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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru 
rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/19/CE privind accesul la 
rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și 
interconectarea acestora, și a Directivei 2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0697),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0427/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, avizul Comisiei 
pentru afaceri economice, al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, al 
Comisiei pentru cultură și educație, al Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

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

Text propus de Comisie Amendament

3a. Obiectivul cadrului de reglementare al 
UE pentru comunicațiile electronice este 
de a crea un „ecosistem” durabil pentru 
comunicațiile electronice, bazat pe cerere,  
prin intermediul unor piețe de produse 
sau servicii efectiv concurențiale, și pe 
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ofertă, ca urmare a dezvoltării din ce în ce 
mai importante a societății 
informaționale. 

Or. en

Justificare

A sustainable environment for competition and investment in the telecommunications sector 
relies both on supply and demand. While the economic regulation relies usually more on 
supply, it is necessary not to forget the demand side.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

10a. Scopul este acela de a reduce 
progresiv normele ex ante specifice 
sectorului, pe măsură ce concurența se 
dezvoltă în cadrul piețelor, și de a ajunge 
în final la un sector al comunicațiilor 
electronice reglementat doar de dreptul 
concurenței. Este posibil să existe ritmuri 
diferite de dezvoltare a concurenței pe 
diverse piețe și în diverse zone din statele 
membre.  Pentru a se asigura că 
reglementările sunt proporționale și 
adaptate diverselor condiții concurențiale, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să poată să elimine obligațiile 
reglementare de pe piețele și/sau din 
zonele geografice în care există o 
concurență efectivă la nivelul 
infrastructurii, chiar dacă acestea nu sunt 
definite ca piețe separate.      Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui, de 
asemenea, să poată solicita utilizarea 
comună a elementelor rețelelor și a 
infrastructurii asociate pentru a facilita 
crearea de rețele, în special de rețele de 
acces din fibre optice.

Or. en
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Justificare

This is a reminder of the fact that while the ex-ante regulation is transitory, the way to lift it is 
gradual and can also happen on a sub-national/regional basis.

Amendamentul 3

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

Text propus de Comisie Amendament

3c. Rețelele de nouă generație au un 
potențial enorm de a aduce avantaje 
consumatorilor de pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene. Prin urmare, este vital 
să nu existe niciun obstacol în calea 
investițiilor sustenabile în dezvoltarea 
acestor noi rețele, în paralel cu 
promovarea concurenței și a posibilității 
consumatorului de a alege.

Or. en

Justificare

The challenge of NGNs is to foster investment, in order to create facility-based competition as 
much as possible as a means to increase benefits for the consumer.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

16a. Dispozițiile privind gestionarea 
spectrului din prezenta directivă trebuie 
să fie conforme cu activitățile 
organizațiilor internaționale și regionale 
implicate în domeniul gestionării 
spectrului radio, precum Uniunea 
Internațională a Telecomunicațiilor (ITU) 
și Conferința Europeană a 
Administrațiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor (CEAPT), pentru a se 
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asigura gestionarea eficientă și 
armonizarea utilizării spectrului în 
întreaga Comunitate și la nivel mondial.

Or. en

Justificare

Spectrum management to be effective needs to be aligned with the broader international 
harmonisation agenda pursued by ITU and CEPT.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

19a. Deși gestionarea spectrului rămâne 
în competența statelor membre, doar 
coordonarea și, atunci când este cazul, 
armonizarea la nivel comunitar pot 
garanta că utilizatorii spectrului 
beneficiază de toate avantajele pieței 
interne și că interesele UE sunt apărate în 
mod eficient în întreaga lume.

Or. en

Justificare

An EU approach for spectrum can, while respecting subsidiarity, allow for significant 
economies of scale and multiplication of value (as for GSM).

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 47a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

47a. În cazul în care, pe lângă măsurile 
tehnice de aplicare, este necesară 
adoptarea unor măsuri de armonizare în 
vederea punerii în aplicare a politicii 
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privind comunicațiile electronice, Comisia 
ar trebui să prezinte Parlamentului 
European și Consiliului o propunere 
legislativă.

Or. en

Justificare

Harmonisation measures which involve adding new essential provisions to the regulatory 
framework should be dealt with a legislative proposal. Only the direct application of the rules 
set out in the framework or the addition of non-essential elements should be subject of 
Comitology procedures.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 60

Text propus de Comisie Amendament

(60) În special, Comisiei trebuie să i se 
acorde competența de a adopta măsuri de 
punere în aplicare privind notificările 
menționate la articolul 7 din directiva-
cadru; Armonizarea în domeniul spectrului 
de frecvențe și numerotării, precum și în 
chestiuni legate de securitatea rețelelor și 
serviciilor; identificarea piețelor 
transnaționale; punerea în aplicare a 
standardelor; aplicarea armonizată a 
dispozițiilor cadrului de reglementare. De 
asemenea, trebuie să îi fie acordată și 
competența de a adopta măsuri de punere 
în aplicare a actualizării anexelor I și II la 
directiva privind accesul pe piață și 
dezvoltările tehnologică și de adoptare a 
măsurilor de punere în aplicare a 
armonizării a normelor, procedurilor și 
condițiilor de autorizare a rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice. 
Întrucât aceste măsuri au un domeniu 
general de aplicare și sunt destinate să 
completeze directiva sau directivele în 
cauză prin adăugarea de elemente noi 

(60) În special, Comisiei trebuie să i se 
acorde competența de a adopta măsuri de 
punere în aplicare privind notificările 
menționate la articolul 7 din directiva-
cadru; Armonizarea în domeniul spectrului 
de frecvențe și numerotării, precum și în 
chestiuni legate de securitatea rețelelor și 
serviciilor; identificarea piețelor 
transnaționale; punerea în aplicare a 
standardelor; aplicarea armonizată a 
dispozițiilor cadrului de reglementare. De 
asemenea, trebuie să îi fie acordată și 
competența de a adopta măsuri de punere 
în aplicare a actualizării anexelor I și II la 
directiva privind accesul pe piață și 
dezvoltările tehnologică și de adoptare a 
măsurilor de punere în aplicare a 
armonizării a normelor, procedurilor și 
condițiilor de autorizare a rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice. 
Întrucât aceste măsuri au un domeniu 
general de aplicare și sunt destinate să 
completeze directiva sau directivele în 
cauză prin adăugarea de elemente noi 
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neesențiale, acestea ar trebui adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE. Atunci când, din 
motive imperative de urgență, termenele 
care se aplică în mod normal în cadrul 
acestei proceduri nu pot fi respectate,
Comisia ar trebui să poată aplica 
procedura de urgență prevăzută la 
articolul 5a alineatul (6) din decizia 
menționată mai sus.

neesențiale, acestea ar trebui adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE. Având în vedere că 
aplicarea procedurii de reglementare cu 
control în termenele care se aplică în mod 
normal ar putea, în anumite situații 
excepționale, împiedica adoptarea la timp 
a măsurilor de aplicare, Parlamentul 
European, Consiliul și Comisia ar trebui 
să acționeze rapid pentru a asigura 
adoptarea la timp a respectivelor măsuri.

Or. en

Justificare

On imperative and justified grounds of urgency the European Parliament, the Council and the 
Commission should act speedily in order to ensure the timely adoption of Comitology 
measures.

Amendamentul 9

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Prezenta directivă stabilește un cadru 
armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicații electronice, a rețelelor de 
comunicații electronice, a infrastructurilor 
asociate și a serviciilor asociate, precum și 
anumitor aspecte privind echipamentele 
terminale. Aceasta menționează sarcinile 
autorităților naționale de reglementare și 
stabilește o serie de proceduri care asigură 
aplicarea armonizată a cadrului de 
reglementare în întreaga Comunitate”.

(1) Prezenta directivă stabilește un cadru 
armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicații electronice, a rețelelor de 
comunicații electronice, a infrastructurilor 
asociate și a serviciilor asociate, precum și 
a anumitor aspecte privind echipamentele 
terminale legate de accesul utilizatorilor 
finali cu handicap. Aceasta menționează 
sarcinile autorităților naționale de 
reglementare și stabilește o serie de 
proceduri care asigură aplicarea armonizată 
a cadrului de reglementare în întreaga 
Comunitate”.

Or. en
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Justificare

There is a need to clarify that the aspects of terminal equipments addressed are accessibility 
aspects.

Amendamentul 10

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

Text propus de Comisie Amendament

(e) „infrastructură asociată” înseamnă acea 
infrastructură asociată unei rețele de 
comunicații electronice și/sau unui serviciu 
de comunicații electronice care permit 
și/sau facilitează furnizarea de servicii prin 
intermediul respectivei rețele și/sau al 
respectivului serviciu sau dispun de acest 
potențial și cuprind inter alia sistemele de 
conversie a numerelor sau a adreselor, 
sistemele condiționate de acces și ghidurile 
de programe electronice, precum și 
infrastructura fizică, cum ar fi conductele, 
pilonii, cutiile de distribuție situate la 
nivelul străzilor și clădirilor.

(e) „infrastructură asociată” înseamnă acea 
infrastructură asociată unei rețele de 
comunicații electronice și/sau unui serviciu 
de comunicații electronice care permit 
și/sau facilitează furnizarea de servicii prin 
intermediul respectivei rețele și/sau al 
respectivului serviciu sau dispun de acest 
potențial și cuprind inter alia sistemele de 
conversie a numerelor sau a adreselor, 
sistemele condiționate de acces și ghidurile 
de programe electronice, precum și 
infrastructura fizică, cum ar fi intrările în 
clădiri, cablajul, structurile de suport 
înalte, pilonii, antenele, conductele, nișele 
și cutiile de distribuție situate la nivelul 
străzilor.

