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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Comisia prezintă, prin această propunere legislativă, primul program la nivel european 
pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio în vederea planificării strategice 
și a armonizării utilizării acestuia în cadrul UE (denumit în continuare RSPP).

2. Scopul principal al programului este numărului de frecvențe pentru comunicațiile wireless 
în bandă largă în scopul concretizării obiectivului stabilit în Agenda digitală, care prevede 
asigurarea, până în 2020, a accesului tuturor cetățenilor Uniunii la serviciile în bandă largă 
cu o viteză de transmisie de cel puțin 30 Mbps.

3. Spectrul de frecvențe radio constituie un bun public și o resursă extrem de limitată. Acesta 
este esențial pentru atingerea multiplelor obiective cu caracter societal, cultural, social și 
economic. În cadrul reformei din 2009 a sectorului telecomunicațiilor, Comisiei i s-a 
încredințat sarcina de a ține seama de aceste aspecte în gestionarea spectrului de frecvențe 
radio în mod echitabil și adaptat.   Dispozițiile din pachetul telecom constituie, prin 
urmare, baza RSPP. Prin urmare, este important ca RSPP să evolueze exclusiv în acest 
cadru juridic și să nu se abată de la principiile fundamentale stabilite de acesta.

4. În special, este necesar să se asigure că:

(a) RSPP prevede măsuri favorabile pentru dezvoltarea radiodifuziunii digitale-terestre și 
televiziunii hibride. Difuzarea programelor care pot fi recepționate în mod liber prin 
intermediul normelor dvb-t sau dvb-t2 a devenit, în Europa, un element indispensabil 
pentru pluralismul mijloacelor de media. Pe lângă aceasta, radiodifuziunea terestră 
este singurul sistem comun de difuzare a transmisiilor radio disponibil tuturor 
utilizatorilor în aceeași măsură și cu aceleași drepturi. Trebuie garantată coexistența 
armonioasă a telefoniei mobile și a transmisiilor radio, în special acolo unde este 
posibil să existe o vecinătate spațială între dispozitive de recepție cu norme diferite. 
Până în prezent, radiodifuziunea terestră rămâne singura metodă de transmisie utilă 
din punct de vedere economic pentru ordinatoarele portabile, telefoanele mobile, 
precum și pentru radioul și televiziunea digitală ale viitorului.

(b) frecvențele radio disponibile sunt utilizate în mod eficient. În acest scop, este necesară 
o evaluare frecventă a utilizării acestora. Această obligație revine, conform pachetului 
telecom, statelor membre. La nivel european ar trebui să se prevadă, cel mult, o 
acțiune de coordonare.

(c) întreruperile și interferențele datorate unor noi alocări de frecvențe sunt, pe cât posibil, 
evitate. 

(d) sunt prevăzute, în mod obligatoriu, măsuri compensatorii pentru investițiile efectuate 
în sectoarele deja utilizate ale spectrului radio (de exemplu, pentru dvb-t) sau pentru 
investițiile necesare pentru o nouă alocare a frecvențelor (de exemplu, PMSE).

5. Frecvențele radio contribuie la satisfacerea celor mai diverse interese publice în statele 
membre. În acest context, există o multitudine de caracteristici naționale și regionale care 
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trebuie luate în considerare. Nu este sigur că UE poate găsi un echilibru între aceste 
interese la fel de bine și de eficient ca statele sale membre. Din această cauză (și în 
temeiul competențelor menționate la articolul 9 alineatul (1) din Directiva-cadru), 
raportoarea a respins planificarea și gestionarea coordonată a frecvențelor radio la nivel 
european. De asemenea, raportoarea își exprimă scepticismul profund cu privire la 
competența proprie a Comisiei în ce privește negocierile internaționale. În schimb, un rol 
în cadrul căruia UE coordonează, completează și susține statele membre este considerat ca 
demn de salutat.

6. În plus, trebuie evitate decizii precipitate privind alocarea frecvențelor radio și ar trebui 
luate măsuri adecvate care, pe baze științifice suficient de sigure, să garanteze că 
frecvențele nou alocate respectă normele de transmisie care asigură cea mai bună calitate a 
serviciilor, la cele mai scăzute costuri de distribuție. De exemplu, s-a demonstrat, deja, că, 
în prezent, norma LTE nu este mai eficace decât norma dvb-t2.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul1

Propunere de decizie
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 8a alineatul 
(3) din Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind un cadru de 
reglementare comun pentru rețelele și 
serviciile de comunicații electronice 
(Directivă-cadru), Comisia poate înainta 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere legislativă pentru stabilirea de 
programe multianuale pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio. 
Aceste programe definesc orientările de 
politică și obiectivele pentru planificarea 
strategică și armonizarea utilizării 
spectrului radio în conformitate cu 
directivele care se aplică rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice. 
Aceste orientări de politică și obiective 

(1) În conformitate cu articolul 8a alineatul 
(3) din Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind un cadru de 
reglementare comun pentru rețelele și 
serviciile de comunicații electronice 
(Directivă-cadru), astfel cum a fost 
modificată de Directiva 2009/140/CE a 
Parlamentului European  și a Consiliului 
din 25 noiembrie 20091, Comisia poate 
înainta Parlamentului European și 
Consiliului o propunere legislativă pentru 
stabilirea de programe multianuale pentru 
politica în domeniul spectrului de frecvențe 
radio. Aceste programe definesc orientările 
de politică și obiectivele pentru 
planificarea strategică și armonizarea 
utilizării spectrului radio în conformitate cu 
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trebuie să se refere la disponibilitatea și 
utilizarea eficientă a spectrului radio, 
necesare pentru instituirea și funcționarea 
pieței interne. Prezenta decizie nu aduce 
atingere legislației în vigoare a UE, în 
special Directivelor 1999/5/CE, 
2002/20/CE și 2002/21/CE și Deciziei nr. 
676/2002/CE. De asemenea, prezenta 
decizie nu aduce atingere măsurilor luate 
la nivel național în conformitate cu 
legislația UE pentru îndeplinirea unor 
obiective de interes general, în special 
celor legate de reglementarea 
conținutului și de politica audiovizuală și 
nici dreptului statelor membre de a-și 
organiza și utiliza spectrul de frecvențe 
radio în scopuri legate de ordinea publică, 
siguranța publică și apărare.

directivele care se aplică rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice. 
Aceste orientări de politică și obiective 
trebuie să se refere la disponibilitatea și 
utilizarea eficientă a spectrului radio, 
necesare pentru instituirea și funcționarea 
pieței interne. În plus, ținând seama de 
riscul real de interferențe în recepționarea 
în general a transmisiilor audiovizuale –
indiferent că acestea sunt sau nu analoge 
– aceste politici și piața la care fac 
referință trebuie să asigure o protecție 
solidă pentru drepturile consumatorilor și 
informarea corespunzătoare a publicului 
cu privire la evoluțiile viitoare.

