printr-un nivel înalt al inovaţiilor 
tehnologice şi prin pieţe deosebit de 
dinamice. Este necesară examinarea cu 
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regularitate a corectitudinii 
regulamentelor în pieţele şi tehnologiile în 
schimbare. Pentru a asigura că cetăţenii 
UE vor putea în continuare să participe 
pe deplin la societatea informaţională 
globală, inovarea şi lansarea reţelelor de 
mare viteză de generaţie viitoare care pot 
satisface cerinţele clienţilor în viitor 
pentru o lăţime de bandă mai mare şi 
pentru mai multe servicii trebuie să fie o 
prioritate în aplicarea acestei directive. 

Or. en

Justificare

In its review proposals, the Commission does not actively address the issue of new fixed and 
mobile high-speed access networks, although the issue is of fundamental importance for 
Europe’s competitiveness, its telecommunications industry and consumers. According to the 
Commission, the current framework is sound enough to cope with this issue without any 
further legislative proposals. But to simply carry on with the regulatory concepts of the past is 
not sufficient.

Amendamentul 2

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 3b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3b) Cadrul trebuie să facă faţă noilor 
provocări privind investiţiile şi inovarea, 
recunoscând nevoia de a încuraja atât 
învestiţiile, cât şi concurenţa, astfel încât 
alegerea consumatorilor să fie protejată, 
şi nu subminată.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 23

Text propus de Comisie Amendament

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi pluralismului media în 
conformitate cu propria legislaţie naţională 
este de competenţa statelor membre.

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi pluralismului media în 
conformitate cu propria legislaţie naţională 
este de competenţa statelor membre. În 
acest fel, statele membre pot lua în 
considerare relevanţa culturală a radio şi 
teledifuzărilor şi a sistemelor profesionale 
de microfoane fără fir pentru producţiile 
multimedia audio,video şi în direct.

Or. en

Justificare

Broadcasting as well as media productions in connection with cultural events, for instance 
events  with international character like the Olympic Games, depend on reliable transmission 
frequencies.

Amendamentul 4

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 funcţionarea unui 
serviciu de radionavigaţie sau a altor 
servicii de siguranţă sau care denaturează, 
blochează sau întrerupe în mod grav şi 
repetat funcţionarea unui serviciu de 
radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu 
reglementările comunitare şi de drept 
intern aplicabile.

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcţionarea unui 
serviciu de radionavigaţie sau a altor 
servicii de siguranţă, care blochează 
tehnic utilizarea comună a frecvenţelor
sau care poate denatura, bloca sau 
întrerupe în mod grav şi repetat 
funcţionarea unui serviciu de 
radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu 
reglementările internaţionale, comunitare 
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şi de drept intern aplicabile.

Or. en

Justificare

Member States should be able to provide restrictions not only where such interference has 
been observed but also where it is likely that harmful interference occurs. In view of the 
seriousness of interference problems between one-way and two-way (receive and transmit) 
services, it is essential to provide protection against harmful interference, in line with 
internationally-agreed frequency plans, and particularly the ITU Geneva Plan (GE-O6).
National legal systems must have the room to secure the common usage of spectrum.

Amendamentul 5

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2002/21/CE
Articolul 3 – alineatul 3 – primul paragraf

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre se asigură că 
autorităţile naţionale de reglementare îşi 
exercită competenţele în mod independent, 
imparţial şi transparent. Autorităţile 
naţionale de reglementare nu caută şi nu 
primesc instrucţiuni de la un alt organism 
în relaţie cu îndeplinirea obişnuită 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 
instanţele naţionale sau europene au 
competenţa de a suspenda sau revoca 
deciziile luate de către autorităţile naţionale 
de reglementare.

(3) Statele membre se asigură că 
autorităţile naţionale de reglementare îşi 
exercită competenţele în mod independent, 
imparţial şi transparent şi în timp util. 
Autorităţile naţionale de reglementare nu 
caută şi nu primesc instrucţiuni de la un alt 
organism în relaţie cu îndeplinirea 
obişnuită 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 instanţele 
naţionale sau europene au competenţa de a 
suspenda sau revoca deciziile luate de către 
autorităţile naţionale de reglementare.

Or. en

Justificare

Failure of NRAs to act in a timely manner, for example in relation to market reviews, can 
hold back competition and innovation in the market.
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Amendamentul 6

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Se adaugă următorul articol:

Articolul 3a
Statele membre instituie în comun o Reţea 
de autorităţi naţionale de reglementare în 
conformitate cu modalităţile definite la 
Regulamentul nr. […/…/CE]1.
1Regulamentul de stabilire a Reţelei de 
autorităţi naţionale de reglementare 
pentru piaţa europeană de comunicaţii 
electronice.
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ. Adoptarea sa impune 
modificări corespunzătoare în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

The European Electronic Communications Market Authority should be substituted by the 
Network of National Regulatory Authorities. The European Electronic Communications 
Market Authority creates a large bureaucracy, counters the principle of subsidiarity, 
contradicts the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law and in 
addition shows a lack of independence.

