
PR\759550RO.doc PE416.636v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

2008/0214(COD)

17.12.2008

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
de modificare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de 
frecvenţă care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în 
Comunitate a telecomunicaţiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene 
publice 
(COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

Raportoare: Francisca Pleguezuelos Aguilar



PE416.636v02-00 2/14 PR\759550RO.doc

RO

PR_COD_1am

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 poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi 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 poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia 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 evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de frecvenţă care 
urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a 
telecomunicaţiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice
(COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2008)0762),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0452/2008),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

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

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Decizia 676/2002/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 martie 
2002 privind cadrul de reglementare 
pentru politica de gestionare a spectrului 
de frecvenţe radio în Comunitatea 
Europeană (denumită în continuare 
decizia privind spectrul de frecvenţe 
radio) permite Comisiei să adopte măsuri 
tehnice de implementare pentru a garanta 
condiţii armonizate în ceea ce priveşte 
disponibilitatea şi utilizarea eficientă a 

eliminat
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benzilor de frecvenţă radio.

Or. en

Justificare

Se elimină referirea la Decizia 676/2002/CE privind spectrul de frecvenţe radio, având în 
vedere că aplicarea sa ar presupune realizarea modificărilor ulterioare la prezenta directivă 
fără posibilitatea controlului efectiv din partea Parlamentului European.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) La cererea Comisiei, Conferinţa 
Europeană a Administraţiilor Poştei şi 
Telecomunicaţiilor (denumită în continuare 
CEPT) a elaborat rapoarte tehnice care au 
demonstrat că UMTS şi GSM pot coexista 
în banda de 900 MHz, inclusiv în aşa-
numita bandă de extindere (880-890 MHz 
şi 925-935 MHz). Prin urmare, benzile de 
880-915 MHz şi 925-960 MHz trebuie
deschise pentru UMTS, sistem care poate 
funcţiona alături de GSM, precum şi 
pentru alte sisteme, imediat ce se poate 
demonstra că acestea pot funcţiona 
alături de GSM în conformitate cu 
procedura prevăzută de decizia privind 
spectrul de frecvenţe radio în vederea 
adoptării unor condiţii armonizate în ceea 
ce priveşte disponibilitatea şi utilizarea 
eficientă a spectrului de frecvenţe radio.

(8) La cererea Comisiei, Conferinţa 
Europeană a Administraţiilor Poştei şi 
Telecomunicaţiilor (denumită în continuare 
CEPT) a elaborat rapoarte tehnice care au 
demonstrat că UMTS şi GSM pot coexista 
în banda de 900 MHz, inclusiv în aşa-
numita bandă de extindere (880-890 MHz 
şi 925-935 MHz). Prin urmare, benzile de 
880-915 MHz şi 925-960 MHz trebuie 
deschise pentru UMTS, sistem care poate 
funcţiona alături de GSM.

Or. en

Justificare

Se elimină referirea la Decizia privind spectrul frecvenţelor radio pentru a menţine coerenţa 
cu amendamentul anterior.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Flexibilitatea în cadrul gestionării 
spectrului de frecvenţe şi accesul la 
spectrul de frecvenţe ar trebui 
îmbunătăţite pentru a contribui la 
atingerea obiectivelor pieţei interne a 
comunicaţiilor electronice. Prin urmare, 
banda de 900 MHz ar trebui să fie 
deschisă altor sisteme pentru furnizarea 
altor servicii paneuropene, de îndată ce se 
poate demonstra că acestea pot funcţiona 
alături de sistemele GSM.

Or. en

Justificare

Decizia de a deschide banda de 900 MHz altor tehnologii şi servicii, compatibile cu utilizarea 
sa actuală, favorizează o gestionare mai eficientă şi mai flexibilă a acestor frecvenţe, ceea ce 
va avea ca rezultat servicii de comunicaţii mai multe şi mai bune pentru populaţie.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Alocarea spectrului de frecvenţe unor 
tehnologii specifice este o excepţie de la 
principiul neutralităţii tehnologice şi 
serviciilor şi îngrădeşte libertatea de a 
alege serviciul prestat sau tehnologia 
utilizată. Orice propunere pentru 
armonizarea alocării benzii de frecvenţă 
radio de 900 MHz sistemelor terestre, 
altele decât GSM sau UMTS, ar trebui să 
fie transparentă şi supusă controlului 
Parlamentului European.
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Or. en

Justificare

Cadrul de reglementare a comunicaţiilor electronice stabileşte principiile neutralităţii 
tehnologice şi a serviciilor. Orice deviere de la aceste principii, cum ar fi armonizarea
anumitor benzi pentru servicii sau tehnologii specifice, trebuie să fie realizată într-un mod 
foarte transparent şi sub controlul legislatorului.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive ar trebui 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei.