1 JO L 337 din 18.12.2009, p. 37.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Spectrul radio este o resursă-cheie 
pentru sectoare și servicii esențiale, care 
includ comunicațiile mobile, wireless în 
bandă largă și prin satelit, transmisiunile de 
televiziune și radio, transporturile, 
radiolocația, și pentru aplicații precum 
alarmele, comanda la distanță, protezele 
auditive, microfoanele și echipamentele 
medicale. Pe spectrul radio se bazează 
servicii publice cum sunt serviciile de 
securitate și siguranță, inclusiv protecția 
civilă, precum și activități științifice cum 
sunt meteorologia, observarea Pământului, 
radioastronomia și cercetarea spațială. Prin 
urmare, măsurile de reglementare a 
spectrului au implicații economice, în 
domeniul siguranței, al sănătății, al 

(2) Spectrul radio este un bun public de o 
mare valoare societală, culturală, socială 
și economică. Acesta este o resursă-cheie 
pentru sectoare și servicii esențiale, care 
includ comunicațiile mobile, wireless în 
bandă largă și prin satelit, transmisiunile de 
televiziune și radio, transporturile, 
radiolocația, și pentru aplicații precum 
alarmele, comanda la distanță, protezele 
auditive, microfoanele fără fir și 
echipamentele medicale. Pe spectrul radio 
se bazează servicii publice cum sunt 
serviciile de securitate și siguranță, inclusiv 
protecția civilă, facilitarea relațiilor dintre 
cetățeni și stat prin intermediul 
guvernanței electronice, precum și 
activități științifice cum sunt meteorologia, 
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interesului public, culturale, științifice, 
sociale, de mediu și tehnice.

observarea Pământului, radioastronomia și 
cercetarea spațială. Prin urmare, măsurile 
de reglementare a spectrului au implicații 
economice, în domeniul siguranței, al 
sănătății, al interesului public, culturale, 
științifice, sociale, de mediu și tehnice.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planificarea strategică și armonizarea 
utilizării spectrului radio la nivelul Uniunii 
ar trebui să consolideze piața unică a 
serviciilor și echipamentelor de 
comunicații electronice wireless, precum și 
alte politici ale Uniunii care implică 
utilizarea spectrului radio, creând astfel noi 
oportunități pentru inovare și contribuind la 
redresare economică și la integrare socială 
la scara întregii Uniuni, respectând în 
același timp valoarea socială, culturală și 
economică importantă a spectrului. Prin 
urmare, pentru a realiza aceste scopuri, 
Uniunea are nevoie de un program de 
politică acoperind piața internă în toate 
domeniile politicilor Uniunii care implică 
utilizarea spectrului radio, precum 
comunicațiile electronice, cercetarea și 
dezvoltarea, transporturile și energia.

(3) Planificarea strategică și armonizarea 
utilizării spectrului radio la nivelul Uniunii 
ar trebui să consolideze piața unică a 
serviciilor și echipamentelor de 
comunicații electronice wireless, precum și 
alte politici ale Uniunii care implică 
utilizarea spectrului radio, creând astfel noi 
oportunități pentru inovare și contribuind la 
redresare economică și la integrare socială 
la scara întregii Uniuni, respectând în 
același timp valoarea socială, culturală și 
economică importantă a spectrului. Prin 
urmare, pentru a realiza aceste scopuri, 
Uniunea are nevoie de un program de 
politică acoperind piața internă în toate 
domeniile politicilor Uniunii care implică 
utilizarea spectrului radio, precum 
comunicațiile electronice, cercetarea și 
dezvoltarea, transporturile, cultura și 
energia.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Primul program trebuie să specifice 
principiile directoare și obiectivele până în 
2015 pentru statele membre și pentru 
instituțiile Uniunii și să stabilească 

(5) Primul program trebuie să specifice 
principiile directoare și obiectivele până în 
2015 pentru statele membre și pentru 
instituțiile Uniunii și să stabilească 
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inițiativele specifice de punere în aplicare. 
Deși gestionarea spectrului radio este încă 
în mare măsură o competență națională, 
aceasta trebuie exercitată în conformitate 
cu legislația în vigoare a Uniunii și trebuie 
să permită acțiunile care au ca scop 
aplicarea politicilor Uniunii.

inițiativele specifice de punere în aplicare. 
Gestionarea spectrului radio este o 
competență națională și trebuie să fie 
exercitată în conformitate cu legislația în 
vigoare a UE și trebuie să permită 
adoptarea unor măsuri vizând o politică a 
Uniunii în materie de spectru de frecvențe 
radio. În conformitate cu articolul 8a 
alineatul (1) din Directiva-cadru, statele 
membre au obligația de a coopera între 
ele și cu Comisia la planificarea 
strategică, coordonarea și armonizarea 
utilizării spectrului de frecvențe radio.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) De asemenea, programul trebuie să țină 
seama de 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 (decizia privind 
spectrul de frecvențe radio) și de 
experiența tehnică a Conferinței Europene 
a Administrațiilor de Poștă și 
Telecomunicații (CEPT), astfel încât
politicile Uniunii care se bazează pe 
spectrul radio și care au fost aprobate de 
Parlamentul European și de Consiliu să 
poată fi aplicate prin măsuri tehnice de 
aplicare, cu mențiunea că astfel de măsuri 
pot fi luate ori de câte ori este necesar 
pentru aplicarea politicilor deja existente 
ale Uniunii.

(6) De asemenea, programul trebuie să țină 
seama de 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 (decizia privind 
spectrul de frecvențe radio) și de 
experiența tehnică a Conferinței Europene 
a Administrațiilor de Poștă și 
Telecomunicații (CEPT). Politicile Uniunii 
care se bazează pe spectrul radio aprobate 
de Parlamentul European și de Consiliu pot 
fi transpuse prin norme de punere în 
aplicare. Acestea trebuie să se bazeze pe 
orientările și obiectivele politicii în 
materie de spectru radio stabilite în 
conformitate cu articolul 8a din Directiva-
cadru.
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Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comerțul cu drepturi de spectru, 
combinat cu condițiile flexibile de utilizare 
a spectrului, ar trebui să aducă beneficii 
substanțiale creșterii economice. Prin 
urmare, benzile în care utilizarea flexibilă 
a fost deja introdusă prin legislația 
Uniunii trebuie să devină imediat 
comercializabile în conformitate cu 
Directiva cadru. În plus, principiile 
comune privind formatul și conținutul unor 
astfel de drepturi comercializabile și 
măsurile comune de prevenire a acumulării 
spectrului, fapt care ar putea crea poziții 
dominante, precum și a neutilizării 
nejustificate a spectrului achiziționat, ar 
facilita introducerea coordonată a acestor 
măsuri de către toate statele membre și 
achiziționarea unor astfel de drepturi 
oriunde în Uniune.