Amendamentul 7

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 4 - alineatul 1 - primul paragraf

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre se asigură că există, la (1) Statele membre se asigură că există, la 
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nivel naţional, mecanisme eficiente prin 
care orice utilizator sau orice întreprindere 
care furnizează reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice şi care este afectat 
de o decizie a unei autorităţi naţionale de 
reglementare are dreptul de a ataca decizia 
în faţa unui organism independent de 
părţile implicate. Acest organism, care 
poate fi un tribunal, dispune de 
competenţele necesare pentru a-şi putea 
exercita funcţiile. Statele membre se 
asigură că elementele cauzei sunt luate în 
considerare în mod corespunzător şi că 
există un mecanism efectiv de apel.

nivel naţional, mecanisme eficiente prin 
care orice utilizator sau orice întreprindere 
care furnizează reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice şi care este afectat 
de o decizie a unei autorităţi naţionale de 
reglementare are dreptul de a ataca decizia 
în faţa unui organism independent de 
părţile implicate. Acest organism, care 
poate fi un tribunal, dispune de 
competenţele necesare pentru a-şi putea 
exercita funcţiile. Statele membre se 
asigură că elementele cauzei sunt luate în 
considerare în mod corespunzător şi că 
există un mecanism efectiv de apel. Statele 
membre trebuie să limiteze durata 
acordată pentru analiza 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.

Amendamentul 8

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 4 - alineatul 1 - al doilea paragraf

Text propus de Comisie Amendament

În aşteptarea deciziei într-o astfel de 
acţiune, decizia autorităţii naţionale de 
reglementare rămâne valabilă, cu excepţia 
cazului în care sunt acordate măsurii 
provizorii. Pot fi acordate măsuri provizorii 
în cazul în care este necesară suspendarea 
urgentă a efectului deciziei pentru a 
preveni daune grave şi ireparabile aduse 
părţii care solicită măsurile şi atunci când 
echilibrul intereselor cere astfel.

În aşteptarea deciziei într-o astfel de 
acţiune, decizia autorităţii naţionale de 
reglementare rămâne valabilă, cu excepţia 
cazului în care sunt acordate măsurii 
provizorii. Pot fi acordate măsuri provizorii 
doar dacă este necesară suspendarea 
urgentă a efectului deciziei pentru a 
preveni daune grave şi ireparabile aduse 
părţii care solicită măsurile şi atunci când 
echilibrul intereselor cere astfel.

Or. en
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Justificare

It's necessary to clarify, that interim measures may not be granted for other reasons.

Amendamentul 9

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 4 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre obţin informaţii 
referitoare la subiectul apelurilor, numărul 
de cereri de apel, durata procedurilor de 
apel, numărul deciziilor de acordare a 
măsurilor provizorii luate în conformitate 
cu alineatul (1) şi motivele acestor decizii. 
Statele membre pun la dispoziţie aceste 
informaţii Comisiei şi Autorităţii europene 
pentru piaţa de comunicaţii (denumite în 
continuare «Autoritatea») pe o bază 
anuală.

(3) Statele membre obţin informaţii 
referitoare la subiectul apelurilor, numărul 
de cereri de apel, durata procedurilor de 
apel, numărul deciziilor de acordare a 
măsurilor provizorii luate în conformitate 
cu alineatul (1) şi motivele acestor decizii. 
Statele membre pun la dispoziţie aceste 
informaţii Comisiei şi Reţelei de autorităţi 
naţionale de reglementare pe o bază 
anuală.

Or. en

Justificare

The European Electronic Communications Market Authority should be substituted by the 
Network of National Regulatory Authorities. The European Electronic Communications 
Market Authority creates a large bureaucracy, counters the principle of subsidiarity, 
contradicts the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law and in 
addition shows a lack of independence.

Amendamentul 10

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În termenul de două luni menţionat la 
alineatul (4), Comisia poate lua o decizie 

(5) În ceea ce priveşte măsurile 
menţionate la alineatul (4) literele (a) şi 
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prin care să solicite autorităţii naţionale de 
reglementare în cauză retragerea 
proiectului de măsură. Comisia va ţine cont 
în cea mai mare măsură de avizul 
Autorităţii înaintat în temeiul articolului 5
din Regulamentul […/CE] înaintea emiterii 
deciziei. Decizia este însoţită de o analiză 
detaliată şi obiectivă privind motivele 
pentru care Comisia consideră că proiectul 
de măsură nu ar trebui adoptat împreună cu 
propunerile specifice de modificare a 
proiectului de măsură.

(b) şi în termenul de două luni menţionat la 
alineatul (4), Comisia poate lua o decizie 
prin care să solicite autorităţii naţionale de 
reglementare în cauză retragerea 
proiectului de măsură. Comisia va ţine cont 
în cea mai mare măsură de avizul 
Autorităţii înaintat în temeiul articolului 5 
din Regulamentul […/CE] înaintea emiterii 
deciziei. Decizia este însoţită de o analiză 
detaliată şi obiectivă privind motivele 
pentru care Comisia consideră că proiectul 
de măsură nu ar trebui adoptat împreună cu 
propunerile specifice de modificare a 
proiectului de măsură.

Or. en

Justificare

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Amendamentul 11

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 - alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5a) În ceea ce priveşte măsurile 
menţionate la alineatul (4) litera (c), 
menţionarea unor îndoieli serioase de 
către Comisie deschide un dialog privind 
reglementarea între autoritatea naţională 
de reglementare şi Reţeaua de autorităţi 
naţionale de reglementare, cu obiectivul 
de a identifica măsurile corespunzătoare 
şi eficiente în cel mai înalt grad pentru 
remedierea problemelor de concurenţă 
constatate, luând în acelaşi timp în 
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considerare opiniile participanţilor de pe 
piaţă şi compatibilitatea unor astfel de 
măsuri cu piaţa internă. Dialogul privind 
reglementarea nu poate depăşi în niciun 
caz perioada de două luni prevăzută la 
alineatul (4). 
Dacă, la sfârşitul dialogului privind 
reglementarea, Reţeaua de autorităţi 
naţionale de reglementare confirmă 
caracterul adecvat al măsurii cu o 
majoritate de două treimi, autoritatea 
naţională de reglementare poate adopta 
măsura. În caz contrar, Comisia îşi poate 
exprima îndoielile sale serioase  într-o 
decizie prin care solicită autorităţii 
naţionale de reglementare să îşi retragă 
proiectul de măsură.
Autoritatea naţională de reglementare are 
dreptul de a retrage proiectul de măsură 
în orice etapă a dialogului privind 
reglementarea.