Or. en

Justificare

It seems better to have exactly the same list of physical infrastructure as in Article 12 of the 
Framework and Article 12 of the Access Directives (except “wiring”, which is not part of 
associated facilities of the network but part of the network itself). The expression “high 
locations” is also added meaning all high locations used by stakeholders to install masts and 
antennas such as high towers (for instance Eiffel Tower in Paris), water towers etc.
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Amendamentul 11

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre se asigură că există, la 
nivel național, mecanisme eficiente prin 
care orice utilizator sau orice întreprindere 
care furnizează rețele și servicii de 
comunicații electronice și care este afectat 
de o decizie a unei autorități naționale de 
reglementare are dreptul de a ataca decizia 
în fața unui organism independent de 
părțile implicate. Acest organism, care 
poate fi un tribunal, dispune de 
competențele necesare pentru a-și putea 
exercita funcțiile. Statele membre se 
asigură că elementele cauzei sunt luate în 
considerare în mod corespunzător și că 
există un mecanism efectiv de apel.

(1) Statele membre se asigură că există, la 
nivel național, mecanisme eficiente prin 
care orice utilizator sau orice întreprindere 
care furnizează rețele și servicii de 
comunicații electronice și care este afectat 
de o decizie a unei autorități naționale de 
reglementare are dreptul de a ataca decizia 
în fața unui organism independent de 
părțile implicate. Acest organism, care 
poate fi un tribunal, dispune de 
competențele necesare pentru a-și putea 
exercita funcțiile în mod eficient. Statele 
membre se asigură că elementele cauzei 
sunt luate în considerare în mod 
corespunzător, că există un mecanism 
efectiv de apel și că procedurile în fața 
instanței de apel nu sunt nejustificat de 
lungi.

Or. en

Justificare

Effectiveness and reasonable duration are key aspects of appeal mechanisms. Expertise of 
appeal bodies should be internal and not just “available to it”.

Amendamentul 12

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

Text propus de Comisie Amendament

Cu excepția cazurilor care intră sub 
incidența articolului 7 alineatul (10), a 
articolului 20 sau a articolului 21, statele 

Cu excepția cazurilor care intră sub 
incidența articolului 7 alineatul (10), a 
articolului 20 sau a articolului 21, statele 



PR\720897RO.doc 13/66 PE398.542v02-00

RO

membre se asigură că, atunci când 
autoritățile naționale de reglementare 
intenționează să adopte măsuri, în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive sau ale directivelor speciale, care 
au un impact major asupra pieței în 
cauză, sau atunci când intenționează să 
facă o derogare de la principiile 
neutralității tehnologice și a serviciilor pe 
baza unor motive justificate în temeiul 
articolului 9 alineatul (3) și al articolului 9 
alineatul (4), acestea dau ocazia părților 
interesate să își prezinte observațiile cu 
privire la proiectul de măsură într-un 
termen rezonabil.

membre se asigură că, atunci când 
autoritățile naționale de reglementare 
intenționează să adopte măsuri, în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive sau ale directivelor speciale, sau 
atunci când intenționează să facă o 
derogare de la principiile neutralității 
tehnologice și a serviciilor pe baza unor 
motive justificate în temeiul articolului 9 
alineatul (3) și al articolului 9 alineatul (4), 
care are un impact major asupra pieței în 
cauză, acestea dau ocazia părților 
interesate să își prezinte observațiile cu 
privire la proiectul de măsură într-un 
termen rezonabil.

Or. en

Justificare

Syntax clarification.

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) să impună, să modifice sau să retragă 
o obligație asupra unui operator, fiind în 
conformitate cu articolul 16 coroborat cu 
articolul 5 și articolele 9-13 din Directiva 
2002/19/CE (directiva privind accesul) și 
articolul 17 din Directiva 2002/22/CE 
(directiva privind serviciul universal);

eliminat

Or. en

Justificare

The veto on remedies is replaced by the mechanism set out in Article -7a (new).
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Amendamentul 14

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 autorității 
naționale de reglementare eliminarea 
unui proiect de măsură, autoritatea 
națională de reglementare modifică sau 
elimină proiectul de măsură. În cazul în 
care proiectul de măsură se modifică, 
autoritatea națională de reglementare 
întreprinde o consultare publică în 
conformitate cu procedurile menționate la 
articolul 6 și notifică din nou Comisiei 
proiectul de măsură modificat în 
conformitate cu dispozițiile de la alineatul 
(3).

eliminat

Or. en

Justificare

The veto on remedies is replaced by the mechanism set out in Article -7a (new).

Amendamentul 15

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

Text propus de Comisie Amendament

(8) În cazul unui proiect de măsură 
modificat menționat la alineatul (6), 
Comisia poate lua o decizie, prin derogare 
de la alineatul (4a), prin care solicită 
autorității naționale de reglementare să 
impună o obligație specifică prevăzută la 
articolele 9-13a din Directiva 2002/19/CE 

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

Or. en

Justificare

The veto on remedies is replaced by the mechanism set in Article -7a (new).

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 9

Text propus de Comisie Amendament

(9) Autoritatea națională de reglementare 
transmite Comisiei toate măsurile finale 
care intră sub incidența condițiilor a) și b)
de la articolul 7 alineatul (3).

(9) Autoritatea națională de reglementare 
transmite Comisiei toate măsurile finale 
care intră sub incidența articolului 7 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

The veto on remedies is replaced by the mechanism set in Article -7 a (new).
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Amendamentul 17

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

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Se introduce următorul articol -7a :
„Articolul -7a
Procedura pentru aplicarea consecventă a 
măsurilor corective 
(1) Atunci când o autoritate națională de 
reglementare intenționează să ia o 
măsură pentru a impune, modifica sau 
anula o obligație pentru un operator în 
temeiul articolului 16 coroborat cu 
articolul 5, articolele 9-13, 13a și 13b din 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul), Comisia și autoritățile naționale 
de reglementare din celelalte state 
membre dispun de o perioadă de o lună de 
la data notificării proiectului de măsură 
pentru a transmite observații autorității 
naționale de reglementare în cauză.
(2) În cazul în care proiectul de măsură se 
referă la impunerea, modificarea sau 
retragerea unei obligații diferite de cele 
menționate la articolele 13a și 13b din 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul), Comisia poate, în cadrul 
aceleiași perioade, să notifice autorității 
naționale de reglementare în cauză și 
Organismului autorităților de 
reglementare europene în domeniul 
telecomunicațiilor (OARET) motivele 
pentru care consideră că proiectul de 
măsură implică apariția unui obstacol în 
calea pieței interne sau nu este compatibil 
cu legislația comunitară.  În acest caz, 
proiectul de măsură nu se adoptă în mai 
puțin de două luni de la notificarea 
Comisiei.
În absența unei astfel de notificări, 
autoritatea națională de reglementare în 
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cauză poate adopta proiectul de măsură, 
ținând seama de orice observații făcute de 
Comisie sau de alte autorități naționale de 
reglementare.
(3) În perioada de două luni menționată 
la alineatul (2), Comisia, OARET și 
autoritatea națională de reglementare în 
cauză cooperează îndeaproape în scopul 
identificării măsurii celei mai potrivite și 
eficiente în lumina obiectivelor stabilite la 
articolul 8, acordând atenția cuvenită 
opiniilor participanților la piață și 
necesității de a asigura dezvoltarea unei 
practici reglementare consecvente.
În aceeași perioadă de două luni, 
OARET, hotărând cu majoritate simplă, 
emite un aviz motivat prin care confirmă 
faptul că proiectul de măsură este adecvat 
și eficient, sau indică că acesta trebuie 
modificat, prezentând în acest caz 
propuneri de modificare. Acest aviz se 
face public. 
În cazul în care OARET emite un aviz 
motivat prin care indică faptul că 
proiectul de aviz ar trebui modificat, 
Comisia poate, luând în considerare în 
cea mai mare măsură acest aviz, să adopte 
o decizie motivată prin care să solicite 
autorității naționale de reglementare în 
cauză să modifice proiectul de măsură, 
prezentând propuneri specifice în acest 
sens.
În cazul în care OARET emite un aviz 
motivat prin care confirmă faptul că 
proiectul de măsură este adecvat și 
eficient, autoritatea națională de 
reglementare în cauză poate adopta 
proiectul de măsură, ținând seama în cea 
mai mare măsură de orice recomandări 
făcute de Comisie sau de OARET. 
(4) În cazul în care proiectul de măsură se 
referă la impunerea, modificarea sau 
anularea unei obligații menționate la 
articolele 13a și 13b  din Directiva 
2002/19/CE (Directiva privind accesul), 
acesta nu se adoptă în mai puțin de două 
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luni de la încheierea perioadei menționate 
la articolul 7 alineatul (3).
În această perioadă de două luni, 
Comisia, OARET și autoritatea națională 
de reglementare în cauză cooperează 
îndeaproape în scopul identificării 
măsurii celei mai potrivite și eficiente în 
lumina obiectivelor stabilite la articolul 8, 
ținând seama în mod cuvenit de opiniile 
participanților la piață și de necesitatea de 
a asigura dezvoltarea unei practici 
reglementare consecvente.
În aceeași perioadă de două luni, 
OARET, hotărând cu majoritate simplă, 
emite un aviz motivat prin care confirmă 
faptul că proiectul de măsură este adecvat 
și eficient, sau indică că proiectul de 
măsură nu ar trebui aplicat.  Acest aviz 
este făcut public.
Doar în cazul în care Comisia și OARET 
confirmă faptul că proiectul de măsură 
este adecvat și eficient, autoritatea 
națională de reglementare în cauză poate 
adopta proiectul de măsură, ținând seama 
în cel mai înalt grad de orice recomandări 
făcute de Comisie sau de OARET. 
(5) În termen de trei luni de la adoptarea 
de către Comisie, în conformitate cu 
alineatul (3), a unei decizii motivate prin 
care se solicită autorității naționale de 
reglementare în cauză să modifice 
proiectul de măsură, autoritatea națională 
de reglementare modifică sau retrage 
proiectul de măsură. În cazul în care 
acesta este modificat, autoritatea 
națională de reglementare efectuează o 
consultare publică în conformitate cu 
procedurile menționate la articolul 6 și 
notifică din nou Comisiei proiectul de 
măsură modificat, în conformitate cu 
articolul 7.