(8) Comerțul cu drepturi de spectru, 
combinat cu condițiile flexibile de utilizare 
a spectrului, ar trebui să aducă beneficii 
substanțiale creșterii economice. În plus, 
principiile comune privind formatul și 
conținutul unor astfel de drepturi 
comercializabile și măsurile comune de 
prevenire a acumulării spectrului, fapt care 
ar putea crea poziții dominante, precum și 
a neutilizării nejustificate a spectrului 
achiziționat, ar facilita introducerea 
coordonată a acestor măsuri de către toate 
statele membre și achiziționarea unor astfel 
de drepturi oriunde în Uniune.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) După cum se subliniază în Agenda 
digitală pentru Europa, banda largă 
wireless este un important mijloc pentru a 
stimula concurența, a oferi consumatorilor 
mai multe posibilități de alegere și a 
extinde accesul în zonele rurale și în alte 
zone în care instalarea benzii largi prin 
cablu este dificilă sau neviabilă din punct 
de vedere economic. Totuși, gestionarea 
spectrului poate afecta concurența prin 
modificarea rolului și a forței operatorilor 
de pe piață, de exemplu, dacă utilizatorilor 
existenți li se oferă avantaje concurențiale 

(9) După cum se subliniază în Agenda 
digitală pentru Europa, banda largă 
wireless este un important mijloc pentru a 
stimula concurența, a oferi consumatorilor 
mai multe posibilități de alegere și a 
extinde accesul în zonele rurale și în alte 
zone în care instalarea benzii largi prin 
cablu este dificilă sau neviabilă din punct 
de vedere economic. Totuși, gestionarea 
spectrului poate afecta concurența prin 
modificarea rolului și a forței operatorilor 
de pe piață, de exemplu, dacă utilizatorilor 
existenți li se oferă avantaje concurențiale 
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necuvenite. Accesul limitat la spectru, în 
special atunci când frecvențele adecvate se 
răresc, poate crea o barieră pentru intrarea 
noilor servicii sau aplicații, precum și 
obstacole în calea inovării și a concurenței. 
Achiziționarea de noi drepturi de utilizare, 
inclusiv prin intermediul comerțului cu 
frecvențe sau al altor tranzacții între 
utilizatori, și introducerea unor noi criterii 
flexibile pentru utilizarea spectrului pot 
avea un impact asupra situației 
concurențiale existente. În consecință, 
statele membre trebuie să ia măsuri de 
reglementare ex ante sau ex post adecvate 
[precum măsuri de modificare a drepturilor 
existente, de interzicere a anumitor 
achiziții de drepturi de spectru, de 
impunere a unor condiții privind 
tezaurizarea spectrului și utilizarea 
eficientă a acestuia precum cele menționate 
la articolul 9 alineatul (7) din 
Directiva cadru, de limitare a spectrului de 
care dispune fiecare operator sau de evitare 
a acumulării excesive a spectrului] pentru a 
evita distorsionarea concurenței, în 
conformitate cu principiile care stau la 
baza articolului 5 alineatul (6) din 
Directiva 2002/20/CE (Directiva privind 
autorizarea) și a articolului 1 alineatul (2) 
din Directiva 87/372/CEE (Directiva 
GSM).

necuvenite. Accesul limitat la spectru, în 
special atunci când frecvențele adecvate se 
răresc, poate crea o barieră pentru intrarea 
noilor servicii sau aplicații, precum și 
obstacole în calea inovării și a concurenței. 
Achiziționarea de noi drepturi de utilizare, 
inclusiv prin intermediul comerțului cu 
frecvențe sau al altor tranzacții între 
utilizatori, și introducerea unor noi criterii 
flexibile pentru utilizarea spectrului pot 
avea un impact asupra situației 
concurențiale existente. În consecință, 
statele membre trebuie să ia măsuri de 
reglementare ex ante sau ex post adecvate 
[precum măsuri de modificare a drepturilor 
existente, de interzicere a anumitor 
achiziții de drepturi de spectru, de 
impunere a unor condiții privind 
tezaurizarea spectrului și utilizarea 
eficientă a acestuia precum cele menționate 
la articolul 9 alineatul (7) din 
Directiva cadru, de limitare a spectrului de 
care dispune fiecare operator sau de evitare 
a acumulării excesive a spectrului] pentru a 
evita distorsionarea concurenței, în 
conformitate cu principiile care stau la 
baza articolului 5 alineatul (6) din 
Directiva 2002/20/CE (Directiva privind 
autorizarea), astfel cum a fost modificată 
de Directiva 2009/140/CE din 25 
noiembrie 2009, și a articolului 1 alineatul 
(2) din Directiva 87/372/CEE (Directiva 
GSM), astfel cum a fost modificată de 
Directiva 2009/114/CE din 16 septembrie 
2009.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru o utilizare optimă și eficientă a 
spectrului sunt necesare monitorizarea 
continuă a evoluției acesteia și informații 
actualizate și transparente privind utilizarea 

(10) Pentru o utilizare optimă și eficientă a 
spectrului sunt necesare monitorizarea 
continuă a evoluției acesteia și informații 
actualizate și transparente privind utilizarea 
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spectrului în întreaga Uniune. Deși Decizia 
2007/344/CE a Comisiei privind 
disponibilitatea armonizată a informațiilor 
referitoare la utilizarea spectrului de 
frecvențe radio în cadrul Comunității6
solicită statelor membre să publice 
informații privind drepturile de utilizare, 
pentru creșterea eficienței utilizării 
spectrului și a echipamentelor radio, în 
special între 300 MHz și 3 GHz, în Uniune 
este nevoie de un inventar detaliat al 
utilizărilor existente ale spectrului, alături 
de o metodologie eficace de reexaminare și 
evaluare. Acestea ar ajuta la identificarea 
tehnologiilor și a utilizărilor ineficiente atât 
în sectorul comercial, cât și în cel public, 
precum și a frecvențelor asignate și 
neutilizate și a oportunităților de utilizare 
în comun neutilizate, precum și la 
evaluarea nevoilor viitoare ale 
consumatorilor și ale întreprinderilor.

