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Amendamentul 22
Louis Grech

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 
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 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 
ordinea publică, siguranța publică și 
apărare.

(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 
trebuie să se refere la disponibilitatea și 
utilizarea eficientă a spectrului radio, 
necesare pentru instituirea și funcționarea 
pieței interne. Programul pentru politica 
în domeniul spectrului de frecvențe radio 
se află printre cele 50 de acțiuni prioritare 
propuse în Actul privind piața unică.
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 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 
ordinea publică, siguranța publică și 
apărare. În acest scop, în sprijinul 
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obiectivelor și măsurilor-cheie prevăzute 
în comunicările privind Strategia UE 
2020, Agenda digitală, O Uniune a 
inovării și Actul privind piața unică, 
Comisia ar trebui să stabilească data până 
la care va prezenta o propunere legislativă 
de instituire a unui program de acțiune în 
domeniul spectrului european de 
frecvențe radio.

Or. en

Amendamentul 23
Jürgen Creutzmann

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 
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 

(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 
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, 
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE și
2009/140/CE și Deciziei nr. 676/2002/CE. 
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decizie nu aduce atingere măsurilor luate la 
nivel național în conformitate cu legislația 
UE pentru 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 
ordinea publică, siguranța publică și 
apărare.

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 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 
ordinea publică, siguranța publică și 
apărare.

Or. de

Amendamentul 24
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Spectrul radio este un bun public 
care nu se poate afla în proprietate 
privată, ci trebuie reglementat de state 
pentru a facilita utilizarea sa prin 
intermediul drepturilor de transmisie pe 
bază de licență sau al drepturilor de 
utilizare fără licență.

Or. en

Amendamentul 25
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(2) Spectrul radio este o resursă-cheie 
publică pentru sectoare și servicii 
esențiale, care includ comunicațiile mobile, 
wireless în bandă largă și prin satelit, 
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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 
interesului public, culturale, științifice, 
sociale, de mediu și tehnice.

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 interesului public, culturale, 
științifice, sociale, de mediu și tehnice.

Or. en

Amendamentul 26
Louis Grech

Propunere de decizie
Considerentul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ar trebui adoptată o abordare 
economică și socială reînnoită cu privire 
la gestionarea, alocarea și utilizarea 
spectrului, abordare care să fie axată 
îndeosebi pe elaborarea unor 
reglementări care să asigure o eficiență 
sporită a spectrului, o mai bună 
planificare a frecvențelor, precum și 
măsuri de protecție împotriva practicilor 
anticoncurențiale și împotriva adoptării 
unor măsuri antisociale în ceea ce 
privește utilizarea spectrului.

Or. en
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Amendamentul 27
Hans-Peter Mayer

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 și energia.
Preocupările deținătorilor actuali ai 
drepturilor de utilizare a spectrului legate 
de eventualele lor cerințe nu ar trebui în 
niciun caz să întârzie reformele necesare.

Or. de

Amendamentul 28
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a combate acumularea 
neloială a spectrului de către actorii 
dominanți de pe piață și pentru a oferi 
consumatorilor mai multe posibilități de 
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alegere, acest program ar trebui să 
asigure, de asemenea, că spectrul este 
alocat într-un mod echitabil și echilibrat 
care să permită prestatorilor de servicii să 
ofere consumatorilor o gamă largă de 
servicii radio, de televiziune și de 
radiodifuziune digitală, variate din punct 
de vedere cultural.

Or. en

Amendamentul 29
Christel Schaldemose

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a combate acumularea 
neloială a spectrului de către actorii 
dominanți de pe piață și pentru a oferi 
consumatorilor mai multe posibilități de 
alegere, acest program ar trebui să 
asigure, de asemenea, că spectrul este 
alocat într-un mod echitabil și echilibrat 
care să permită prestatorilor de servicii să 
ofere consumatorilor o gamă largă de 
servicii radio, de televiziune și de 
radiodifuziune digitală, variate din punct 
de vedere cultural.

Or. en

Amendamentul 30
Hans-Peter Mayer

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Primul program trebuie să specifice 
principiile directoare și obiectivele până în 

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

2015 pentru statele membre și pentru 
instituțiile Uniunii și să stabilească 
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. Trebuie să se 
evite adoptarea unor dispoziții naționale 
speciale în domeniul spectrului pentru a 
preveni apariția unor efecte de 
obstrucționare pe piețele europene, dar 
deciziile de atribuire a drepturilor de 
utilizare ar trebui luate în continuare la 
nivel național, ținând cont de modelele de 
afaceri naționale existente.