Or. en

Justificare

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Amendamentul 12

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

Text propus de Comisie Amendament

(6) În termen de trei luni de la emiterea, în 
conformitate cu alineatul (5), a deciziei 
Comisiei prin care solicită autorităţii 

(6) În termen de trei luni de la emiterea, în 
conformitate cu alineatul (5) sau (5a), a 
deciziei Comisiei prin care solicită 
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naţionale de reglementare eliminarea unui 
proiect de măsură, autoritatea naţională de 
reglementare modifică sau elimină 
proiectul de măsură. În cazul în care 
proiectul de măsură se modifică, 
autoritatea naţională de reglementare 
întreprinde o consultare publică în 
conformitate cu procedurile menţionate la 
articolul 6 şi notifică din nou Comisiei 
proiectul de măsură modificat în 
conformitate cu dispoziţiile de la alineatul 
(3).

autorităţii naţionale de reglementare 
eliminarea unui proiect de măsură, 
autoritatea naţională de reglementare 
modifică sau elimină proiectul de măsură. 
În cazul în care proiectul de măsură se 
modifică, autoritatea naţională de 
reglementare întreprinde o consultare 
publică în conformitate cu procedurile 
menţionate la articolul 6 şi notifică din nou 
Comisiei proiectul de măsură modificat în 
conformitate cu dispoziţiile de la alineatul 
(3).

Or. en

Justificare

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Amendamentul 13

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 menţionat la alineatul (6), 
Comisia poate lua o decizie, prin derogare 
de la alineatul (4a), prin care solicită 
autorităţii naţionale de reglementare să 
impună o obligaţie specifică prevăzută la 
articolele 9-13a din Directiva 2002/19/CE 
(directiva privind accesul) şi articolul 17 
din Directiva 2002/22/CE (directiva 
privind serviciul universal) într-o limită 
de timp proporţională. 

eliminat

Procedând astfel, Comisia urmăreşte 
aceleaşi obiective politice ca cele 
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prevăzute la articolul 8 pentru autorităţile 
naţionale de reglementare. Comisia ţine 
cont în cea mai mare măsură de avizul 
Autorităţii înaintat în temeiul articolului 6 
din Regulamentul […./CE], în special în 
formularea detaliilor obligaţiei(iilor) care 
urmează să fie impusă(e).

Or. en

Justificare

The Commission's proposal would constitute a serious precedent in internal market 
legislation as an EU body would substitute the decision of a national authority. This 
completely undermines the system of checks and balances of the EU Treaty, whereby national 
authorities implement Community law subject to Court control and possible Commission 
infringement procedures.

Amendamentul 14

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

Text propus de Comisie Amendament

(2) Măsurile menţionate la alineatul (1), 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 
motive imperative de urgenţă, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgenţă 
prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

eliminat

Or. en

Justificare

It remains vague what is meant by 'non-essential elements' in paragraph (2). Such proposed 
'implementing measures' might have a considerable financial impact on undertakings. Any 
potential changes must be reserved to full scrutiny in a legislative procedure on EU-level or 
left to Member States.
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Amendamentul 15

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

Text propus de Comisie Amendament

(ea) La articolul 8 se adaugă următorul 
paragraf:

(4a) Autorităţile naţionale de 
reglementare au ca scop crearea unui 
cadru corespunzător de reglementare 
pentru investiţii competitive în noile reţele 
de acces, care constituie o oportunitate 
unică pentru inovare şi pentru instituirea 
unei concurenţe de către platformele care 
deschid drumul dereglementării. Un astfel 
de cadru de reglementare trebuie, printre 
altele:
(a) să fie predictibil pe o perioadă care 
corespunde cu timpul necesar pentru 
rentabilitatea  investiţiilor mari;
(b) să aibă ca scop extinderea la 
maxim a arealului geografic a 
concurenţei pe platforme;
(c) să permită ca avantajul competitiv 
să rezulte dintr-o extindere geografică 
mai rapidă, încurajând astfel dezvoltările 
reţelei; 
(d) să atragă resurse de pe pieţele 
financiare pentru investiţii iniţiale mai 
mari în noile reţele de acces;
(e) să permită acorduri comerciale 
flexibile privind investiţiile şi repartizarea 
riscurilor între operatorii noilor reţele de 
acces.

Or. en
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Justificare

The current regulatory regime must be adapted to the investment challenges regarding the 
roll-out of Next Generation Access Networks. Regulation must enable market players to invest 
in NGA's and thus must take into account the risks involved.

Amendamentul 16

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre asigură gestionarea 
eficientă a spectrului radio pentru serviciile 
de comunicaţii electronice pe teritoriul 
acestora în temeiul articolului 8. Acestea se 
asigură că alocarea şi repartiţia spectrului 
radio de către autorităţile naţionale de 
reglementare se bazează pe criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale.

(1) Statele membre asigură gestionarea 
eficientă a spectrului radio pentru serviciile 
de comunicaţii electronice pe teritoriul 
acestora în temeiul articolului 8. Acestea se 
asigură că alocarea şi repartiţia spectrului 
radio de către autorităţile naţionale de 
reglementare se bazează pe criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale. În acest fel, statele membre 
respectă acordurile internaţionale şi pot 
lua în considerare preocupări de politică 
publică.

Or. en

Justificare

As frequencies cross borders beyond the EU, internationally binding agreements to avoid 
interference must be respected.