spectrului în întreaga Uniune. Deși Decizia 
2007/344/CE a Comisiei privind 
disponibilitatea armonizată a informațiilor 
referitoare la utilizarea spectrului de 
frecvențe radio în cadrul Comunității6
solicită statelor membre să publice 
informații privind drepturile de utilizare, 
pentru creșterea eficienței utilizării 
spectrului și a echipamentelor radio, în 
special între 300 MHz și 3 GHz, în Uniune 
este nevoie de un inventar detaliat al 
utilizărilor existente ale spectrului, alături 
de o metodologie eficace de reexaminare și 
evaluare. Acestea ar ajuta la identificarea 
tehnologiilor și a utilizărilor ineficiente atât 
în sectorul privat, cât și în cel public, 
precum și a frecvențelor asignate și 
neutilizate și a oportunităților de utilizare 
în comun neutilizate, precum și la 
evaluarea nevoilor viitoare ale 
consumatorilor și ale întreprinderilor.

Justificare

Sunt necesare clarificări. Spectrul de frecvențe radio este utilizat atât de sectorul privat, cât 
și de cel public.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Standardele armonizate menționate de 
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de telecomunicații 
și recunoașterea reciprocă a conformității 
acestora sunt esențiale pentru utilizarea 
eficientă a spectrului și ar trebui să țină 
seama de condițiile de utilizare în comun 
definite prin lege. Standardele europene 
pentru rețele și echipamente electrice, care 
nu utilizează undele radio, și electronice 
trebuie, de asemenea, să contribuie la 
evitarea perturbărilor în utilizarea 

(11) Standardele armonizate menționate de 
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de 
telecomunicații, recunoașterea reciprocă a 
conformității acestora și armonizarea 
viitoare ale rețelelor electronice și 
dispozitivelor wireless sunt esențiale pentru 
utilizarea eficientă a spectrului și ar trebui 
să asigure coexistența aplicațiilor noi și a 
celor existente. Standardele europene 
pentru rețele și echipamente electrice, care 
nu utilizează undele radio, și electronice 
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spectrului. Impactul cumulat al creșterii 
volumului și densității dispozitivelor și 
aplicațiilor wireless combinat cu 
diversitatea utilizărilor spectrului 
reprezintă o provocare pentru abordările 
actuale ale gestionării interferențelor. 
Aceste aspecte trebuie examinate și 
reevaluate împreună cu caracteristicile 
receptoarelor și cu mecanisme mai 
sofisticate de evitare a interferențelor.

trebuie, de asemenea, să contribuie la 
evitarea perturbărilor în utilizarea 
spectrului. Impactul cumulat al creșterii 
volumului și densității dispozitivelor și 
aplicațiilor wireless combinat cu 
diversitatea utilizărilor spectrului 
reprezintă o provocare pentru abordările 
actuale ale gestionării interferențelor. 
Aceste aspecte ar trebui examinate și 
reevaluate împreună cu caracteristicile 
receptoarelor, cum ar fi fiabilitatea 
crescândă a acestora și nivelurile de ieșire 
corespunzătoare pentru aparatele de 
emisie și cu mecanisme mai sofisticate de 
evitare a interferențelor.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Noile rețele de comunicații mobile 
în bandă largă bazate pe tehnologia LTE 
(Long-Term Evolution) au apărut recent 
în diverse state membre. Aceste rețele 
utilizează banda de frecvență 790-862 
MHz. În prezent, unele microfoane radio 
funcționează în această bandă, putând 
cauza interferențe. Acest lucru se poate 
întâmpla și cu dispozitivele utilizate în 
școli, teatre și săli de conferințe sau cu 
cele folosite de alți utilizatori comerciali, 
publici sau privați. Modernizarea tehnică 
necesară va putea fi realizată numai cu 
eforturi financiare semnificative, fiind 
absolut necesar să se clarifice cui 
aparține responsabilitatea în această 
privință.

Amendamentul 11
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Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Banda de 800 MHz este optimă pentru 
acoperirea cu servicii wireless în bandă 
largă a unor zone întinse. Având în vedere 
armonizarea condițiilor tehnice în 
conformitate cu Decizia 2010/267/UE, 
Recomandarea Comisiei din 28 octombrie 
2009 care face apel la abandonarea 
radiodifuziunii analogice până la 1 ianuarie 
2012, precum și evoluția rapidă a 
reglementărilor naționale, această bandă ar 
trebui, în principiu, să fie pusă la dispoziție 
pentru comunicații electronice în Uniune, 
până în 2013. Pe termen lung, poate fi 
avut în vedere și un spectru suplimentar 
sub 790 MHz, în funcție de experiență și 
de lipsa spectrului adecvat pentru 
acoperire în alte benzi. Având în vedere 
capacitatea de transmisie pe zone întinse a 
benzii de 800 MHz, la drepturi ar trebui
atașate obligații de acoperire.

(13) Banda de 800 MHz poate fi utilizată,
de exemplu, pentru acoperirea cu servicii 
wireless în bandă largă a unor zone întinse. 
Având în vedere armonizarea condițiilor 
tehnice în conformitate cu 
Decizia 2010/267/UE, Recomandarea 
Comisiei din 28 octombrie 2009 care face 
apel la abandonarea radiodifuziunii 
analogice până la 1 ianuarie 2012, precum 
și evoluția rapidă a reglementărilor 
naționale, această bandă ar trebui, în 
principiu, să fie pusă la dispoziție pentru 
comunicații electronice în Uniune, până în 
2015. Având în vedere capacitatea de 
transmisie pe zone întinse a benzii de 800 
MHz, la drepturi vor fi atașate obligații de 
acoperire.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pot fi necesare frecvențe suplimentare 
pentru alte sectoare cum sunt transporturile 
(pentru sisteme de siguranță, de informare 
și de management), cercetarea și 
dezvoltarea, protecția publică și intervenția 
în caz de dezastre, e-sănătatea și e-
incluziunea. Optimizarea sinergiilor dintre 
politica în domeniul spectrului radio și 
activitățile de cercetare și dezvoltare, 
precum și studiile privind 
radiocompatibilitatea diferiților utilizatori 
ai spectrului ar trebui să faciliteze inovarea. 
Centrul Comun de Cercetare al Comisiei ar 
trebui să contribuie la dezvoltarea 