Or. de

Amendamentul 31
Jürgen Creutzmann

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 
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.

(5) Primul program trebuie să specifice 
principiile directoare și obiectivele până în 
2015 pentru statele membre și pentru 
instituțiile Uniunii și să stabilească 
inițiativele specifice de punere în aplicare. 
Deși gestionarea spectrului radio este 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.

Or. de
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Amendamentul 32
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru asigurarea utilizării optime a 
spectrului radio pot fi necesare soluții 
inovatoare în materie de autorizare, precum 
utilizarea colectivă a spectrului, 
autorizațiile generale sau utilizarea în 
comun a infrastructurii. Aplicarea unor 
astfel de principii în Uniune ar putea fi 
facilitată prin definirea anumitor condiții 
comune sau convergente pentru utilizarea 
spectrului. Autorizațiile generale, care 
reprezintă cel mai puțin oneros sistem de 
autorizare, sunt de interes special în 
cazurile în care interferența nu riscă să 
devină un obstacol în calea dezvoltării altor 
servicii.

(7) Pentru asigurarea utilizării optime a 
spectrului radio ca bun public pot fi 
necesare soluții inovatoare în materie de 
autorizare, precum utilizarea colectivă a 
spectrului, autorizațiile generale sau 
utilizarea în comun a infrastructurii. 
Aplicarea unor astfel de principii în Uniune 
ar putea fi facilitată prin definirea anumitor 
condiții comune sau convergente pentru 
utilizarea spectrului. Autorizațiile generale, 
care reprezintă cel mai puțin oneros sistem 
de autorizare, sunt de interes special în 
cazurile în care interferența nu riscă să 
devină un obstacol în calea dezvoltării altor 
servicii.

Or. en

Amendamentul 33
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 
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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.

ar putea contribui la crearea de poziții 
dominante, precum și la neutilizarea 
nejustificată a spectrului achiziționat, și 
existența unor standarde comune pentru 
suspendarea acestor drepturi de licență ar 
facilita introducerea coordonată a acestor 
măsuri de către toate statele membre și 
achiziționarea unor astfel de drepturi 
oriunde în Uniune.

Or. en

Amendamentul 34
Hans-Peter Mayer

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 
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 

(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 
necuvenite. Condițiile de atribuire ar 
trebui să fie definite astfel încât să 
permită condiții de concurență echitabile 
în privința acoperirii și să nu împiedice 
intrarea pe piață a noilor operatori. De 
asemenea, noile tehnologii nu ar trebui 
dezavantajate doar pentru că sunt 
disponibile pe piață mai târziu. 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 
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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).

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).

Or. de

Amendamentul 35
Catherine Stihler

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 trebuie să țină 
seama de condițiile de utilizare în comun 
definite prin lege. Standardele europene 

(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 trebuie să țină 
seama de condițiile de utilizare în comun 
definite prin lege. Standardele europene 
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pentru rețele și echipamente electrice, care 
nu utilizează undele radio, și electronice 
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 trebuie examinate și 
reevaluate împreună cu caracteristicile 
receptoarelor și cu mecanisme mai 
sofisticate de evitare a interferențelor.

pentru rețele și echipamente electrice, care 
nu utilizează undele radio, și electronice 
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 trebuie examinate și 
reevaluate împreună cu caracteristicile 
receptoarelor și cu mecanisme mai 
sofisticate de evitare a interferențelor în 
scopul de a evita interferențele sau 
perturbările prejudiciabile pentru 
utilizatorii existenți și viitori ai spectrului.

Or. en

Amendamentul 36
Christel Schaldemose

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 

(13) Banda de 800 MHz poate fi utilizată
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. Pe termen lung, poate fi avut 
în vedere și un spectru suplimentar în 
banda UHF, în funcție de cerințele reale 
de pe piață, de obiectivele sociale și 
culturale, de experiență și de lipsa 
spectrului adecvat pentru acoperire în alte 
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MHz, la drepturi trebuie atașate obligații de 
acoperire.

benzi. Având în vedere capacitatea de 
transmisie pe zone întinse a benzii de 800 
MHz, la drepturi trebuie atașate obligații de 
acoperire.