Amendamentul 17

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

Text propus de Comisie Amendament

(2) Statele membre promovează 
armonizarea utilizării spectrului radio în 

(2) Statele membre promovează 
armonizarea utilizării frecvenţelor radio în 
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întreaga Comunitate, ţinându-se cont de 
necesitatea de a garanta utilizarea efectivă 
şi eficientă a acestora şi în conformitate cu 
Decizia nr. 676/2002/CE (Decizia privind 
spectrul radio).

Comunitate, în conformitate cu nevoia de a 
asigura utilizarea eficientă a acestora, ceea 
ce poate contribui la realizarea 
economiilor de scară şi la 
interoperabilitatea serviciilor în beneficiul 
consumatorilor şi în conformitate cu 
dispoziţiile Directivei 676/2002/CE 
(Decizia privind spectrul radio).

Or. en

Justificare

Motivele sunt evidente.

Amendamentul 18

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 - alineatul 3 - primul paragraf

Text propus de Comisie Amendament

(3) 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 tehnologie de 
reţea radio sau acces fără fir pot fi folosite 
în benzile de frecvenţă radio deschise 
serviciilor de comunicaţii electronice.

(3) 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 tehnologie de 
reţea radio sau acces fără fir pot fi folosite 
în benzile de frecvenţă radio deschise 
serviciilor de comunicaţii electronice în 
conformitate cu tabelul naţional 
corespunzător de alocare a frecvenţelor şi 
cu regulamentul privind 
radiocomunicaţiile al Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
(ITU).

Or. en

Justificare

As frequencies cross borders beyond the EU, internationally binding agreements to avoid 
interference must be respected.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 - alineatul 3 - al doilea paragraf

Text propus de Comisie Amendament

Cu toate acestea, statele membre pot să 
prevadă restricţii proporţionale şi 
nediscriminatorii în ceea ce priveşte 
tipurile de tehnologie de reţea radio sau 
acces fără fir folosite, în cazul în care acest 
lucru este justificat de: 

Cu toate acestea, statele membre pot să 
prevadă restricţii proporţionale şi 
nediscriminatorii în ceea ce priveşte 
tipurile de tehnologie de reţea radio sau 
acces fără fir folosite, în cazul în care acest 
lucru este justificat de:

(a) evitarea bruiajului dăunător, (a) evitarea bruiajului dăunător,

(b) protejarea sănătăţii publice 
împotriva câmpurilor electromagnetice,

(b) protejarea sănătăţii publice 
împotriva câmpurilor electromagnetice,

(c) garantarea optimizării partajării 
spectrului radio atunci când spectrul face 
obiectul unei autorizaţii generale, sau

(c) garantarea optimizării partajării 
spectrului radio atunci când spectrul face 
obiectul unei autorizaţii generale, 

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

(d) garantarea utilizării eficiente a 
spectrului, sau
(e) respectarea unei restricţii în 
conformitate cu alineatul (4) de mai jos.

Or. en

Justificare

The general philosophy of spectrum policy should strive at ensuring efficient use of the 
spectrum.

Amendamentul 20

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

Text propus de Comisie Amendament

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
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(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvenţă radio deschise 
comunicaţiilor electronice. Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
restricţii proporţionale şi nediscriminatorii 
în ceea ce priveşte tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate.

(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură, în conformitate cu planurile de 
frecvenţă agreate la nivel internaţional şi 
cu regulamentul privind 
radiocomunicaţiile al UIT, că toate 
tipurile de servicii de comunicaţii 
electronice pot fi furnizate în benzile de 
frecvenţă radio deschise comunicaţiilor 
electronice. Cu toate acestea, statele 
membre pot să prevadă restricţii 
proporţionale şi nediscriminatorii în ceea 
ce priveşte tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate.

Or. en

Justificare

The proposal does not recognise or address the importance of ensuring compatibility with the 
ITU rules and procedures and international legally binding constraints arising under them.
The efficient use of spectrum necessitates compliance with the ITU filing and coordination 
process.

Amendamentul 21

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

Text propus de Comisie Amendament

Restricţiile 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 
siguranţa vieţii sau evitarea utilizării 
ineficiente a spectrului, sau de a promova 
diversitatea culturală şi lingvistică şi 
pluralismul media astfel cum sunt definite 
în legislaţia naţională în conformitate cu 
dreptul comunitar.

Restricţiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu de comunicaţii electronice 
într-o bandă specifică sunt justificate, în 
scopul de a garanta îndeplinirea 
obiectivului de interes general, în sensul 
legislaţiei naţionale, conform dreptului 
comunitar, precum siguranţa vieţii sau 
evitarea utilizării ineficiente a spectrului, 
sau de a promova diversitatea culturală şi 
lingvistică şi pluralismul media, inclusiv 
serviciile de radio şi teledifuzare, astfel 
cum sunt definite în legislaţia naţională în 
conformitate cu dreptul comunitar.
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Or. en

Justificare

The reference in the second subparagraph in 9.4 to” the promotion of cultural and linguistic 
diversity and media pluralism” is too limiting and should be expanded to refer specifically to 
broadcasting services.

Amendamentul 22

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

Text propus de Comisie Amendament

O restricţie care interzice furnizarea 
oricărui alt serviciu într-o bandă specifică 
poate fi prevăzută numai atunci când 
aceasta este justificată de necesitatea 
protejării serviciilor de siguranţă a vieţii.

O restricţie care interzice furnizarea 
oricărui alt serviciu de comunicaţii 
electronice într-o bandă specifică poate fi 
prevăzută numai atunci când aceasta este 
justificată de necesitatea protejării 
serviciilor de siguranţă a vieţii.

Or. en

Justificare

Motivele sunt evidente.