(15) Pot fi necesare frecvențe suplimentare 
pentru alte sectoare cum sunt transporturile 
(pentru sisteme de siguranță, de informare 
și de management), cercetarea și 
dezvoltarea, protecția publică și intervenția 
în caz de dezastre, e-sănătatea, e-
incluziunea și cultura. Optimizarea 
sinergiilor dintre politica în domeniul 
spectrului radio și activitățile de cercetare 
și dezvoltare, precum și studiile privind 
radiocompatibilitatea diferiților utilizatori 
ai spectrului ar trebui să faciliteze inovarea. 
Centrul Comun de Cercetare al Comisiei ar 
trebui să contribuie la dezvoltarea 
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aspectelor tehnice ale reglementării 
spectrului, în special prin asigurarea 
instalațiilor de testare pentru verificarea 
modelelor de interferență relevante pentru 
legislația Uniunii. Mai mult, rezultatele 
cercetării întreprinse în contextul celui de-
al Șaptelea Program Cadru arată că este 
necesară examinarea nevoilor de frecvențe 
ale proiectelor cu mare potențial economic 
sau investițional, în special pentru IMM-
uri, ca, de exemplu, tehnologia radio 
cognitiv sau e-sănătatea. Pentru susținerea 
activităților de cercetare-dezvoltare și 
științifice trebuie asigurată și o protecție 
adecvată împotriva interferențelor 
prejudiciabile.

aspectelor tehnice ale reglementării 
spectrului, în special prin asigurarea 
instalațiilor de testare pentru verificarea 
modelelor de interferență relevante pentru 
legislația Uniunii. Mai mult, rezultatele 
cercetării întreprinse în contextul celui de-
al Șaptelea Program Cadru arată că este 
necesară examinarea nevoilor de frecvențe 
ale proiectelor cu mare potențial economic 
sau investițional, în special pentru IMM-
uri, ca, de exemplu, tehnologia radio 
cognitiv sau e-sănătatea. Pentru susținerea 
activităților de cercetare-dezvoltare și 
științifice trebuie asigurată și o protecție 
adecvată împotriva interferențelor 
prejudiciabile.

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Considerentul 15a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În plus, extinderea spectrului de 
frecvențe radio prin intermediul 
sectoarelor susmenționate ar trebui să fie 
însoțită de o informare publică despre 
utilizarea suplimentară a acestuia, 
precum și despre programele de formare, 
care să permită cetățenilor să dezvolte 
inițiativele oficiale și să creeze o reală 
capacitate de mobilizare a societății.

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Reglementarea spectrului are o 
pronunțată dimensiune transfrontalieră sau 
internațională, ca urmare a caracteristicilor 
de propagare, a naturii internaționale a 
piețelor dependente de servicii care 

(19) Reglementarea spectrului are o 
pronunțată dimensiune transfrontalieră sau 
internațională, ca urmare a caracteristicilor 
de propagare, a naturii internaționale a 
piețelor dependente de servicii care 
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utilizează radiocomunicațiile și a 
necesității de a evita interferențele 
prejudiciabile între țări. Mai mult, referirile 
la acorduri internaționale din Directivele 
2002/21/CE și 2002/20/CE astfel cum au 
fost modificate semnifică faptul că statele 
membre nu trebuie să își asume obligații 
internaționale care să împiedice sau să 
afecteze îndeplinirea obligațiilor lor în 
cadrul Uniunii. Statele membre trebuie, în 
conformitate cu jurisprudența, să 
întreprindă toate eforturile necesare 
pentru a permite reprezentarea adecvată a 
Uniunii, în chestiunile aflate în 
competența sa, în organismele 
internaționale însărcinate cu coordonarea 
spectrului. În plus, atunci când o politică 
sau o competență a Uniunii este 
implicată, Uniunea trebuie să 
impulsioneze politic pregătirea 
negocierilor și să joace în negocierile 
multilaterale, inclusiv în cadrul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor, un 
rol care să corespundă nivelului său de 
responsabilitate în materie de spectru, 
stabilit de legislația Uniunii.

utilizează radiocomunicațiile și a 
necesității de a evita interferențele 
prejudiciabile între țări. Mai mult, referirile 
la acorduri internaționale din Directivele 
2002/21/CE și 2002/20/CE astfel cum au 
fost modificate semnifică faptul că statele 
membre nu trebuie să își asume obligații 
internaționale care să împiedice sau să 
afecteze îndeplinirea obligațiilor lor în 
cadrul Uniunii. Statele membre ar trebui, în 
conformitate cu jurisprudența și în 
colaborare cu Comisia, să verifice în ce 
mod poate fi asigurată reprezentarea 
adecvată a intereselor comune ale Uniunii
în organismele internaționale însărcinate cu 
coordonarea spectrului și să pună 
rezultatele în practică fără întârziere.  

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a evolua față de practica 
curentă și bazându-se pe principiile 
definite în Concluziile Consiliului din 3 
februarie 1992 cu privire la procedurile 
care trebuie urmate la Conferința 
Administrativă Mondială de 
Radiocomunicații din 1992, precum și 
atunci când Conferința Mondială de 
Radiocomunicații (WRC) și alte negocieri 
multilaterale abordează principii și aspecte 
de politică cu o importantă dimensiune 
europeană, Uniunea trebuie să poată 
stabili noi proceduri pentru a-și apăra 

(20) De comun acord cu Parlamentul și 
Consiliul, Comisia ar trebui să prezinte o 
propunere care, în cadrul Conferinței 
Mondiale privind Radiocomunicațiile 
(WRC), precum și al altor negocieri 
multilaterale care abordează principii și 
aspecte de politică cu o importantă 
dimensiune europeană, să precizeze în ce 
fel interesele comune ale Uniunii pot fi 
reprezentate corespunzător prin 
intermediul instituțiilor acesteia. Pe lângă 
aceasta, de comun acord cu Consiliul, 
trebuie examinată și, eventual, pusă în 
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interesele în negocierile multilaterale, pe 
lângă obiectivul pe termen lung de a 
deveni membru al Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor alături de statele 
membre. În acest scop, ținând seama de 
avizul Grupului pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(RSPG), Comisia poate, de asemenea, să 
propună Parlamentului European și 
Consiliului obiective comune de politică, 
astfel cum se prevede în Directiva 
2002/21/CE.

practică, posibilitatea ca Uniunea să 
devină membru al Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor, alături de statele 
membre.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Comisia trebuie să prezinte
Parlamentului European și Consiliului un 
raport cu privire la rezultatele obținute în 
temeiul prezentei decizii, precum și la 
acțiunile viitoare planificate.