Or. en
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Justificare

Instead of the Commission's veto on remedies a new "co-regulation" procedure is proposed in 
which the Commission, BERT and the national regulatory authority cooperate closely. The 
proposed procedure aims at reaching a solution through peer review rather than imposing a 
"sanction" veto from above. The Commission and BERT (through majority vote) would need 
to agree on the necessity of amending a draft measure proposed by a NRA for the 
Commission to be able to take a decision to this end. Otherwise the NRA would take utmost 
account of the comments made by the Commission and BERT.

Amendamentul 18

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 menționate la alineatul (1), 
destinate să modifice elementele 
neesențiale din prezenta directivă și să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 
motive imperative de urgență, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgență 
prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

(2) Măsurile menționate la alineatul (1), 
destinate să modifice elementele 
neesențiale din prezenta directivă și să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Se 
consultă OARET.

Or. en

Justificare

BERT should be consulted for any implementing measures relating to Article 7. The urgency 
procedure is not justified.

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 8 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Fără a aduce atingere articolului 9 privind Fără a aduce atingere articolului 9 privind 
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spectrul radio, statele membre țin seama în 
cea mai mare măsură de faptul că este de 
dorit ca reglementarea tehnologică să fie 
neutră și se asigură că, în realizarea 
sarcinilor de reglementare specificate în 
prezenta directivă și în directivele 
specifice, în special cele destinate să 
garanteze concurența eficientă, autoritățile 
naționale de reglementare procedează 
întocmai.

spectrul radio sau condițiilor care permit 
îndeplinirea obiectivelor stabilite la 
alineatele (2)-(4), statele membre țin 
seama în cea mai mare măsură de faptul că 
este de dorit ca reglementarea tehnologică 
să fie neutră și se asigură că, în realizarea 
sarcinilor de reglementare specificate în 
prezenta directivă și în directivele 
specifice, în special cele destinate să 
garanteze concurența eficientă, autoritățile 
naționale de reglementare procedează 
întocmai.”

Or. en

Justificare

Technology neutrality is needed as a principle in order not to frustrate future technological 
innovation, but needs to be limited when it would be in frontal opposition to the primary 
objectives of the regulation.

Amendamentul 20

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

Text propus de Comisie Amendament

(ba) La alineatul (2), litera (c) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(c) încurajând investițiile eficiente în 
infrastructură în așa fel încât să se 
promoveze eficiența și concurența 
sustenabilă, și promovând inovația 
precum și”

Or. en

Justificare

Encouraging sustainable competition is a guarantee for the consumer to get positive effects in 
the long run.
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Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera bb (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 3 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(bb) La alineatul 3, litera (c) se elimină.

Or. en

Justificare

Point retaken in new paragraph 4a of Article 8.

Amendamentul 22

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

Text propus de Comisie Amendament

(8a) La articolul 8, se introduce 
următorul alineat (4a):
„(4a) Autoritățile naționale de 
reglementare aplică, în vederea atingerii 
obiectivelor generale menționate la 
alineatele (2), (3) și (4), principii de 
reglementare obiective, transparente, 
nediscriminatorii și proporționale, printre 
altele prin:
(a) garantarea faptului că, în împrejurări 
similare, nu există discriminare în 
privința tratamentului aplicat 
întreprinderilor care furnizează rețele și 
servicii de comunicații electronice;
(b) acordarea atenției cuvenite diversității 
situațiilor privind concurența și 
consumatorii din statele membre și din 
diversele zone geografice din statele 
membre; 
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(c) impunerea unor obligații reglementare 
doar în cazurile în care nu există 
concurență efectivă și reducerea sau 
eliminarea acestora imediat ce există 
concurență efectivă; 
(d) promovarea predictibilității 
reglementare, promovând astfel inovațiile 
și investițiile în infrastructură în 
beneficiul consumatorilor.”

Or. en

Justificare

The regulatory principles announced in the Article's title were missing. It is important to fill 
this gap, as those principles are the first step towards better consistency of the application of 
the regulatory framework.

Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 8b (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(8b) Se introduce următorul articol 8a:
„Articolul 8a
Coordonarea politicilor comunitare în 
domeniul spectrului radio
(1) Statele membre cooperează reciproc și 
cu Comisia la planificarea strategică și 
armonizarea utilizării frecvențelor radio 
în Comunitate.
(2) Statele membre garantează 
coordonarea abordărilor politice și, atunci 
când este cazul, condiții armonizate 
privind disponibilitatea și utilizarea 
eficientă a spectrului radio necesar pentru 
înființarea și funcționarea pieței interne.
(3) Statele membre asigură furnizarea 
coordonată și promptă a informațiilor 
privind alocarea, disponibilitatea și 
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utilizarea frecvențelor radio în 
Comunitate.
(4) Statele membre asigură coordonarea 
eficace a intereselor Comunității în cadrul 
organizațiilor internaționale, în cazul în 
care utilizarea spectrului de frecvențe 
radio afectează politicile comunitare.
(5) Se creează o Comisie pentru politica în 
domeniul spectrului radio (CPSR) care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
prezentate la alineatele (1)-(4).
CPSR oferă asistență Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei privind 
chestiunile legate de politica în domeniul 
spectrului radio. 
CPSR este formată din câte un 
reprezentant la nivel înalt al fiecărei 
autorități naționale de reglementare 
responsabil de politica în domeniul 
spectrului radio în fiecare stat membru. 
Comisia este membru fără drept de vot.
(6) La solicitarea Parlamentului 
European, a Consiliului sau a Comisiei 
sau din proprie inițiativă, CPSR adoptă 
avize cu majoritate simplă. Fiecare stat 
membru dispune de un vot, iar Comisia 
nu are drept de vot.
(7) Comisia, ținând seama în cea mai 
mare măsură, de avizul CPSR, 
formulează obiective politice comune și 
publică orientări neobligatorii pentru 
dezvoltarea politicii comunitare în 
domeniul spectrului la intervale de trei 
ani.
(8) Ținând seama în cea mai mare 
măsură de avizul CPSR, Comisia poate 
propune măsuri legislative de realizare a 
obiectivelor de politică comună, astfel 
cum au fost definite la alineatul (7).
(9) Atunci când este necesar pentru 
asigurarea coordonării eficiente a 
intereselor comunitare în organizații 
internaționale, Comisia poate propune 
Parlamentului European și Consiliului 
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un mandat de negociere, cu acordul 
CPSR.
(10) CPSR transmite un raport anual de 
activitate Parlamentului European și 
Consiliului.”

Or. en

Justificare

An effective policy framework is needed to ensure the cooperation of Member States with 
each other and the Commission with regard to the strategic planning of radio spectrum in the 
Community. Only through a better coordination of policy approaches will spectrum 
management in the EU advance. This also calls for a more coordinated participation of EU 
Member States in international fora. A new streamlined Committee, the RSPC, built upon the 
Radio Spectrum Committee and the Radio Spectrum Policy Group is proposed to assist in the 
development of an integral EU spectrum policy.

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

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

(c) garantarea utilizării eficiente a 
frecvențelor radio, inclusiv a optimizării 
partajării spectrului radio, sau

Or. en

Justificare

Spectrum sharing should be pursed regardless of the type of authorisation.

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1
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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 
benzile de frecvență radio deschise 
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.

(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 
benzile de frecvență radio disponibile 
serviciilor de comunicații electronice, 
astfel cum sunt identificate în registrele 
naționale de alocare a frecvențelor și în 
reglementările radio ale ITU. 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.

Or. en

Justificare

Service neutrality should be circumscribed to the possibilities offered by the ITU Radio 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands.

Amendamentul 26

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

Text propus de Comisie Amendament

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

Restricțiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu de comunicații electronice 
într-o bandă specifică sunt justificate, în 
scopul de a garanta îndeplinirea
obiectivului de interes general definit în 
legislația națională 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 



PE398.542v02-00 26/66 PR\720897RO.doc

RO

conformitate cu dreptul comunitar.

Or. en

Justificare

It should be left to subsidiarity how general interest objectives should be interpreted in each 
Member State.