Amendamentul 23

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9b – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile pot transfera sau închiria 
către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio în benzile pentru care 
această posibilitate este prevăzută în 

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile pot transfera sau închiria 
către alte întreprinderi drepturile
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio în benzile pentru care 
această posibilitate este prevăzută în 
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măsurile de punere în aplicare adoptate în 
temeiul articolului 9c fără aprobarea 
prealabilă a autorităţii naţionale de 
reglementare.

măsurile de punere în aplicare adoptate în 
temeiul articolului (9c) în conformitate cu 
procedurile naţionale.

Pentru alte benzi, statele membre pot, de 
asemenea, prevedea posibilitatea ca 
întreprinderile să transfere sau să închirieze 
drepturi individuale de utilizare a 
spectrului de frecvenţe radio către alte 
întreprinderi.

Pentru alte benzi, statele membre pot, de 
asemenea, prevedea posibilitatea ca 
întreprinderile să transfere sau să închirieze 
drepturi individuale de utilizare a 
spectrului de frecvenţe radio către alte 
întreprinderi în conformitate cu 
procedurile naţionale.

Or. en

Justificare

In view of the sensibility of the telecommunication sector national regulatory authorities 
should set the framework for the transfer.

Amendamentul 24

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9b – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Statele membre se asigură că intenţia 
unei întreprinderi de a transfera către alte 
întreprinderi drepturile de utilizare a 
spectrului de frecvenţe radio este notificată
către autoritatea naţională de reglementare
care răspunde de desemnarea spectrului şi 
că această intenţie este făcută publică. În 
cazul în care utilizarea spectrului de 
frecvenţe radio a fost armonizată prin 
aplicarea deciziei privind spectrul de 
frecvenţe radio sau alte măsuri comunitare, 
orice astfel de transfer se conformează 
utilizării astfel armonizate.

(2) Statele membre se asigură că intenţia 
unei întreprinderi de a transfera drepturile 
de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, 
precum şi transferul efectiv, sunt
notificate către autoritatea naţională 
competentă care răspunde de desemnarea 
spectrului şi că acestea sunt facute
publice. În cazul în care utilizarea 
spectrului de frecvenţe radio a fost 
armonizată prin aplicarea deciziei privind 
spectrul de frecvenţe radio sau alte măsuri 
comunitare, orice astfel de transfer se 
conformează utilizării astfel armonizate.

Or. en
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Justificare

The competent authority is not always the same authority as the national regulatory authority 
as defined in the Framework Directive.

Amendamentul 25

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

Text propus de Comisie Amendament

Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei 
interne, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
măsuri de implementare corespunzătoare 
pentru a:

Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei 
interne, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
măsuri de implementare corespunzătoare 
pentru a:

(a) armoniza identificarea benzilor 
pentru care drepturile de utilizare pot fi 
transferate sau închiriate între întreprinderi;

(a) identifica benzile pentru care 
drepturile de utilizare pot fi transferate sau 
închiriate între întreprinderi, cu excepţia
frecvenţelor rezervate de către statele 
membre pentru servicii de radio şi 
teledifuzare;

(b) armoniza condiţiile anexate 
acestor drepturi şi condiţiile, procedurile, 
limitele, restricţiile, retragerile şi normele 
tranzitorii aplicabile acestor transferuri 
sau închirieri;
(c) armoniza măsurile specifice în 
vederea asigurării unei competiţii loiale în 
cadrul căreia sunt transferate drepturi 
individuale;
(d) crea o excepţie la principiul 
neutralităţii serviciilor sau tehnologiei, 
precum şi de a armoniza domeniul de 
aplicare şi natura excepţiilor de la 
principiul neutralităţii serviciilor şi 
tehnologiei în conformitate cu articolul 9 
alineatele (3) şi (4), altele decât cele 
destinate să asigure promovarea diversităţii 
culturale şi lingvistice şi pluralismului 
media. 

(b) crea o excepţie la principiul 
neutralităţii serviciilor sau tehnologiei, 
precum şi de a armoniza domeniul de 
aplicare şi natura excepţiilor de la 
principiul neutralităţii serviciilor şi 
tehnologiei în conformitate cu articolul 9 
alineatele (3) şi (4), altele decât cele 
destinate să asigure promovarea diversităţii 
culturale şi lingvistice şi pluralismului 
media, inclusiv serviciile de radio şi 
teledifuzare.
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Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgenţă, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgenţă prevăzută 
la articolul 22 alineatul (4). La punerea în 
aplicare a dispoziţiilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi sprijinită de către 
Autoritate în conformitate cu articolul 10 
din Regulamentul […/CE].

Or. en

Justificare

The measures which are proposed to be adopted in comitology are much broader than just 
‘non-essential elements of the Directive. On the other hand a lot of harmonisation can be 
conducted and has been conducted successfully on the basis of the existing Radio Spectrum 
Decision (676/2002/EC).  Therefore b and c of the article should be deleted. Referring to 
recital 23 it lies within the competence of the Member States to define media policies.

Amendamentul 26

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 10 – alineatul 4 – primul paragraf

Text propus de Comisie Amendament

(4) Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunităţii atunci când acest lucru 
promovează funcţionarea pieţei interne sau 
sprijină dezvoltarea serviciilor 
paneuropene. Comisia poate să ia măsurile 
tehnice de punere în aplicare adecvate în 
această privinţă, care pot cuprinde 
stabilirea principiilor tarifare pentru 
numerele specifice sau seriile de numere.
Măsurile de punere în aplicare pot acorda 
Autorităţii responsabilităţi specifice în 
aplicarea acestor măsuri.