(24) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport cu privire 
la rezultatele obținute în temeiul prezentei 
decizii, precum și la acțiunile viitoare 
planificate.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Considerentul 25a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Prezenta decizie nu aduce atingere 
protecției pe care o asigură actorilor de pe 
piață Directiva 2009/140/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 de modificare a 
Directivelor 2002/21/CE privind un cadru 
de reglementare comun pentru rețelele și 
serviciile de comunicații electronice, 
2002/19/CE privind accesul la rețelele de 
comunicații electronice și la 
infrastructura asociată, precum și 
interconectarea acestora și 2002/20/CE 
privind autorizarea rețelelor și serviciilor 
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de comunicații electronice1;
---------------
1 JO L 337 din 18.12.2009, p. 37.

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scop Scop și domeniu de aplicare

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie instituie un program 
pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio ale cărui scopuri sunt 
planificarea strategică și armonizarea 
utilizării spectrului de frecvențe radio în 
vederea asigurării funcționării pieței 
interne.

Prezenta decizie instituie, în conformitate 
cu Directivele-cadru 2002/20/CE și 
2002/19/CE, astfel cum au fost modificate 
de Directiva 2009/140/CE, cu Directiva 
2002/22/CE, astfel cum a fost modificată 
de Directiva 2009/136/CE și cu Decizia 
67/2002/CE, un program pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio, ale 
cărui scopuri sunt planificarea strategică și 
armonizarea utilizării spectrului de 
frecvențe radio în vederea asigurării 
funcționării pieței interne.

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, prezenta decizie nu aduce 
atingere legislației europene existente și 
nici măsurilor luate la nivel național, în 
conformitate cu legislația UE pentru 
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îndeplinirea unor obiective de interes 
general, în special a celor legate de 
reglementarea conținutului și de politica 
audiovizuală, și nici dreptului statelor 
membre de a-și organiza și utiliza spectrul 
de frecvențe radio în scopuri legate de 
siguranța și ordinea publică și de apărare.

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) încurajarea utilizării eficiente a 
spectrului astfel încât cererea crescândă de 
utilizare a frecvențelor să poată fi 
satisfăcută în cele mai bune condiții;

(a) încurajarea utilizării eficiente a 
spectrului astfel încât cererea crescândă de 
utilizare a frecvențelor să poată fi 
satisfăcută în cele mai bune condiții, 
ținându-se cont, în același timp, de 
valoarea socială, culturală și economică a 
frecvențelor la modul general;

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) aplicarea principiului neutralității 
tehnologiei și a serviciului în utilizarea 
spectrului pentru rețele și servicii de 
comunicații electronice, în conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE 
(Directiva cadru), și, atunci când este 
posibil, inclusiv în alte sectoare și aplicații, 
astfel încât să se încurajeze utilizarea 
eficientă a spectrului, în special prin 
stimularea flexibilității, precum și 
inovarea;

(b) aplicarea principiului neutralității 
tehnologiei și a serviciului în utilizarea 
spectrului pentru rețele și servicii de 
comunicații electronice, în conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE 
(Directiva cadru), astfel cum a fost 
modificată de Directiva 2009/140/CE și, 
atunci când este posibil, inclusiv în alte 
sectoare și aplicații, astfel încât să se 
încurajeze utilizarea eficientă a spectrului, 
în special prin stimularea flexibilității, 
precum și inovarea;

Amendamentul 23
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Propunere de decizie
Articolul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) aplicarea celui mai puțin oneros sistem 
de autorizare posibil, astfel încât 
flexibilitatea și eficiența utilizării 
spectrului să crească la maximum;

(c) aplicarea celui mai potrivit sistem de 
autorizare posibil, astfel încât flexibilitatea 
și eficiența utilizării spectrului să crească la 
maximum;

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) garantarea funcționării pieței interne, în 
special prin asigurarea concurenței 
efective.

(d) garantarea funcționării pieței interne, în 
special prin asigurarea concurenței 
efective, în scopul promovării diversității 
culturale și pluralismului mijloacelor 
media, în conformitate cu directiva-cadru, 
astfel cum a fost modificată de Directiva 
2009/140/CE, precum și al promovării 
coeziunii sociale și teritoriale.

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii;

(a) punerea la dispoziție, în timp util, a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele politicii Uniunii în 
materie de spectru de frecvențe, ținându-
se seama, în același timp, de posibilitățile 
de dezvoltare a radiodifuziunii;
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Amendamentul 26

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea principiului 
neutralității tehnologiei și a serviciului, 
deschiderea spectrului pentru noi servicii și 
asigurarea posibilității de a face comerț cu 
drepturi de spectru;

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea principiului 
neutralității tehnologiei și a serviciului, 
deschiderea spectrului pentru noi servicii și 
asigurarea posibilității de a face comerț cu 
drepturi de spectru. În acest sens, statele 
membre se pot îndepărta de la acest 
principiu în cazul în care adoptă măsuri 
care urmăresc obiectivele menționate la 
articolul 9 alineatul (4) literele (a)-(d) din 
directiva-cadru.

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) creșterea eficienței în utilizarea 
spectrului prin favorizarea tehnologiilor 
care îl utilizează doar într-o mică măsură; 
utilizarea suplimentară a caracteristicilor 
tehnologice, precum „hotspots” și „Wi-
Fi”, care nu necesită spectru;

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) creșterea eficienței în utilizarea 
spectrului prin valorificarea avantajelor 
oferite de autorizațiile generale și 
impulsionarea utilizării pe scară mai largă 
a acestui tip de autorizații;

(c) creșterea eficienței în utilizarea 
spectrului prin valorificarea avantajelor 
oferite de autorizațiile generale și 
impulsionarea utilizării pe scară mai largă 
a acestui tip de autorizații și ameliorarea 
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poziției consumatorilor în ce privește 
coexistența aplicațiilor noi și existente;

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) evitarea interferențelor prejudiciabile 
sau a perturbărilor, cauzate de dispozitive
care utilizează sau nu undele radio, prin 
facilitarea dezvoltării standardelor care 
permit utilizarea flexibilă și eficientă a 
spectrului și prin creșterea imunității la 
interferență a receptoarelor, ținând seama 
în mod special de impactul cumulat al 
creșterii volumului și densității 
dispozitivelor și aplicațiilor radio;

(f) evitarea interferențelor prejudiciabile 
sau a perturbărilor dintre dispozitive, prin 
facilitarea dezvoltării standardelor care 
permit utilizarea flexibilă și eficientă a 
spectrului și prin creșterea imunității la 
interferență a receptoarelor sau prin 
controale de ieșire adecvate pentru 
acestea, ținând seama în mod special de 
impactul cumulat al creșterii volumului și 
densității dispozitivelor și aplicațiilor 
radio;

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
adoptă măsuri de autorizare și de alocare 
adecvate pentru dezvoltarea serviciilor în 
bandă largă, în conformitate cu 
Directiva 2002/20/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
autorizarea rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice (Directiva privind 
autorizarea), precum acordarea, în cazul în 
care este posibil și pe baza consultărilor 
ținute în conformitate cu articolul 11, a 
accesului direct sau indirect la blocuri de 
spectru contigue de cel puțin 10 MHz 
operatorilor relevanți. 