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

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.

O restricție care interzice furnizarea 
oricărui alt serviciu de comunicații 
electronice într-o bandă specifică poate fi 
prevăzută numai atunci când aceasta este 
justificată de necesitatea protejării 
serviciilor de siguranță a vieții.

Or. en

Justificare

The framework applies only to electronic communication services and not to any service 
(meteorological, scientific, military, etc.).

Amendamentul 28

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Pentru o perioadă de cinci ani care 
începe la [1 ianuarie 2010], statele 

(1) Pentru o perioadă de cinci ani care 
începe la [data transpunerii], statele 
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membre se asigură că titularii drepturilor 
de utilizare a spectrului acordate înainte de 
această dată pot depune o solicitare către 
autoritatea națională de reglementare 
competente în vederea unei reexaminări a 
restricțiilor impuse drepturilor acestora în 
conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și 
(4).

membre se pot asigura că titularii 
drepturilor de utilizare a spectrului 
acordate înainte de această dată pentru o 
perioadă de cel puțin cinci ani pot depune 
o solicitare către autoritatea națională de 
reglementare competente în vederea unei 
reexaminări a restricțiilor impuse 
drepturilor acestora în conformitate cu 
articolul 9 alineatele (3) și (4).

Or. en

Justificare

No reassessment should be necessary for rights that expire before the end of the five year 
transition period

Amendamentul 29

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

Text propus de Comisie Amendament

(2) În cazul în care titularul drepturilor 
menționat la alineatul (1) este furnizor de 
servicii de difuzare de conținuturi radio sau 
de televiziune, iar dreptul de utilizare a 
spectrului radio i-a fost acordat în vederea 
îndeplinirii unui obiectiv specific de interes 
general, solicitarea de reexaminare nu 
poate fi întocmită decât cu privire la 
partea spectrului de frecvențe radio
necesară îndeplinirii unui astfel de 
obiectiv. Partea spectrului radio care nu 
mai este necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului menționat, ca urmare a 
aplicării articolului 9 alineatele (3) și (4)
va face obiectul unei noi proceduri de 
desemnare în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din directiva privind 
autorizarea.

(2) În cazul în care titularul drepturilor 
menționat la alineatul (1) este furnizor de 
servicii de difuzare de conținuturi radio sau 
de televiziune, iar dreptul de utilizare a 
spectrului radio i-a fost acordat în vederea 
îndeplinirii unui obiectiv specific de interes 
general, inclusiv furnizarea de servicii de 
radiodifuziune, drepturile de utilizare a 
părții din spectrul de frecvențe radio care 
este necesară îndeplinirii unui astfel de 
obiectiv rămân neschimbate până la 
expirarea acestora. Partea spectrului radio 
care nu mai este necesară pentru 
îndeplinirea obiectivului menționat va face 
obiectul unei noi proceduri de desemnare 
în conformitate cu articolul 9 alineatele 
(3) și (4) din prezenta directivă și cu 
articolul 7 alineatul (2) din Directiva 
2002/20/CE (Directiva privind 
autorizarea).
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Or. en

Justificare

Broadcasting operators should be able to continue providing their broadcasting services and 
even to develop them further (i.e. HDTV) after the digital switchover. The part of the digital 
dividend which will not be used for broadcasting purposes should be re-assigned to other 
purposes according to the new rules.

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9b – alineatul 1 – paragraful 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 
frecvențe radio în benzile pentru care 
această posibilitate este prevăzută în 
măsurile de punere în aplicare adoptate în 
temeiul articolului 9c fără aprobarea 
prealabilă a autorității naționale de 
reglementare.

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile pot transfera sau închiria 
către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio în benzile pentru care 
această posibilitate este prevăzută în 
măsurile de punere în aplicare adoptate în 
temeiul articolului 9c, cu condiția ca astfel 
de transferuri sau închirieri să fie 
conforme procedurilor naționale și să nu 
implice o modificare la nivelul serviciului 
furnizat în banda de frecvențe radio 
respectivă. 

Or. en

Justificare

Tradability shouldn't lead to misbalances in the diversity of services or to speculation. Also, 
national procedures shouldn't be ignored, since spectrum management remains a national 
competence.
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Amendamentul 31

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 intenția 
unei întreprinderi de a transfera sau 
închiria către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio este notificată către 
autoritatea națională de reglementare care 
răspunde de desemnarea spectrului și că 
această intenție este făcută publică. În 
cazul în care utilizarea spectrului de 
frecvențe radio a fost armonizată prin 
aplicarea deciziei privind spectrul de 
frecvențe radio sau alte măsuri comunitare, 
orice astfel de transfer se conformează 
utilizării astfel armonizate.

(2) Statele membre se asigură că intenția 
unei întreprinderi de a transfera către alte 
întreprinderi drepturile individuale de 
utilizare a spectrului de frecvențe radio, 
precum și transferul efectiv, sunt 
notificate către autoritatea competentă care 
răspunde de desemnarea spectrului și că 
această intenție este făcută publică. În 
cazul în care utilizarea spectrului de 
frecvențe radio a fost armonizată prin 
aplicarea articolului 9c sau alte măsuri 
comunitare, orice astfel de transfer se 
conformează utilizării astfel armonizate.

Or. en

Justificare

Competent authorities should be also notified when the transfer is made. The reference to the 
Radio Spectrum Decision is replaced by the Article 9c which encompasses in a coherent way 
all harmonisation measures in the field of spectrum.

Amendamentul 32

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9c – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(–a) armoniza normele privind 
disponibilitatea și utilizarea eficientă a 
spectrului de frecvențe radio în 
conformitate cu procedura stabilită în 
anexa 1;



PE398.542v02-00 30/66 PR\720897RO.doc

RO

Or. en

Justificare

It is important for achieving consistency and coherence that all harmonisation measures in 
the field of spectrum management are grouped together and not distributed along two 
different legal frameworks (Framework Directive and Radio Spectrum Decision).

Amendamentul 33

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9c – alineatul 1 – litera -aa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(-aa) asigura furnizarea coordonată și 
promptă de informații privind alocarea, 
disponibilitatea și utilizarea frecvențelor 
radio;

Or. en

Justificare

It is important for achieving consistency and coherence that all harmonisation measures in 
the field of spectrum management are grouped together and not distributed along two 
different legal frameworks (Framework Directive and Radio Spectrum Decision).

Amendamentul 34

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

Text propus de Comisie Amendament

(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; 

Or. en
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Justificare

The harmonisation procedures need to cover the actual identification of the bands and not 
only the procedure to be followed to this end.

Amendamentul 35

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

eliminat

Or. en

Justificare

Any horizontal decision on further exceptions to these principles of service and technology 
neutrality should be subject to legislative amendment.

Amendamentul 36

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

Text propus de Comisie Amendament

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
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articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență prevăzută 
la articolul 22 alineatul (4). La punerea în 
aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi sprijinită de către 
Autoritate în conformitate cu articolul 10 
din Regulamentul […/CE].

articolul 22 alineatul (3). La punerea în 
aplicare a dispozițiilor de la punctele (-a)-
(c) ale prezentului alineat, Comisia poate fi 
sprijinită de către CPSR.

Or. en

Justificare

The RSPC should be the competent Committee for advising the Commission on spectrum 
harmonisation matters. The urgency procedure is not justified for the adoption of this type of 
measures.

Amendamentul 37

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

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunității atunci când acest lucru 
promovează funcționarea pieței interne sau 
sprijină dezvoltarea serviciilor 
paneuropene. Comisia poate să ia măsurile 
tehnice de punere în aplicare adecvate în 
această privință, care pot cuprinde 
stabilirea principiilor tarifare pentru 
numerele specifice sau seriile de numere. 
Măsurile de punere în aplicare pot acorda 
Autorității responsabilități specifice în 
aplicarea acestor măsuri.

Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunității atunci când acest lucru 
promovează funcționarea pieței interne sau 
sprijină dezvoltarea serviciilor 
paneuropene. Comisia poate să ia măsurile 
tehnice de punere în aplicare adecvate în 
această privință. Măsurile de punere în 
aplicare pot acorda Autorității 
responsabilități specifice în aplicarea 
acestor măsuri.

Or. en

Justificare

The establishment of tariff principles should be left to subsidiarity.
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Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Măsurile destinate să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive și să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 
motive imperative de urgență, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgență 
prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

Măsurile destinate să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive și să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3).

Or. en

Justificare

The urgency procedure is not justified for the adoption of this type of measures.

Amendamentul 39

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

Text propus de Comisie Amendament

Colocarea și utilizarea în comun a 
infrastructurii pentru furnizorii de servicii 
de comunicații electronice

Colocarea și utilizarea în comun a 
componentelor rețelei și a 
infrastructurilor asociate pentru furnizorii 
de servicii de comunicații electronice

Or. en

Justificare

The word “facility” is not defined in the framework but only "associated facility". The 
sharing of the associated facilities is also an important issue to facilitate the development of 
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the terrestrial networks in zones of lower population density. To stimulate the development of 
fibre networks, it is necessary allow to impose the sharing of dark fibre, as well as associated 
facilities, such as existing ducts or new ducts to be laid down.