Or. en

Justificare

Se propune urmarea procedurii de comitologie în conformitatea cu Decizia 1999/468/CE 
pentru adoptarea de măsuri de armonizare destinate permiterii utilizării benzii de 900 MHz 
pentru noi servicii şi tehnologii.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9d) În special, ar trebui să-i fie conferită 
Comisiei competenţa de a adopta măsuri 
de punere în aplicare referitoare la 
armonizarea alocării benzilor altor 
sisteme terestre. Întrucât măsurile 
respective au un domeniu general de 
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aplicare şi sunt destinate completării 
prezentei directive prin adăugarea de noi 
elemente neesenţiale, acestea trebuie să 
fie adoptate în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Or. en

Justificare

Pentru deciziile referitoare la armonizare, procedura de comitologie de urmat trebuie să fie 
procedura de reglementare cu control având în vedere că este vorba despre măsuri care au 
un domeniu general de aplicare destinate să completeze directiva cu noi elemente şi deoarece 
aceasta este unica procedură care garantează un control efectiv din partea legislatorului 
asupra deciziilor Comisiei în cazurile în care aceasta beneficiază de marjă mare de 
apreciere.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 87/372/CEE
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun benzile de 
frecvenţă radio de 880-915 MHz şi 925-
960 MHz la dispoziţia sistemelor GSM şi 
UMTS, precum şi la dispoziţia altor 
sisteme capabile să furnizeze servicii de 
comunicaţii electronice care pot funcţiona 
alături de sistemele GSM, în conformitate 
cu măsurile tehnice de implementare 
adoptate în temeiul Deciziei 676/2002/CE.

(1) Statele membre pun benzile de 
frecvenţă radio de 880-915 MHz şi 925-
960 MHz la dispoziţia sistemelor GSM şi 
UMTS.

Or. en

Justificare

Se face distincţia dintre obiectivul specific al prezentei directive (punerea benzii de 900 de 
MHz la dispoziţia tehnologiei UMTS) şi obiectivul suplimentar menţionat la alineatul 1a de a 
acorda flexibilitate acestui instrument juridic pentru a permite noi utilizări în viitor.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 87/372/CEE
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot, de asemenea, să 
pună benzile de frecvenţă radio de 880-
915 MHz şi 925-960 MHz la dispoziţia 
altor sisteme terestre capabile să furnizeze 
servicii de comunicaţii electronice, care 
pot funcţiona alături de sistemele GSM.

Or. en

Justificare

Se face distincţia dintre obiectivul specific al prezentei directive (punerea benzii de 900 de 
MHz la dispoziţia tehnologiei UMTS) şi obiectivul suplimentar menţionat la alineatul 1a de a 
acorda flexibilitate acestui instrument juridic pentru a permite noi utilizări în viitor.

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 87/372/CEE
Articolul 1 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În vederea armonizării alocării 
benzilor menţionate la alineatul (1) altor 
sisteme terestre, Comisia acordă CEPT 
mandate prin care stabileşte sarcinile de 
realizat şi calendarul pentru realizarea 
respectivelor sarcini. Comisia acţionează 
în conformitate cu procedura menţionată 
la articolul 3a alineatul (2).
Pe baza sarcinilor finalizate în temeiul 
primului paragraf, Comisia poate adopta 
măsuri de punere în aplicare privind 
armonizarea în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 3a 



PR\759550RO.doc 11/14 PE416.636v02-00

RO

alineatul (3).q

Or. en

Justificare

El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro  sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 87/372/CEE
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se introduce următorul articol:
Articolul 3a

Procedura de comitet
(1) Comisia este asistată de Comitetul 
pentru spectrul de frecvenţe radio 
menţionat la articolul 3 alineatul (1) din 
Decizia 676/2002/CEE.
(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 
7 din Decizia 1999/468/CE, având în 
vedere dispoziţiile articolului 8 din 
respectiva decizie.
(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8 din respectiva decizie.