(1) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
adoptă măsuri de autorizare și de alocare 
adecvate pentru dezvoltarea serviciilor în 
bandă largă, în conformitate cu 
Directiva 2002/20/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
autorizarea rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice (Directiva privind 
autorizarea), astfel cum a fost modificată 
de Directiva 2009/140/CE, precum 
acordarea, în cazul în care este posibil și pe 
baza consultărilor ținute în conformitate cu 
articolul 11, a accesului direct sau indirect 
la blocuri de spectru contigue de cel puțin 
10 MHz operatorilor relevanți.
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Amendamentul 31

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului.

(4) Statele membre se asigură că 
procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului, precum și 
coexistența serviciilor și dispozitivelor noi 
și a celor existente în avantajul 
utilizatorilor și consumatorilor finali.

Amendamentul 32

Propunere de decizie
Articolul 5 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Concurență Principii de reglementare a concurenței în 
domeniul comunicațiilor electronice

Amendamentul 33

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre mențin și încurajează 
concurența efectivă, evitând 
distorsionarea concurenței pe piața 
internă sau pe o parte substanțială a 
acesteia.

eliminat

Amendamentul 34

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a îndeplini integral obligațiile 
menționate la alineatul (1) și, în special, 
pentru a se asigura că acumularea, 
transferul sau modificarea drepturilor de 
utilizare a frecvențelor radio nu 
distorsionează concurența, statele membre 
pot adopta, între altele, următoarele măsuri 
care nu aduc atingere aplicării regulilor 
concurenței:

(2) Pentru a menține și încuraja o 
concurență efectivă în cadrul pieței 
interne și în conformitate cu articolul 9 
alineatul (7) din directiva-cadru și 
articolul 5 alineatul (6) din directiva 
privind autorizarea, statele membre pot 
adopta, între altele, următoarele măsuri 
care nu aduc atingere aplicării regulilor 
concurenței:

Amendamentul 35

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) statele membre pot modifica drepturile 
existente în conformitate cu articolul 14 
din Directiva 2002/20/CE atunci când acest 
lucru este necesar pentru a remedia 
a posteriori acumularea excesivă de 
frecvențe de către anumiți operatori 
economici, care dăunează semnificativ 
concurenței.

(d) statele membre pot modifica drepturile 
existente în conformitate cu articolul 14 
din Directiva privind autorizarea atunci 
când acest lucru este necesar pentru a 
remedia a posteriori acumularea excesivă 
de frecvențe de către anumiți operatori 
economici, care dăunează semnificativ 
concurenței.

Amendamentul 36

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă.

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție 
încurajează concurența efectivă, evită 
întârzierile nejustificate și țin seama de 
situația consumatorilor în ce privește 
coexistența aplicațiilor.
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Amendamentul 37

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele 
membre pun la dispoziție banda de 800 
MHz pentru servicii de comunicații 
electronice în conformitate cu condițiile 
tehnice armonizate stabilite în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE. Comisia poate 
autoriza derogări specifice până în 2015
în statele membre în care circumstanțe 
excepționale naționale sau locale 
împiedică disponibilizarea benzii. În 
conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2002/21/CE, Comisia, în cooperare cu 
statele membre, supraveghează utilizarea 
spectrului sub 1 GHz și evaluează 
posibilitatea eliberării și disponibilizării 
unui spectru suplimentar pentru noi 
aplicații.

(3) Până la 17 iunie 2015, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia recomandă 
disponibilizarea benzii până la 1 ianuarie 
2013 în statele membre în care procesul de 
digitalizare este, deja, avansat sau 
terminat și în care migrarea serviciilor 
aferente poate fi gestionată în timp util.

Amendamentul 38

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru 
a se asigura că eliberarea benzii de 800 
MHz nu afectează negativ utilizatorii 
PMSE (programme making and special 
events - servicii de realizare a programelor 
și evenimentelor speciale).

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre se asigură că eliberarea benzii de 
800 MHz nu afectează negativ utilizatorii 
PMSE (programme making and special 
events - servicii de realizare a programelor 
și evenimentelor speciale) și nici 
transmisiile radio actuale și viitoare și 
garantează măsuri compensatorii 
adecvate destinate utilizatorilor actuali 
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pentru costurile de migrare deja apărute 
sau care urmează să apară. În ce privește 
realocarea benzii de 800 MHz, statele 
membre asigură utilizarea fără 
interferențe a receptoarelor de către 
utilizatori.

Amendamentul 39

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre, în colaborare cu 
Comisia, asigură implementarea 
măsurilor tehnice și de reglementare 
necesare în scopul evitării interferențelor 
dintre serviciile de comunicații electronice 
din banda de frecvență de 800 MHz și 
utilizatorii serviciilor de realizare a 
programelor și evenimentelor speciale 
(PMSE) în frecvențele inferioare celei de 
790 MHz.

Amendamentul 40

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este invitată să adopte cu 
prioritate măsurile adecvate, în 
conformitate cu articolul 9b alineatul (3) 
din Directiva 2002/21/CE, pentru a se 
asigura că statele membre autorizează 
comerțul în Uniune cu drepturi de utilizare 
a spectrului în benzile armonizate de 790–
862 MHz („banda de 800 MHz”), 880–915 
MHz, 925-960 MHz, 1710–1785 MHz, 
1805–1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010-
2025 MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 
GHz și 3,4–3,8 GHz. 