Amendamentul 40

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 rețele de comunicații electronice 
are dreptul conform legislației naționale 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 proprietății, autoritățile 
naționale de reglementare pot impune 
utilizarea în comun a acestor infrastructuri 
sau a acestei proprietăți, inclusiv a 
intrărilor în clădiri, a pilonilor, a antenelor, 
a conductelor, a nișelor și a cutiilor de 
distribuție situate la nivelul străzilor.

(1) Atunci când o întreprindere care 
furnizează rețele de comunicații electronice 
are dreptul conform legislației naționale 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 proprietății, autoritățile 
naționale de reglementare pot impune 
utilizarea în comun a acestor infrastructuri 
sau a acestei proprietăți, inclusiv a 
intrărilor în clădiri, a cablurilor, a 
pilonilor, a structurilor de suport înalte, a 
antenelor, a conductelor, a nișelor și a 
cutiilor de distribuție situate la nivelul 
străzilor.

Or. en

Justificare

The sharing location could be imposed to wiring outside and inside the buildings. “High 
locations” should be added to the list of associated facilities on which sharing could be 
imposed (for instance the Eiffel Tower or water towers).

Amendamentul 41

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

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

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

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul – 13a – alineatul 3 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre se angajează ca 
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
publicului să comunice autorității 
naționale de reglementare orice încălcare a 
securității sau a integrității care a avut un 
impact semnificativ asupra funcționării 
rețelelor sau a serviciilor. 

(3) Statele membre se angajează ca 
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
publicului să comunice autorității de 
reglementare competente orice încălcare a 
securității sau a integrității care a avut un 
impact semnificativ asupra funcționării 
rețelelor sau a serviciilor. 

Or. en

Justificare

Usually it is not the Telecom regulatory authority which is in charge of network security.

Amendamentul 43

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13a – alineatul 3 – paragraful 2
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Text propus de Comisie Amendament

După caz, autoritatea națională de 
reglementare în cauză informează 
autoritățile naționale de reglementare din 
celelalte state membre și Autoritatea. 
Atunci când divulgarea unei infracțiuni 
este în interes public, autoritatea națională
de reglementare poate informa publicul.

După caz, autoritatea de reglementare 
competentă în cauză informează 
autoritățile de reglementare competente din 
celelalte state membre și Comisia. Atunci 
când divulgarea unei infracțiuni este în 
interes public, autoritatea de reglementare 
competentă poate informa publicul.

Or. en

Justificare

Usually it is not the Telecom regulatory authority which is in charge of network security. The 
Commission and not BERT should be notified

Amendamentul 44

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13a – alineatul 3 – paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

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

La fiecare șase luni, autoritatea națională 
de reglementare prezintă Comisiei un 
raport de sinteză privind notificările 
primite și măsurile luate în conformitate cu 
prezentul alineat.

Or. en

Justificare

Submitting reports every three months seems excessive.

Amendamentul 45

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



PR\720897RO.doc 37/66 PE398.542v02-00

RO

Text propus de Comisie Amendament

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

(4) Comisia poate să încurajeze difuzarea 
și schimbul de bune practici între 
întreprinderi și autoritățile naționale 
competente și să adopte măsurile tehnice 
de punere în aplicare corespunzătoare cu 
scopul de a armoniza măsurile menționate 
la alineatele (1), (2) și (3), inclusiv 
măsurile care definesc circumstanțele, 
formatul și procedurile aplicabile în cazul 
cerințelor de notificare.

Or. en

Justificare

The Commission can play a positive role in coordinating and favouring the sharing of best 
practices, without necessarily imposing binding measures.

Amendamentul 46

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 14 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(b) Alineatul (3) se elimină. eliminat

Or. en

Justificare

In a context of convergence, it would be useful not to delete the paragraph 3 on leverage 
effect.
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Amendamentul 47

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16 – litera d – paragraful 2
Directiva 2002/21/CE
Articolul 15 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

Respectiva decizie destinată să modifice 
elementele neesențiale din prezenta 
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 22 
alineatul (3). Din motive imperative de 
urgență, Comisia poate să utilizeze 
procedura de urgență prevăzută la 
articolul 22 alineatul (4).

Respectiva decizie destinată să modifice 
elementele neesențiale din prezenta 
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 22 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

The urgency procedure is not justified for the adoption of this type of measures.

Amendamentul 48

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 6 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) în termen de doi ani de la notificarea
prealabilă a unui proiect de măsură cu 
privire la respectiva piață;

(a) în termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare prealabilă a unei măsuri cu privire 
la respectiva piață;

Or. en

Justificare

The 2 years delay proposed for the revision of a decision is too tight. The validity period of a 
decision should be three years as from its coming into effect in the Member State (and not 
from the notification date).
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Amendamentul 49

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 17 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(a) La alineatul (1) a doua teză, cuvintele 
„acționând în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 22 alineatul (2) se 
înlocuiesc cu „pot pune în aplicare măsuri 
adecvate și”.

(a) La alineatul (1) prima teză, cuvintele 
„articolul 22 alineatul (2)” se înlocuiesc 
cu „articolul 22 alineatul (3)”; la alineatul 
(1) a doua teză, cuvintele „acționând în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 22 alineatul (2) se înlocuiesc cu 
„pot pune în aplicare măsuri adecvate și”.

Or. en

Justificare

It should not be left to the Commission to decide whether Parliament should have scrutiny 
powers or not.

Amendamentul 50

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera c
Directiva 2002/21/CE
Articolul 17 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Măsurile de punere în aplicare 
destinate să modifice prin completarea 
prezentei directive, elementele neesențiale 
ale acesteia, menționate la alineatele (4) și 
(6) se adoptă în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență prevăzută 
la articolul 22 alineatul (4).

(6a) Măsurile de punere în aplicare 
menționate la alineatele (1), (4) și (6), 
destinate să modifice prin completarea 
prezentei directive, elementele neesențiale 
ale acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 22 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

All implementing measures under Article 17 should be adopted in accordance to the 
regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not justified for the adoption of 
this type of measures.

Amendamentul 51

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

Recommendations would allow the Commission to go ahead without the scrutiny of the 
European Parliament. Furthermore, to provide the necessary legal certainty a binding 
instrument should be used.
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Amendamentul 52

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

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

In order to provide the necessary legal certainty for regulatory harmonisation measures only 
a binding instrument should be used.

Amendamentul 53

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE
Articolul 19 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Atunci când Comisia emite o măsură 
obligatorie în temeiul alineatului (1), 
respectiva măsură, destinată să modifice 
elementele neesențiale din prezenta 
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 22 
alineatul (3). Din motive imperative de 

(3) Atunci când Comisia emite o măsură 
obligatorie în temeiul alineatului (1), 
respectiva măsură, destinată să modifice 
elementele neesențiale din prezenta 
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 22 
alineatul (3).
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urgență, Comisia poate să utilizeze 
procedura de urgență prevăzută la 
articolul 22 alineatul (4).

Or. en

Justificare
The urgency procedure is not justified for the adoption of this type of measures

Amendamentul 54

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE
Articolul 19 – alineatul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) punerea coerentă în aplicare a 
măsurilor reglementare, inclusiv a cadrului 
reglementar al noilor servicii;

(a) punerea coerentă în aplicare a măsurilor 
reglementare, inclusiv a cadrului 
reglementar al noilor servicii și al definiției 
piețelor subnaționale ce rezultă din 
condițiile variabile de concurență;

Or. en

Justificare

Like above, the idea is to focus regulation only where it is needed.

Amendamentul 55

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE
Articolul 19 – alineatul 4 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) aspecte privind consumatorii, inclusiv
accesibilitatea la serviciile și 
echipamentele de comunicații electronice 
pentru utilizatorii finali cu handicap;

(c) aspecte privind consumatorii ce nu au 
fost incluse în Directiva 2002/22/CE 
(Directiva privind serviciul universal), în 
special accesibilitatea la serviciile și 
echipamentele de comunicații electronice 
pentru utilizatorii finali cu handicap;
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Or. en

Justificare

Only consumer issues not covered by the Universal Service Directive should be regulated on 
the basis of this Article.

Amendamentul 56

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE
Articolul 19 – alineatul 4 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) contabilitatea reglementară. (d) contabilitatea reglementară, inclusiv 
calcularea riscului de investiții.

Or. en

Justificare

A harmonised calculation of investment risks is necessary to avoid regulatory distortions 
regarding the setting of regulated access conditions among Member States.

Amendamentul 57

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 24 a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 25

Text propus de Comisie Amendament

24a. La articolul 25, se introduce 
următorul alineat (2):
„(2) Comisia, asistată de OARET, 
monitorizează nivelul concurenței pe 
piețele reglementate și evaluează 
competitivitatea efectivă a acestora și 
necesitatea revizuirii recomandării 
menționate la articolul 15 alineatul (1).”
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Or. en

Justificare

There is a need to keep the list of relevant markets up-to-date according to regular 
assessments and to adapt regulation to the level of effective competition in the market.

Amendamentul 58

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 24b (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 26 – liniuța 8a (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

24b. La articolul 26 se introduce o nouă 
liniuță 8a:
„– Decizia nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare pentru politica de gestionare 
a spectrului de frecvențe radio în 
Comunitatea Europeană.”

Or. en

Justificare

Repeal of the Radio Spectrum Decision and inclusion of its provisions in the Framework with 
a view to favouring an integrated policy approach and coherent treatment of harmonisation 
measures.