(4) Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunităţii atunci când acest lucru 
promovează funcţionarea pieţei interne sau 
sprijină dezvoltarea serviciilor 
paneuropene. Comisia poate să ia măsurile 
tehnice de punere în aplicare adecvate în 
această privinţă.
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Or. en

Justificare

The Commission's amendment would lead to an expansion of retail regulation via 
prescription of tariff principles. It constitutes a breach of the systematic of the regulatory 
framework, which foresees price regulation of retail services only in the case of an SMP-
finding on a retail market under Art. 17 of the Universal Service Directive. To introduce a 
sweeping new competence for price-setting for regulators is in violation of the aim of better 
regulation and the overarching principle that regulation should in principle be confined to 
the wholesale level.

Amendamentul 27

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2002/21/CE
Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Atunci când o întreprindere care 
furnizează reţele de comunicaţii electronice 
are dreptul conform legislaţiei naţionale de 
a instala infrastructuri pe, peste sau sub o 
proprietate publică sau privată, sau poate 
profita de o procedură de expropriere sau 
de utilizare a proprietăţii, autorităţile 
naţionale de reglementare pot impune 
utilizarea în comun a acestor infrastructuri 
sau a acestei proprietăţi, inclusiv a 
intrărilor în clădiri, a pilonilor, a antenelor, 
a conductelor, a nişelor şi a cutiilor de 
distribuţie situate la nivelul străzilor.

(1) Atunci când o întreprindere care 
furnizează reţele de comunicaţii electronice 
are dreptul conform legislaţiei naţionale de 
a instala infrastructuri pe, peste sau sub o 
proprietate publică sau privată, sau poate 
profita de o procedură de expropriere sau 
de utilizare a proprietăţii, autorităţile 
naţionale de reglementare pot impune 
utilizarea în comun a acestor infrastructuri 
sau a acestei proprietăţi, inclusiv a 
intrărilor în clădiri, a pilonilor, a antenelor, 
a conductelor, a nişelor şi a cutiilor de 
distribuţie situate la nivelul străzilor, dacă 
utilizarea în comun a infrastructurilor 
este justificată din punct de vedere 
economic şi dacă nu necesită realizarea 
de lucrări importante. Autorităţile 
naţionale de reglementare pot, în cazuri 
excepţionale şi acolo unde este cazul, să 
impună utilizarea în comun a acestor 
resurse altor întreprinderi publice sau 
private, luând în considerare principiul 
proporţionalităţii.

Or. en
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Justificare

It is important, however, to see that the provision preserves the principle of proportionality 
and reasonability. Access to basic infrastructure like ducts and masts might in a number of 
cases constitute the real remaining bottleneck in telecommunications. Thus access should be 
granted to support third party infrastructure roll-out.

Amendamentul 28

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2002/21/CE
Articolul 12 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Măsurile luate de către autoritatea 
naţională de reglementare în temeiul 
alineatului (1) sunt obiective, transparente 
şi proporţionale.

(3) Măsurile luate de către autoritatea 
naţională de reglementare în temeiul 
alineatului (1) iau în considerare
interesele în materie  de securitate ale 
întreprinderii şi interesul general de 
securitate, precum şi nevoia de a asigura 
o delimitare clară a responsabilităţilor 
întreprinderilor implicate pentru a 
preveni interferenţele dăunătoare între 
utilizatori. Măsurile sunt, de asemenea, 
obiective, transparente şi proporţionale.

Atunci când impun unui operator 
obligaţii de furnizare a accesului în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului 
articol, autorităţile naţionale de 
reglementare pot stabili, dacă este cazul, 
condiţiile tehnice sau operaţionale care 
trebuie îndeplinite de către furnizorii 
şi/sau de către beneficiarii accesului în 
cauză, în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru a asigura funcţionarea 
normală a reţelei. Beneficiarii accesului 
pot face obiectul unor condiţii specifice 
nediscriminatorii care asigură utilizarea 
eficientă a resurselor limitate, în special 
în materie de dezvoltare a reţelei. 
Obligaţiile referitoare la respectarea unor 
standarde sau specificaţii tehnice 
specifice trebuie să fie compatibile cu 
standardele şi specificaţiile prevăzute în 
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conformitate cu articolul 17 alineatul (1). 

Or. en

Justificare

Stresses the need to take the justified security interests of the parties involved into account.

Amendamentul 29

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13a – alineatul 3 – al treilea paragraf

Text propus de Comisie Amendament

La fiecare trei luni, autoritatea naţională 
de reglementare prezintă Comisiei un 
raport de sinteză privind notificările 
primite şi măsurile luate în conformitate cu 
prezentul alineat.

O dată pe an, autoritatea naţională de 
reglementare prezintă Comisiei un raport 
de sinteză privind notificările primite şi 
măsurile luate în conformitate cu prezentul 
alineat.

Or. en

Justificare

In order to avoid unnecessary bureaucracy and extra administrative load, national regulatory 
authorities should submit the reports only once a year.

Amendamentul 30

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13a – alineatul 4 – primul paragraf

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia, ţinând cont în cea mai mare 
măsură de avizul Autorităţii emis în 
temeiul articolului 4 alineatul (3) litera (b) 
din Regulamentul […./CE], poate să 
adopte măsurile tehnice de punere în 

(4) Comisia, ţinând cont în cea mai mare 
măsură de avizul Autorităţii emis în 
temeiul articolului 4 alineatul (3) litera (b) 
din Regulamentul […./CE], poate să 
adopte măsurile tehnice de punere în 
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aplicare corespunzătoare cu scopul de a 
armoniza măsurile menţionate la alineatele 
(1), (2) şi (3), inclusiv măsurile care 
definesc circumstanţele, formatul şi 
procedurile aplicabile în cazul cerinţelor de 
notificare.

aplicare corespunzătoare cu scopul de a 
armoniza măsurile menţionate la alineatele 
(1), (2) şi (3), inclusiv măsurile care 
definesc circumstanţele, formatul şi 
procedurile aplicabile în cazul cerinţelor de 
notificare. Măsurile tehnice de aplicare nu 
împiedică statele membre să adopte 
dispoziţii suplimentare pentru a urmări 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
alineatele (1) şi (2).