(5) Comisia este invitată să adopte cu 
prioritate măsurile adecvate, în 
conformitate cu articolul 9b alineatul (3) 
din Directiva-cadru, pentru a se asigura că 
statele membre autorizează comerțul în 
Uniune cu drepturi de utilizare a spectrului 
în benzile armonizate de 790–862 MHz 
(„banda de 800 MHz”), 880–915 MHz, 
925-960 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–
1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010-
2025 MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 
GHz și 3,4–3,8 GHz.
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Amendamentul 41

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este necesar, Comisia asigură 
disponibilitatea unor benzi de frecvențe 
suplimentare pentru furnizarea serviciilor 
armonizate prin satelit pentru acces la 
banda largă care vor acoperi întregul 
teritoriu al Uniunii, inclusiv cele mai 
îndepărtate regiuni, cu o ofertă de bandă 
largă permițând accesul la internet la un 
preț comparabil cu cel oferit de sistemele 
terestre.

(6) Dacă este necesar, Comisia asigură 
disponibilitatea constantă a spectrului de 
frecvențe pentru furnizarea serviciilor 
armonizate prin satelit pentru acces la 
banda largă care vor acoperi întregul 
teritoriu al Uniunii, inclusiv cele mai 
îndepărtate regiuni, cu o ofertă de bandă 
largă permițând accesul la internet.

Amendamentul 42

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În scopul sprijinirii dezvoltării în 
viitor a serviciilor media audiovizuale 
inovatoare și, în special, a celor care apar 
în urma trecerii la televiziunea digitală, 
statele membre, în colaborare cu Comisia 
și luând în considerare avantajele 
economice și sociale ale pieței digitale 
interne, asigură disponibilitatea 
spectrului în vederea furnizării de servicii 
media audiovizuale și a protejării 
frecvențelor radio pe care le necesită 
acestea.

Amendamentul 43

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă este necesar, Comisia asigură (3) Statele membre, în colaborare cu
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punerea la dispoziție, în condiții 
armonizate, a unui spectru suficient pentru 
susținerea dezvoltării serviciilor de 
siguranță și a liberei circulații a 
dispozitivelor aferente, precum și a 
elaborării de soluții interoperabile 
inovatoare pentru siguranța și protecția 
publică și pentru protecția civilă și 
intervenția în caz de dezastre.

Comisia, asigură punerea la dispoziție, în 
condiții armonizate, a unui spectru 
suficient pentru susținerea dezvoltării 
serviciilor de siguranță și a liberei circulații 
a dispozitivelor aferente, precum și a 
elaborării de soluții interoperabile 
inovatoare pentru siguranța și protecția 
publică și pentru protecția civilă și 
intervenția în caz de dezastre. Frecvențele 
utilizate în cadrul transmisiilor radio nu 
vor fi afectate de această măsură.

Amendamentul 44

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și Comisia 
reexaminează necesitățile în materie de 
spectru ale comunității științifice și 
colaborează cu aceasta; identifică o serie 
de inițiative de cercetare și dezvoltare și de 
aplicații inovatoare care pot avea un impact 
socio-economic major și/sau prezintă 
potențial pentru investiții și pregătesc 
alocarea unui spectru suficient pentru 
aceste aplicații, în condiții tehnice 
armonizate și cu cel mai mic cost 
administrativ.

(4) Statele membre și Comisia 
reexaminează necesitățile în materie de 
spectru ale comunităților științifică și 
universitară și colaborează cu acestea; 
identifică o serie de inițiative de cercetare 
și dezvoltare și de aplicații inovatoare care 
pot avea un impact socio-economic major 
și/sau prezintă potențial pentru investiții și 
pregătesc alocarea unui spectru suficient 
pentru aceste aplicații, în condiții tehnice 
armonizate și cu cel mai mic cost 
administrativ.

Amendamentul 45

Propunere de decizie
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inventarul și monitorizarea utilizărilor 
existente și a necesităților emergente în 

materie de spectru

Inventarul utilizărilor existente și a 
necesităților emergente în materie de 

spectru
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Amendamentul 46

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile 
adecvate privind utilizarea spectrului,
creează un inventar al utilizărilor existente 
ale spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 3 GHz.

(1) Statele membre creează, în temeiul 
competențelor lor interne, un inventar al 
utilizărilor existente ale spectrului și al 
eventualelor necesități viitoare în materie 
de spectru pe teritoriile lor respective, în 
special în gama 300 MHz – 3 GHz. În 
paralel, statele membre verifică 
eficacitatea tehnică a frecvențelor 
utilizate pentru noile servicii.

Amendamentul 47

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Inventarul menționat la alineatul (1) 
permite evaluarea eficienței tehnice a 
utilizărilor existente ale spectrului, precum 
și identificarea tehnologiilor și aplicațiilor 
ineficiente, a spectrului neutilizat sau 
utilizat ineficient și a oportunităților de 
utilizare în comun a spectrului neutilizate 
sau utilizate ineficient. Inventarul ține 
seama de necesitățile viitoare în materie de 
spectru, determinate pe baza cererilor 
consumatorilor și operatorilor, și de 
posibilitatea de a satisface aceste necesități.

(2) Inventarul menționat la alineatul (1) 
permite evaluarea eficienței tehnice a 
utilizărilor existente ale spectrului, precum 
și identificarea tehnologiilor și aplicațiilor 
ineficiente, a spectrului neutilizat sau 
utilizat ineficient și a oportunităților de 
utilizare în comun a spectrului neutilizate 
sau utilizate ineficient. În cazul în care 
utilizarea nu este optimă, se adoptă 
măsurile necesare pentru a se maximiza 
eficiența acesteia. Inventarul ține seama de 
necesitățile viitoare în materie de spectru, 
determinate pe baza cererilor 
consumatorilor și operatorilor, și de 
posibilitatea de a satisface aceste necesități.
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Amendamentul 48

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea participă la negocierile 
internaționale privind chestiunile legate 
de spectru în vederea apărării intereselor 
sale, acționând în conformitate cu 
legislația Uniunii, referitoare, între altele, 
la principiile competențelor interne și 
externe ale Uniunii.

eliminat

Amendamentul 49

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
regulamentele internaționale permit 
utilizarea integrală a benzilor de frecvență 
pentru scopul pentru care sunt desemnate 
în conformitate cu legislația Uniunii și că 
pentru politicile sectoriale ale Uniunii este 
disponibilă o porțiune suficientă de 
spectru, protejată în mod corespunzător.

(3) Statele membre se asigură că 
regulamentele internaționale permit 
utilizarea integrală a benzilor de frecvență 
pentru scopul pentru care sunt desemnate 
în conformitate cu legislația națională și 
legislația Uniunii și că pentru politicile 
sectoriale ale Uniunii este disponibilă o 
porțiune suficientă de spectru, protejată în 
mod corespunzător.
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