Amendamentul 59

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 26a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Anexa IIa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

26a. Se introduce o nouă anexă IIa:
„Anexa IIa
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Procedura de garantare a unor condiții de 
spectru armonizate
1. În scopul elaborării măsurilor de 
aplicare prevăzute la articolul 9c literele 
(-a) și (-aa) care fac obiectul mandatului 
CEAPT, precum armonizarea alocării 
frecvențelor și a disponibilității 
informațiilor, Comisia emite mandate 
pentru CEAPT, în care precizează 
sarcinile care trebuie îndeplinite și 
calendarul aferent. Comisia hotărăște în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 22 alineatul (2).
2. Pe baza activităților îndeplinite în 
conformitate cu alineatul (1), Comisia 
decide cu privire la punerea în practică în 
Comunitate a recomandărilor CEAPT și, 
în cazul unei decizii pozitive, cu privire la 
termenul limită pentru punerea lor în 
aplicare de către statele membre. Aceste 
decizii se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. În scopul prezentului 
alineat, Comisia hotărăște în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 22 
alineatul (3).
3. Fără a aduce atingere alineatului (3), 
în cazul în care Comisia sau un stat 
membru consideră că activitățile 
desfășurate în cadrul unui mandat emis 
în conformitate cu alineatul (2) nu 
progresează suficient în raport cu 
calendarul stabilit sau în cazul în care 
recomandările CEAPT nu sunt 
acceptabile, Comisia, hotărând în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 22 alineatul (3), poate adopta 
măsuri în scopul îndeplinirii obiectivelor 
mandatului.
4. Măsurile prevăzute la alineatele (3) și 
(4) pot prevedea, după caz, că perioadele 
tranzitorii și/sau acordurile de partajare a 
spectrului de frecvențe radio trebuie 
aprobate de Comisie, ținând seama de 
situația specială existentă în statul 
membru, la cererea motivată a statului 
membru în cauză și cu condiția ca o astfel 
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de excepție să nu întârzie în mod 
nejustificat punerea în aplicare și să nu 
creeze diferențe nejustificate între statele 
membre în ceea ce privește concurența 
sau reglementările.”

Or. en

Justificare

The same methodology for ensuring harmonised spectrum conditions as the one established 
by the Radio Spectrum Decision is retained.

Amendamentul 60

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Directiva 2002/19/CE
Articolul 2 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) „acces” înseamnă punerea la dispoziția 
altei întreprinderi a infrastructurii și/sau a 
serviciilor, în conformitate cu condițiile 
definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, 
în scopul furnizării de servicii de 
comunicații electronice sau al livrării de 
servicii ale societății informaționale sau 
de servicii de programe de radio și 
televiziune. Sunt incluse, inter alia: accesul 
la elementele rețelei și la instalațiile 
conexe, ceea ce poate presupune 
conectarea echipamentului, prin mijloace 
fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, 
accesul la bucla locală și la instalațiile 
conexe și serviciile necesare furnizării de 
servicii prin bucla locală), accesul la 
infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 
conducte și piloni, accesul la sistemele de 
software pertinente, inclusiv la sistemele 
de asistență pentru exploatare, accesul la 
conversia numerelor sau la sisteme care 
oferă funcționalități echivalente, accesul la 
rețele fixe și mobile, în special pentru 
roaming, accesul la sistemele de acces 

(a) „acces” înseamnă punerea la dispoziția 
altei întreprinderi a infrastructurii și/sau a 
serviciilor, în conformitate cu condițiile 
definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, 
în scopul furnizării de servicii de 
comunicații electronice. Sunt incluse, inter 
alia: accesul la elementele rețelei și la 
instalațiile conexe, ceea ce poate presupune 
conectarea echipamentului, prin mijloace 
fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, 
accesul la bucla locală și la instalațiile 
conexe și serviciile necesare furnizării de 
servicii prin bucla locală), accesul la 
infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 
conducte și piloni, accesul la sistemele de 
software pertinente, inclusiv la sistemele 
de asistență pentru exploatare, accesul la 
conversia numerelor sau la sisteme care 
oferă funcționalități echivalente, accesul la 
rețele fixe și mobile, în special pentru 
roaming, accesul la sistemele de acces 
condiționat pentru serviciile de televiziune 
digitală, accesul la serviciile de rețele 
virtuale.
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condiționat pentru serviciile de televiziune 
digitală, accesul la serviciile de rețele 
virtuale.

Or. en

Justificare

This deletion prevents the regulation from covering content issues, which would open a much 
bigger field of litigation (already covered in AVMS and eCommerce directives).

Amendamentul 61

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2a (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

2a. La articolul 5 alineatul (1), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(1) În vederea atingerii obiectivelor 
stabilite la articolul 8 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru), 
autoritățile naționale de reglementare 
încurajează și, după caz, asigură, în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive, accesul și interconectarea 
adecvată, precum și interoperabilitatea 
serviciilor, exercitându-și 
responsabilitățile într-un mod care să 
promoveze eficiența și concurența 
durabilă și dezvoltarea infrastructurii și 
care să permită obținerea de avantaje 
maxime de către utilizatorii finali.”

Or. en

Justificare

NRAs should have among their objectives the promotion of infrastructure-based competition.
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Amendamentul 62

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Obligațiile și condițiile impuse în 
temeiul alineatului (1) sunt obiective, 
transparente, proporționale și 
nediscriminatorii și se pun în aplicare în 
conformitate cu procedurile prevăzute la 
articolele 6 și 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).

(2) Obligațiile și condițiile impuse în 
temeiul alineatului (1) sunt obiective, 
transparente, proporționale și 
nediscriminatorii și se pun în aplicare în 
conformitate cu procedurile prevăzute la 
articolele 6, 7 și -7a din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru).

Or. en

Justificare

Inclusion of the alternative procedure to the veto on remedies.

Amendamentul 63

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(aa) La articolul 5 se introduce un nou 
alineat (2a):
„(2a) La evaluarea proporționalității 
măsurilor ce urmează a fi luate, 
autoritățile naționale de reglementare țin 
seama de condițiile variabile referitoare la 
concurență și consumatori din diferitele 
zone geografice ale statelor membre.”

Or. en
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Justificare

Geographic segmentation can be used not only to relax or remove regulation, but also to 
assess the balance of remedies chosen by NRAs.The different consumer conditions need also 
to be taken into account when assessing whether sub-national markets could be defined

Amendamentul 64

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 4
Directiva 2002/19/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(2) Având în vedere evoluția tehnologică și 
cea a pieței, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare pentru modificarea 
anexei I. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elementele neesențiale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14 
alineatul (3). Din motive imperative de 
urgență, Comisia poate să utilizeze 
procedura de urgență prevăzută la 
articolul 14 alineatul (4).

(2) Având în vedere evoluția tehnologică și 
cea a pieței, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare pentru modificarea 
anexei I. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elementele neesențiale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

The urgency procedure is not justified for the adoption of this type of measures.

Amendamentul 65

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 6 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 8 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(aa) Alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
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„(2) În cazul în care, în urma unei 
analize de piață efectuate în 
conformitate cu articolul 16 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru) 
un operator este desemnat ca având o 
putere semnificativă pe piață, 
autoritățile naționale de reglementare 
impun, după caz, obligațiile prevăzute la 
articolele 9 – 13 din prezenta directivă în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul -7a din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).”

Or. en

Justificare

Inclusion of the alternative procedure to the veto on remedies.

Amendamentul 66

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 7
Directiva 2002/19/CE
Articolul 9 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Comisia poate adopta modificările 
necesare aduse la anexa II în vederea 
adaptării acesteia la evoluția tehnologică și 
a pieței. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elementele neesențiale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14 
alineatul (3). Din motive imperative de 
urgență, Comisia poate să utilizeze 
procedura de urgență prevăzută la 
articolul 14 alineatul (4). La punerea în 
aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi asistată de Autoritate.

(5) Comisia poate adopta modificările 
necesare aduse la anexa II în vederea 
adaptării acesteia la evoluția tehnologică și 
a pieței. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elementele neesențiale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14 
alineatul (3). La punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentului alineat, Comisia 
poate fi asistată de OARET.

Or. en
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Justificare

The urgency procedure is not justified for the adoption of this type of measures.

Amendamentul 67

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera ba (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(ba) La alineatul (2), litera (a) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(a) viabilitatea tehnică și economică a 
utilizării sau a instalării unei 
infrastructuri competitive, având în 
vedere ritmul actual de evoluție a pieței 
și avantajele pentru consumatori și ținând 
seama de natura și tipul interconectării 
și accesului în cauză¸inclusiv de 
viabilitatea altor opțiuni de acces din 
amonte;

Or. en

Justificare

Infrastructure competition, while a primary goal of this regulation, needs to be assessed 
according to the benefit to the consumer too. Competition should be promoted as deep as 
possible in the value chain.

Amendamentul 68

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera bb (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(bb) La alineatul (2), litera (c) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(c) investiția inițială a proprietarului 
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infrastructurii, având în vedere 
viabilitatea tehnică și economică a 
partajării acestei investiții cu alți 
operatori care doresc să obțină acces și 
riscurile aferente investiției, inclusiv 
partajarea corespunzătoare a acestora 
între operatorii ce beneficiază de acces la 
aceste infrastructuri noi;”

Or. en

Justificare

Explicit mention to the need to assess the possibility of sharing investments among operators 
for developing new infrastructures and, when this is not possible, to share the risks of the 
investment by those using the infrastructure.