Or. en

Amendamentul 37
Catherine Stihler

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 trebuie atașate obligații de 
acoperire.

(13) Banda de 800 MHz poate fi utilizată
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. Pe termen lung, poate fi avut 
în vedere și un spectru suplimentar în 
banda UHF, în funcție de cerințele reale 
de pe piață, de obiectivele sociale și 
culturale, 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 trebuie atașate obligații de 
acoperire.

Or. en



AM\858228RO.doc 15/54 PE458.837v01-00

RO

Amendamentul 38
Bernadette Vergnaud

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 trebuie atașate obligații de 
acoperire.

(13) Banda de 800 MHz este utilă 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, se poate 
examina și posibilitatea de a utiliza un 
spectru suplimentar în banda UHF, în 
funcție de cerințele reale de pe piață, de 
obiectivele sociale și culturale, 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 
trebuie atașate obligații de acoperire.

Or. fr

Amendamentul 39
Robert Rochefort

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, 

(13) Banda de 800 MHz poate fi utilizată
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, 
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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 trebuie atașate obligații de 
acoperire.

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 în 
banda UHF, în funcție de cerințele reale 
de pe piață, de obiectivele sociale și 
culturale, 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 trebuie atașate obligații de 
acoperire.

Or. fr

Amendamentul 40
Jürgen Creutzmann

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 

(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, ar trebui 
analizat și un spectru suplimentar, pe baza 
inventarului utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune 
menționat la articolul 8. Având în vedere 
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MHz, la drepturi trebuie atașate obligații de 
acoperire.

capacitatea de transmisie pe zone întinse a 
benzii de 800 MHz, la drepturi trebuie 
atașate obligații de acoperire.

Or. de

Amendamentul 41
Constance Le Grip

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 trebuie atașate obligații de 
acoperire.

(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, pe baza rezultatelor inventarului 
utilizărilor existente ale spectrului, 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 trebuie atașate obligații de 
acoperire.

Or. fr

Amendamentul 42
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de decizie
Considerentul 13 
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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 trebuie atașate obligații de 
acoperire.

(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, ar trebui
avut în vedere un spectru suplimentar 
pentru toate tipurile de servicii. Având în 
vedere capacitatea de transmisie pe zone 
întinse a benzii de 800 MHz, la drepturi 
trebuie atașate obligații de acoperire.

Or. en

Justificare

Principiul neutralității serviciilor și tehnologiei stabilit în cadrul revizuit privind 
comunicațiile electronice ar trebui menținut și în prezenta decizie cu scopul de a asigura 
condiții de concurență echitabile pentru toate tipurile de servicii și tehnologii, în beneficiul 
final al consumatorilor, care vor avea mai multe posibilități de alegere.

Amendamentul 43
Hans-Peter Mayer

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 

(13) Pe lângă deschiderea benzii de
900 MHz în viitorul apropiat, în 
conformitate cu Directiva GSM 
modificată și astfel încât să se promoveze 
concurența, banda de 800 MHz este 
optimă pentru acoperirea cu servicii 
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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 trebuie atașate obligații de 
acoperire.

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 trebuie atașate obligații de 
acoperire. În plus, punerea rapidă în 
aplicare a Directivei GSM conform 
principiilor concurenței este deosebit de 
importantă.

Or. de

Amendamentul 44
Hans-Peter Mayer

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 

(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 
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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 trebuie atașate obligații de 
acoperire.

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 trebuie atașate obligații de 
acoperire. În plus, punerea rapidă în 
aplicare a Directivei GSM conform 
principiilor concurenței este deosebit de 
importantă.

Or. de

Amendamentul 45
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Deoarece adoptarea unei abordări 
comune și realizarea economiilor de scară 
sunt esențiale pentru dezvoltarea 
comunicațiilor în bandă largă în întreaga 
Uniune și pentru prevenirea distorsionării 
competiției și a fragmentării pieței între 
statele membre, anumite condiții de 
autorizare și procedurale ar putea fi 
definite de statele membre în mod 
concertat și împreună cu Comisia. 
Condițiile ar putea include obligațiile de 
acoperire, mărimea blocurilor de frecvențe, 
calendarul de acordare a drepturilor, 
accesul la operatorii rețelelor mobile 
virtuale (MVNO) și durata drepturilor de 
utilizare. Reflectând importanța comerțului 
cu frecvențe pentru creșterea eficienței 
utilizării spectrului și pentru dezvoltarea 
pieței interne a echipamentelor și 
serviciilor wireless, aceste condiții ar trebui 
să se aplice benzilor de frecvență alocate 
comunicațiilor wireless, pentru care 
drepturile de utilizare pot fi transferate sau 
închiriate.