Or. en

Justificare

In individual cases Members States should have the possibility to use higher standards than 
the harmonized base-line to meet the goals set out in paragraphs 1 and 2.

Amendamentul 31

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 17 – alineatul 2 – al treilea paragraf

Text propus de Comisie Amendament

(aa) La articolul 17, paragraful (3) se 
înlocuieşte cu textul următor:

În absenţa unor astfel de standarde 
şi/sau specificaţii, statele membre 
încurajează punerea în aplicare a 
standardelor sau recomandărilor 
internaţionale adoptate de Uniunea 
Internaţională a Telecomunicaţiilor 
(ITU), Conferința Europeană a 
Administraţiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor (CEAPT), 
Organizaţia Internaţională pentru 
Standardizare (ISO) sau Comisia 
Electrotehnică Internaţională (IEC).

Or. en
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Justificare

CEPT develops conditions for spectrum use in Europe and this should be taken into account, 
particularly in the absence of an ETSI standard.

Amendamentul 32

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragrafele 1a şi 1b (noi) 

Text propus de Comisie Amendament

Atunci când evaluează proporţionalitatea 
măsurilor care se impun, autorităţile 
naţionale de reglementare iau în 
considerare condiţiile concurenţiale 
diferite în vigoare în diferitele zone din 
cadrul statelor membre. 
Atunci când o zonă geografică este 
competitivă, autorităţile naţionale de 
reglementare elimină obligaţiile inutile 
pentru a asigura adaptarea 
dereglementării la nevoile pieţei. În 
această privinţă, autorităţile naţionale de 
reglementare iau în considerare nevoia de 
a proteja concurenţa infrastructurilor. 

Or. en

Justificare

Ex-ante regulation as a rule must be limited to economic bottlenecks only. Thus, if in certain 
regions effective competition has developed, regulation must be removed accordingly.

Amendamentul 33

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 - litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – litera f
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Text propus de Comisie Amendament

La alineatul (1), litera (f) se înlocuieşte cu 
următorul text:

eliminat

„(f) să furnizeze colocare sau alte forme 
de utilizare în comun a infrastructurii, 
inclusiv utilizarea în comun a 
conductelor, a clădirilor sau a intrărilor 
în clădiri, a antenelor sau pilonilor, a 
nişelor şi a cutiilor de distribuţie situate la 
nivelul străzilor;”

Or. en

Justificare

Facilitiy sharing is already being coped with under Art. 12 FD. Thus, Art. 12 para. 1 lit. (f) is 
redundant.

Amendamentul 34

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – punctul 8a (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 - alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(8a) La articolul 13, se inserează 
următorul alineat:

(1a) Dacă o autoritate naţională de 
reglementare reglementează accesul la 
reţele de acces de nouă generaţie, aceasta 
poate impune celor care solicită acces să 
îşi asume o parte rezonabilă din riscul 
asumat de operatorul investitor. 
Contractele de asumare în comun a 
riscurilor pot include o plată iniţială care 
acoperă prima de risc pentru un anumit 
număr de accesări în anumite regiuni sau 
pot lua forma unor contracte de acces pe 
termen lung cu cantităţi minime pentru 
perioade de timp specificate. 
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Or. en

Justificare

Regulation of NGN's may take into account the risk associated with the investment decision.
Risk sharing can be achieved by enabling access  on the basis of an upfront payment or on the 
basis of long term access contracts with minimum purchase quantities. Short-term contracts 
without minimum quantities may include a price-premium which covers the investment risk of 
the investor under the assumption that the full investment risk is being born by the investor.
Long-term access contracts may reflect the time period necessary to allow amortisation of 
investment costs in new markets.

Amendamentul 35

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) garantarea utilizării eficiente a 
spectrului.

Or. en

Justificare

The general philosophy of spectrum policy should strive at ensuring efficient use of spectrum.

Amendamentul 36

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Atunci când se ia o decizie privind 
drepturile de utilizare, se ţine seama de 
nevoia de a acorda o perioadă 
corespunzătoare de amortizare a 
investiţiilor.
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Or. en

Justificare

For many new platforms and services, investment will need to be amortized over a period 
exceeding ten or, at any 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 
spectrum licenses every five years.

Amendamentul 37

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

Text propus de Comisie Amendament

(5) Statele membre nu limitează numărul 
de drepturi de utilizare care se acordă, cu 
excepţia cazului în care este necesară 
garantarea utilizării eficiente a spectrului 
radio în conformitate cu articolul 7.

(5) Statele membre nu limitează numărul 
de drepturi de utilizare care se acordă, cu 
excepţia cazului în care este necesară 
garantarea utilizării eficiente a spectrului 
radio în conformitate cu articolul 7. Statele 
membre ţin seama de investiţiile 
anterioare şi nivelul de concurenţă.

Or. en

Justificare

Safeguard for making sure that legacy investments are taken into due account. Otherwise 
former investments might be devalued. This would severely distort the market and would 
negatively affect future investment decisions.