Amendamentul 69

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera bc (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(bc) La alineatul (2), litera (d) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(d) necesitatea de salvgardare a 
concurenței, în special a concurenței în 
domeniul infrastructurii, pe termen lung;

Or. en

Justificare

Infrastructure competition is an effective means to safeguard competition in the long term.
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Amendamentul 70

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

Text propus de Comisie Amendament

8a. Articolul 13 alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) O autoritate națională de 
reglementare poate impune, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 8, 
obligații privind recuperarea costurilor 
și controlul prețurilor, inclusiv obligații 
privind orientarea prețurilor în funcție 
de costuri, precum și obligații privind 
sistemele de contabilitate a costurilor, 
pentru furnizarea unor tipuri specifice 
de interconectare și/sau acces, în situații 
în care o analiză a pieței indică faptul că 
lipsa unei concurențe eficace înseamnă 
că operatorul în cauză poate menține 
prețurile la un nivel extrem de ridicat 
sau poate comprima prețurile în 
detrimentul utilizatorilor finali. 
Autoritățile naționale de reglementare 
iau în considerare investițiile făcute de 
operator și îi permit realizarea unui 
venit rezonabil din capitalul angajat, 
ținând seama de riscurile aferente și de 
partajarea corespunzătoare a acestora 
între toate părțile ce beneficiază de acces 
sau interconectare.”

Or. en

Justificare

Explicit mention to the need to assess the possibility of sharing investments among operators 
for developing new infrastructures and, when this is not possible, to share the risks of the 
investment by those using the infrastructure.
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Amendamentul 71

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10 – litera b
Directiva 2002/19/CE
Articolul 14 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1),(2), (4) și (6) și articolul 7 
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
dispozițiile articolului 8.

eliminat

Or. en

Justificare

The urgency procedure is not justified for the adoption of the measures proposed in the
Access Directive.

Amendamentul 72

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre nu condiționează 
utilizarea spectrului radio de acordarea 
drepturilor individuale de utilizare, ci 
includ condițiile de utilizare a acestui 
spectru radio în autorizația generală, cu 
excepția cazului când este justificată 
acordarea drepturilor individuale cu 
scopul:

(1) Statele membre facilitează utilizarea 
acestui spectru radio în conformitate cu 
autorizația generală. Statele membre pot 
acorda drepturi individuale cu scopul:

Or. en
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Justificare

Although general authorisations might be a viable solution in the long term when technology 
develops, granting individual licenses should continue to be the normal procedure for 
assigning spectrum.

Amendamentul 73

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

Text propus de Comisie Amendament

(b) de îndeplini alte obiective de interes 
general.

(b) de a îndeplini alte obiective de interes 
general, definite în legislația națională, 
care respectă dreptul comunitar.

Or. en

Justificare

It is necessary to clarify how these objectives of general interest are defined.

Amendamentul 74

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

Text propus de Comisie Amendament

„(aa) de a asigura utilizarea eficientă a 
spectrului; sau”

Or. en

Justificare

Optimising the usage of this scarce resource should also be a general principle for the 
assignment of spectrum.
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Amendamentul 75

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

Text propus de Comisie Amendament

(ab) de a respecta o restricție în 
conformitate cu articolul 6a;

Or. en

Justificare

Radio spectrum assignment should comply with the restrictions imposed by the harmonisation 
measures adopted under Article 6a.

Amendamentul 76

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

Text propus de Comisie Amendament

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecvențe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conținuturi radio sau de televiziune, aceste 
drepturi individuale de utilizare se acordă 
în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii și 
proporționale și, în cazul spectrului, 
conforme cu dispozițiile articolului 9 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, procedurile sunt deschise, cu 
excepția cazurilor în care se poate 
demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
și procedurilor adoptate de statele membre 
de acordare a drepturilor la frecvențe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conținuturi radio sau de televiziune, aceste 
drepturi individuale de utilizare se acordă 
în temeiul unor proceduri deschise 
obiective, transparente, nediscriminatorii și 
proporționale și, în cazul spectrului, 
conforme cu dispozițiile articolului 9 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). În 
mod excepțional, procedurile pot să nu fie 
deschise, în cazurile în care se poate 
demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 
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radio către furnizorii de servicii de radio 
sau televiziune este esențială pentru 
îndeplinirea unei obligații speciale definite 
în prealabil de statul membru ca fiind 
necesară interesului general.

radio către furnizorii de servicii de radio 
sau televiziune este esențială pentru 
îndeplinirea unei obligații speciale definite 
în prealabil de statul membru ca fiind 
necesară interesului general.

Or. en

Amendamentul 77

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

Text propus de Comisie Amendament

(6) Autoritățile naționale de reglementare
se asigură că spectrul este utilizat efectiv și 
eficient în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). De asemenea, acestea se 
asigură că nu se denaturează concurența 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.

(6) Statele membre se asigură că spectrul 
este utilizat efectiv și eficient în 
conformitate cu articolele 8 și 9 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, statele membre se asigură că nu 
se denaturează concurența ca urmare a unui 
transfer sau a unei acumulări de drepturi de 
utilizare a spectrului. În aceste scopuri, 
acestea pot adopta măsuri corespunzătoare 
cum ar fi reducerea, anularea sau 
impunerea vânzării unui drept de utilizare a 
spectrului.

Or. en

Justificare

Not all NRAs have competencies in the field of spectrum. Article 8 should be mentioned as it 
sets the policy objectives of the framework.

Amendamentul 78

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a (nou) – alineatul 1 – litera c
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Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en

Justificare

The granting of general authorisations is a long term objective. No harmonisation measures 
should be considered at this stage.

Amendamentul 79

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

Text propus de Comisie Amendament

(e) pentru a prevedea modificarea sau 
eliminarea autorizațiilor sau a drepturilor 
de utilizare și procedurile referitoare la 
litera (d);

eliminat

Or. en

Justificare

The granting of general authorisations is a long term objective. No harmonisation measures 
should be considered at this stage.

Amendamentul 80

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a (nou) – alineatul 1 – litera f
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Text propus de Comisie Amendament

(f) pentru a prevedea procedurile de 
selecție a întreprinderilor cărora 
autoritățile naționale de reglementare le 
acordă drepturi individuale de utilizare 
pentru frecvențe radio sau numere, după 
caz, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 6b.

eliminat

Or. en

Justificare

EU-wide selection procedures for the issuing of rights should be subject to specific legislative 
proposals not Comitology.

Amendamentul 81

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a (nou) – alineatul 1 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Măsurile enumerate la literele (a)-(d) și 
(f), destinate să modifice elementele 
neesențiale din prezenta directivă și să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 14a alineatul (3). Din 
motive imperative de urgență, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgență 
prevăzută la articolul 14a alineatul (4).

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesențiale din prezenta 
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14a 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted according to 
the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not justified for the 
adoption of this type of measures.
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Amendamentul 82

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 6b eliminat
Procedura comună de selecție pentru 
emiterea drepturilor
(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 
le pot fi emise drepturi individuale de 
utilizare a spectrului radio, în 
conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul [...]. 
În astfel de cazuri, măsura trebuie să 
specifice perioada în care Autoritatea 
trebuie să încheie selecția, procedura, 
normele și condițiile aplicabile selecției și 
detaliile tuturor taxelor și onorariilor care 
se impun titularilor de drepturi pentru 
utilizarea spectrului și/sau a numerelor, 
pentru a garanta utilizarea optimă a 
spectrului sau a numerelor. Procedura de 
selecție este deschisă, transparentă, 
nediscriminatorie și obiectivă.
(2) Ținând cont în cea mai mare măsură 
de avizul Autorității, 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 
autoritățile naționale de reglementare 
emit aceste drepturi. În acest fel, Comisia 
respectă procedura prevăzută la articolul 
14a alineatul (2).

Or. en
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Justificare

EU-wide selection procedures for the issuing of rights should be subject to specific legislative 
proposals not Comitology.

Amendamentul 83

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 7
Directiva 2002/20/CE
Articolul 8

Text propus de Comisie Amendament

(7) Articolul 8 se elimină. eliminat

Or. en

Justificare

The function and wording of this Article are satisfactory.

Amendamentul 84

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 8 – litera d
Directiva 2002/20/CE
Articolul 10 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Oricare ar fi dispozițiile alineatelor (2), 
(3) și (5), atunci când autoritatea relevantă 
are dovada încălcării condițiilor din 
autorizația generală, a drepturilor de 
utilizare sau a obligațiilor specifice 
menționate la articolul 6 alineatul (2) care 
reprezintă o amenințare gravă și imediată 
la adresa ordinii, a siguranței sau a sănătății 
publice sau care poate determina probleme 
economice sau operaționale grave pentru 
alți furnizori sau utilizatori de rețele și 
servicii de comunicații electronice, aceasta 
poate adopta de îndată măsuri interimare 
pentru a remedia situația înainte de 

(6) Oricare ar fi dispozițiile alineatelor (2), 
(3) și (5), atunci când autoritatea relevantă 
are dovada încălcării condițiilor din 
autorizația generală, a drepturilor de 
utilizare sau a obligațiilor specifice 
menționate la articolul 6 alineatul (2) care 
reprezintă o amenințare gravă și imediată 
la adresa ordinii, a siguranței sau a sănătății 
publice sau care poate determina probleme 
economice sau operaționale grave pentru 
alți furnizori sau utilizatori de rețele și 
servicii de comunicații electronice sau alți 
utilizatori ai spectrului radio, aceasta 
poate adopta de îndată măsuri interimare 
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adoptarea unei decizii finale. Întreprinderea 
în cauză are astfel posibilitatea de a-și 
exprima opinia și de a propune soluții. 
După caz, autoritatea competentă poate 
confirma măsurile interimare, care au o 
valabilitate de cel mult trei luni.

pentru a remedia situația înainte de 
adoptarea unei decizii finale. Întreprinderea 
în cauză are astfel posibilitatea de a-și 
exprima opinia și de a propune soluții. 
După caz, autoritatea competentă poate 
confirma măsurile interimare, care au o 
valabilitate de cel mult trei luni.