Or. en
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Justificare

Amendamentul face referire la articolele deciziei privind comitologia referitoare la 
procedura consultării şi la procedura de reglementare cu control. În vederea simplificării 
aplicării acestor proceduri, nu se propune crearea unui nou comitet, ci atribuirea acestor 
funcţii comitetului creat prin Decizia privind spectrul de frecvenţe radio.
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EXPUNERE DE MOTIVE

O politică eficientă în domeniul spectrului de frecvenţe radio în Uniunea Europeană necesită o 
gestionare flexibilă şi coordonată din partea statelor membre şi armonizarea frecvenţelor la 
nivel comunitar în cazurile în care aceasta se justifică din motive de economie de scară şi de 
interoperabilitate a dispozitivelor şi serviciilor. Numai astfel vom fi capabili să obţinem 
beneficii sociale şi economice maxime din această resursă publică şi limitată, în materie de 
costuri de exploatare mai mici şi de oportunităţi mai mari de afaceri pentru furnizorii de 
servicii de comunicaţii electronice, de servicii de comunicaţii mai multe şi mai bune pentru 
consumatori şi de prestare de servicii publice mai bune pentru cetăţeni.
În acest context, obiectivul prezentei propuneri legislative este o mai bună folosire a benzii de 
900 de MHz pentru a permite extinderea utilizării acesteia la tehnologia UMTS, care dispune 
de prestaţii superioare, în afară de tehnologia comunicaţiilor mobile GSM. Studiile tehnice 
realizate de către Conferinţa Europeană a Administraţiilor Poştei şi Telecomunicaţiilor 
(CEPT) confirmă că cele două tehnologii pot fi utilizate în respectiva bandă fără probleme de 
interferenţe.
De asemenea, există consens şi senzaţia de urgenţă la nivelul furnizorilor de servicii de 
comunicaţii mobile privind utilitatea permiterii acestei noi utilizări în această bandă, având în 
vedere că astfel s-ar reduce costurile de desfăşurare a infrastructurii UMTS şi s-ar oferi 
servicii inovatoare clienţilor la un preţ mult mai convenabil. De aceea, unele state membre 
deja au luat decizia de a permite utilizarea tehnologiei în această bandă şi aşteaptă hotărârea 
comunitară pentru a o pune în aplicare cu toate garanţiile juridice.
Având în vedere cele expuse mai sus, raportoarea nu poate decât să confirme că este oportună, 
prin intermediul acestei modificări legislative, respectând toate exigenţele privind 
transparenţa şi consultarea publică, permiterea acestei noi utilizări pentru furnizarea unui 
număr mai mare de servicii de comunicaţii mobile, cu o calitate mai bună şi la un preţ mai 
redus pentru cetăţeni.
Raportoarea salută, de asemenea, faptul că, având în vedere respingerea de către Parlamentul 
European a propunerii iniţiale a Comisiei care prevedea abrogarea acestei directive şi 
reglementarea obiectului său, adică utilizarea benzii de 900 de MHz, prin intermediul unei 
decizii a Comisiei în temeiul unei proceduri de comitologie, Comisia şi-a schimbat poziţia 
iniţială şi propune acum o procedură legislativă. Astfel se restabileşte echilibrul instituţional şi 
se evită situaţia în care decizia luată de colegislator este modificată fără concursul acestuia.
Propunerea Comisiei cuprinde, de asemenea, o modificare a directivei pentru a permite în 
viitor, şi în funcţie de progresul tehnologic, deschiderea benzii de 900 de MHz altor utilizări. 
Această clauză privind flexibilitatea este binevenită, în schimb nu este oportună procedura 
propusă de Comisie: procedura de reglementare care exclude controlul efectiv al 
Parlamentului. Raportoarea nu reuşeşte să înţeleagă de ce decizia privind utilizările ulterioare 
se sustrage controlului parlamentar, având în vedere că prima modificare privind utilizarea se 
realizează prin procedura legislativă.
Pentru a oferi o mai mare flexibilitate instrumentului juridic în vederea adaptării la noile 
progrese tehnologice, dar fără a compromite necesarul control parlamentar, raportoarea 
propune, în scopul realizării unui compromis, utilizarea procedurii de reglementare cu control 
pentru luarea deciziilor referitoare la noile utilizări în această bandă. Amendamentele propuse 
au ca scop justificarea în cadrul considerentelor a acestei noi proceduri, care oferă garanţii 
mai mari pentru controlul parlamentar, şi introducerea respectivei proceduri în partea 
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dispozitivă.
În concluzie, pentru a crea un sector de comunicaţii mobile mai competitiv care oferă 
cetăţenilor servicii mai multe şi mai bune, se susţine necesitatea permiterii utilizării flexibile a 
acestei benzi, dar, în vederea garantării transparenţei şi respectării echilibrului instituţional, se 
subliniază, de asemenea, necesitatea asigurării controlului parlamentar asupra eventualelor 
decizii viitoare privind alte utilizări ale respectivei benzi.
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