Amendamentul 38

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

Text propus de Comisie Amendament

(6) Autorităţile naţionale de reglementare (6) Autoritãþile din statele membre se 
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se asigură că spectrul este utilizat efectiv şi 
eficient în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). De asemenea, acestea se 
asigură că nu se denaturează concurenţa ca 
urmare a unui transfer sau a unei acumulări 
de drepturi de utilizare a spectrului. În 
aceste scopuri, statele membre pot adopta 
măsuri corespunzătoare cum ar fi 
reducerea, anularea sau impunerea vânzării 
unui drept de utilizare a spectrului.

asigurã cã spectrul este utilizat efectiv ºi 
eficient în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). De asemenea, acestea se 
asigurã cã nu se denatureazã concurenþa ca 
urmare a unui transfer sau a unei acumulãri 
de drepturi de utilizare a spectrului. În 
aceste scopuri, statele membre pot adopta 
mãsuri corespunzãtoare cum ar fi 
reducerea, anularea sau impunerea vânzãrii 
unui drept de utilizare a spectrului.

Or. en

Justificare

The competent authority in spectrum issues is not always the same authority as the national 
regulatory authority as defined in the Framework Directive.

Amendamentul 39

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

Text propus de Comisie Amendament

(a) pentru a identifica benzile de frecvenţă 
radio a căror utilizare va face obiectul 
autorizaţiilor generale şi al drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului radio;

(a) pentru a identifica benzile de frecvenţă 
radio care furnizează servicii de reţele sau 
de comunicaţii electronice paneuropene a 
căror utilizare va face obiectul 
autorizaţiilor generale şi al drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului radio;

Or. en

Justificare

The scope of the article is far to open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balance. It is important to ensure that Member States’ competences regarding 
frequencies are not undermined by new centralized procedures at EU level. Insofar it is 
appropriate to refer this article to pan-European services.
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Amendamentul 40

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) pentru a armoniza procedurile de 
acordare a autorizaţiilor generale sau a 
drepturilor individuale de utilizare pentru 
frecvenţe radio sau numere;

(c) pentru a armoniza procedurile de 
acordare a autorizaţiilor generale sau a 
drepturilor individuale de utilizare pentru 
frecvenţe radio care furnizează servicii de 
reţele sau de comunicaţii electronice 
paneuropene sau numere;

Or. en

Justificare

The scope of the article is far to open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balance. It is important to ensure that Member States’ competences regarding 
frequencies are not undermined by new centralized procedures at EU level. Insofar it is 
appropriate to refer this article to pan-European services.

Amendamentul 41

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) pentru a armoniza condiţiile precizate 
în anexa II cu privire la autorizaţiile 
generale sau la drepturile individuale de 
utilizare pentru frecvenţe radio sau numere;

(d) pentru a armoniza condiţiile precizate 
în anexa II cu privire la autorizaţiile 
generale sau la drepturile individuale de 
utilizare pentru frecvenţe radio care 
furnizează servicii de reţele sau de 
comunicaţii electronice paneuropene sau 
numere;

Or. en
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Justificare

The scope of the article is far to open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balance. It is important to ensure that Member States’ competences regarding 
frequencies are not undermined by new centralized procedures at EU level. Insofar it is 
appropriate to refer this article to pan-European services.

Amendamentul 42

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) pentru a prevedea procedurile de 
selecţie a întreprinderilor cărora autorităţile 
naţionale de reglementare le acordă 
drepturi individuale de utilizare pentru 
frecvenţe radio sau numere, după caz, în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 6b.

(f) pentru a prevedea procedurile de 
selecţie a întreprinderilor care furnizează 
servicii de reţele sau de comunicaţii 
electronice paneuropene  cărora 
autorităţile naţionale de reglementare le 
acordă drepturi individuale de utilizare 
pentru frecvenţe radio sau numere, după 
caz, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 6b.

Or. en

Justificare

The scope of the article is far to open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balance.

Amendamentul 43

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

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 selecţia întreprinderii(lor) cărora 

(1) Măsurile tehnice de punere în aplicare 
prevăzute la articolul (6a) alineatul (1) 
litera (f) pot prevedea ca Autoritatea să 
propună selecţia întreprinderii(lor) care 
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le pot fi emise drepturi individuale de 
utilizare a spectrului radio, în conformitate 
cu articolul 12 din Regulamentul [..]. 

care furnizează servicii de reţele sau de 
comunicaţii electronice paneuropene 
cărora le pot fi emise drepturi individuale 
de utilizare a spectrului radio, în 
conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul [..].

Or. en

Justificare

Article 6 b is not in line with the principle of subsidiarity. It is important to ensure that 
Member States’ competences regarding frequencies are not undermined by new centralized 
procedures at EU level. Insofar it is appropriate to refer this article to pan-European 
services.

Amendamentul 44

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6b – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Ţinând cont în cea mai mare măsură de 
avizul Autorităţii, Comisia adoptă o 
măsură de selectare a întreprinderii(lor) 
cărora se emit drepturi individuale de 
utilizare pentru spectru radio sau numere. 
Măsura precizează data limită la care 
autorităţile naţionale de reglementare emit 
aceste drepturi. În acest fel, Comisia 
respectă procedura prevăzută la articolul 
14a alineatul (2).

(2) Ţinând cont în cea mai mare măsură de 
avizul Autorităţii, Comisia adoptă o 
măsură de selectare a întreprinderii(lor) 
care furnizează servicii de reţele sau de 
comunicaţii electronice paneuropene 
cărora se emit drepturi individuale de 
utilizare pentru spectru radio sau numere. 
Măsura precizează data limită la care 
autorităţile naţionale de reglementare emit 
aceste drepturi. În acest fel, Comisia 
respectă procedura prevăzută la articolul 
14a alineatul (2).

Or. en

Justificare

Article 6 b isn't in line with the principle of subsidiarity. It is important to ensure that Member 
States’ competences regarding frequencies are not undermined by new centralized 
procedures at EU level. Insofar it is appropriate to refer this article to pan-European 
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services.
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