Or. en

Justificare

Interim measures in case of such problem must protect all spectrum users.

Amendamentul 85

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 11
Directiva 2002/20/CE
Articolul 14a (nou) – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Atunci când se face referire la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 
din Decizia 1999/468/CE, luând în 
considerare dispozițiile articolului 8.

eliminat

Or. en

Justificare

The type of Comitology measures adopted pursuant to the Authorisation Directive does not 
justify the employment of the urgency.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. SPECTRUM REFORM
Spectrum, like other natural resources (sun, water, air), is a public good; market mechanisms, 
whilst constituting effective tools to derive optimal economic value (private and public), are 
not able alone to serve the general interest and provide public goods indispensable for 
achieving an information society for all. A combined policy and market approach is therefore 
required.

1.1 Accommodating flexibility (service and technology neutrality, trading, etc.) and 
harmonisation goals
Better coordination and more flexibility are required if we want to achieve an efficient 
exploitation of this scarce resource. However, an adequate balance should be struck between 
flexibility and the degree of harmonisation which is also needed in order to increase the 
internal market added value of spectrum (i.e. fixing specific spectrum bands for specific 
services and technologies such as GSM, UMTS, MCA and MSS).

The development of an absolute ‘harmonisation agenda’ (full command & control approach) 
is not compatible with an ‘idealistic’ neutrality regime (full market approach). That is why a 
mixed spectrum management regime, based on balanced combinations of options (scope of 
harmonisation vs. service neutrality, standardisation vs. technology neutrality, spectrum 
assignment modes) is preferable.

A gradual rather than a revolutionary spectrum reform seems realistic and preferable:

 Non-interference as well as compatibility with ITU radio regulations should be a 
precondition for reforms introduced;

 The scope and nature of service and technology neutrality should be consistent with 
ITU definitions;

 Technology neutrality should be pursued with clear rules on interoperability obligations 
and under which conditions standards could be imposed;

 Service neutrality should be understood as covering only electronic communication 
services, within their respective national frequency allocation tables and ITU 
regulations;

 Spectrum trading should be voluntary and compatible with the primary usage of the 
relevant band;

 General authorisations should remain a manageable principle and could be developed if 
there's a demand, even though it is a fact that most authorisations are individual rights 
of use;

 Member States should guarantee spectrum efficiency, and so impose the reduction, 
withdrawal or sale of radio frequencies in case of inefficient use;

 More spectrum should be harmonised for license-exempt spectrum on a non-
interference basis.
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1.2 Enhanced Commission's coordination role
Spectrum does not know of frontiers. An effective use of spectrum in the Member States 
requires a stronger EU coordination, in particular regarding the development of pan-European 
services and the negotiation of international agreements.

While spectrum management remains a national competence, only an EU approach ensures 
that EU interests can be effectively defended at world level. As in the case of commercial 
policy, power should be conferred upon the Community to conduct international negotiations 
based on clear mandates granted by the EU co-legislators.

1.3 Digital Dividend
The issue of the digital dividend requires an immediate political response; we can not wait 
until the reform Directives enter into force. The main guiding principle to allocate the 
spectrum released by the switchover should be social, cultural and economic value (better 
public service, wireless broadband to underserved areas, growth and jobs, etc.) and not only 
increasing public revenues. A coordinated EU approach is necessary to:

 Ensure that Member States undertake cost benefit analysis to determine the appropriate 
allocation of spectrum;

 Develop a common methodology for the cost benefit analysis;

 Identify bands that could be harmonised for well-defined  pan-European or 
interoperable services at EU level or to promote efficient use and social benefit;

 Propose, if appropriate, binding legislation for harmonising these services.

2. IMPROVING EFFECTIVE AND CONSISTENT IMPLEMENTATION
A consistent implementation of the telecom framework is decisive for achieving a well 
functioning electronic communications internal market and a competitive information society 
economy to the benefit of consumers and enterprises..
The current balance of power between the Commission (‘guardian’ of markets definition and 
significant market power designation) and NRAs (responsible for implementation at local 
level) has worked reasonably well. However, there is room for improving the consistency 
both regarding national decisions with internal market impact and the application of remedies.

2.1 National Regulatory Authorities
A consistent application requires, first and foremost, independent and adequately resourced 
national regulatory authorities (NRAs). The rapporteur welcomes the independence 
provisions proposed by the Commission and stresses that these should not be compromised in 
the Interinstitutional negotiations.

An effective regulatory framework requires also the existence of specialised appeal bodies 
and effective appeal mechanisms (i.e. reasonable time limits for taking decisions) in order to 
prevent abuse of appeal procedures. Appeal bodies should also be entitled to consult BERT 
should the case have an internal market impact.
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2.2 Consistent implementation through effective co-regulation
The most appropriate means to ensure consistency and effectiveness in a system where 
competences are distributed is through co-regulation. Only with such a cooperative and 
collaborative approach between the Commission and NRAs can results be achieved without 
altering the delicate institutional balance of powers or undermining the subsidiarity elements 
of the regulation. The Commission should play more the role of arbitrator and facilitator 
rather that of judge or sanction-taker.
This new co-regulation role should not undermine but complement the Commission's right of 
initiative to lead the co-regulation agenda, to propose to the co-legislators binding legislation 
to address consistency problems.

2.2.1 Remedies
A dispute resolution procedure, rather than a veto mechanism, should be put in place to 
engage actively all the parties concerned, the Commission, the individual NRAs, BERT and 
the stakeholders in searching for constructive solutions regarding the imposition of remedies.

The rapporteur puts forward in Amendment 17 an alternative procedure for the consistent 
application of remedies. The procedure is based upon the principle that only if the 
Commission and BERT (acting by a simple majority) agree that the proposed remedy is not 
appropriate the Commission could issue a reasoned decision requesting the NRA concerned to 
amend the draft measure. Functional separation, due to its far-reaching character, is subject to 
a special treatment whereby the Commission and BERT have to agree that it is the only 
effective remedy in order for the concerned NRA to be able to impose it.

3. TRANSITION TOWARDS FULL COMPETITION
While accepting the transitory nature of ex-ante regulation a gradual approach should be 
followed removing regulation only and if markets become effectively competitive. In this 
regard, the introduction of a qualified revision clause (requesting the Commission to monitor 
continuously the level of competition of regulated markets and to conduct periodic reviews) 
might be an adequate approach.

In addition, care should be taken on assessing the implications on competition of new access 
technologies (fibre networks), which could call for adapted methodological and regulatory 
tools to ensure that competition in these new markets is preserved and that, at the same time, 
adequate incentives for deploying these new networks are provided. The Commission is 
therefore urged to take due account of the political debate on the regulation of these new 
access networks and to adopt any recommendation on this matter in complete accordance with 
it.

3.1 Sub-national markets
In order to deregulate where it is no more needed, a more nuanced approach to market 
analyses, including sub-national markets is needed. Regulatory obligations could be lifted in 
geographic areas where competition is considered to have successfully taken off and, 
conversely, re-introduced or reinforced in non-competitive areas of markets that are 
considered competitive at national level. This could diminish the risk of dominant operators 
cross-subsidising between non competitive and competitive regions. NRAs should address in 
their market analysis this possibility.
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4. NEXT GENERATION NETWORKS
How we treat next generation access is, together with spectrum, the two most important 
policy questions in the telecom sector today. Taking them into account in the Directives 
provides a complete view of the sector, in order to favour coherent investment.
Fibre networks offer much higher capacities than other telecommunications transport 
technologies. This new technological reality calls for a review and adaptation of the current 
electronic communications regulation with the triple objective of promoting investment (both 
by incumbents and new entrants), securing competition and consumer's choice, and fostering 
its rapid deployment as far as possible throughout the territory (and not only in densely 
populated areas).
While it is acknowledged that full infrastructure competition (parallel high capacity fibre 
access networks) is preferable and thus should be pursued as a primary goal, such deployment 
would probably not be feasible or economical in all countries or in all geographic areas within 
the different countries, as the current degree of deployment of competing networks already 
shows. Where not feasible, an open network approach favouring shared investments and, if 
necessary, mandating non-discriminatory access would be needed. When sharing is not 
feasible regulation should ensure that the investment risk is adequately borne by all operators 
accessing it.
In sum, regulators should have at their disposal an effective toolbox to pursue competition, 
investment and consumer benefits. This could involve, depending on the degree of 
competition in an area, making it mandatory to share in-building wiring,  mandating access to 
passive infrastructure (such as access to ducts, poles and rights-of-way and inside wiring) and 
backhaul facilities, promoting shared investments and the use of demand aggregation or 
extending unbundling requirements to these new networks.
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