(14) Deoarece adoptarea unei abordări 
comune și realizarea economiilor de scară 
sunt esențiale pentru dezvoltarea 
comunicațiilor în bandă largă în întreaga 
Uniune și pentru prevenirea distorsionării 
competiției și a fragmentării pieței între 
statele membre, anumite condiții de
autorizare și procedurale ar putea fi 
definite de statele membre în mod 
concertat și împreună cu Comisia. 
Condițiile ar putea include obligațiile de 
acoperire, mărimea blocurilor de frecvențe, 
calendarul de acordare a drepturilor, 
accesul la operatorii rețelelor mobile 
virtuale (MVNO), durata drepturilor de 
utilizare și condițiile în care drepturile pot 
fi retrase sau transferate. Reflectând 
importanța comerțului cu frecvențe pentru 
creșterea eficienței utilizării spectrului și 
pentru dezvoltarea pieței interne a 
echipamentelor și serviciilor wireless, 
aceste condiții ar trebui să se aplice 
benzilor de frecvență alocate 
comunicațiilor wireless, pentru care 
drepturile de utilizare pot fi transferate sau 
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închiriate.

Or. en

Amendamentul 46
Jürgen Creutzmann

Propunere de decizie
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Deoarece adoptarea unei abordări 
comune și realizarea economiilor de scară 
sunt esențiale pentru dezvoltarea 
comunicațiilor în bandă largă în întreaga 
Uniune și pentru prevenirea distorsionării 
competiției și a fragmentării pieței între 
statele membre, anumite condiții de 
autorizare și procedurale ar putea fi 
definite de statele membre în mod 
concertat și împreună cu Comisia. 
Condițiile ar putea include obligațiile de 
acoperire, mărimea blocurilor de 
frecvențe, calendarul de acordare a 
drepturilor, accesul la operatorii rețelelor 
mobile virtuale (MVNO) și durata
drepturilor de utilizare. Reflectând 
importanța comerțului cu frecvențe pentru 
creșterea eficienței utilizării spectrului și 
pentru dezvoltarea pieței interne a 
echipamentelor și serviciilor wireless, 
aceste condiții ar trebui să se aplice 
benzilor de frecvență alocate 
comunicațiilor wireless, pentru care 
drepturile de utilizare pot fi transferate sau 
închiriate.

(14) Deoarece adoptarea unei abordări 
comune și realizarea economiilor de scară 
sunt esențiale pentru dezvoltarea 
comunicațiilor în bandă largă în întreaga 
Uniune și pentru prevenirea distorsionării 
competiției și a fragmentării pieței între 
statele membre, anumite condiții de 
autorizare și procedurale ar putea fi 
definite de statele membre în mod 
concertat și împreună cu Comisia. 
Condițiile ar putea include obligațiile de 
acoperire, calendarul de acordare a 
drepturilor și durata drepturilor de utilizare. 
Reflectând importanța comerțului cu 
frecvențe pentru creșterea eficienței 
utilizării spectrului și pentru dezvoltarea 
pieței interne a echipamentelor și 
serviciilor wireless, aceste condiții ar trebui 
să se aplice benzilor de frecvență alocate 
comunicațiilor wireless, pentru care 
drepturile de utilizare pot fi transferate sau 
închiriate.

Or. de
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Amendamentul 47
Christel Schaldemose

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 
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.

(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 
interesele în negocierile multilaterale. 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.

Or. en

Amendamentul 48
Jürgen Creutzmann

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 

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

Or. de

Amendamentul 49
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Propunere de decizie
Considerentul 25a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Nicio dispoziție din prezenta decizie 
nu ar trebui să aducă 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 
de comunicații electronice1.
______________
1 JO L 337, 18.12.2009, p. 37.

Or. it

Amendamentul 50
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Considerentul 25a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Nicio dispoziție din prezenta decizie 
nu este menită să reducă protecția pe care 
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o asigură operatorilor economici 
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 
de comunicații electronice1.
_______
1 JO L 337, 18.12.2009, p. 37.

Or. en

Amendamentul 51
Christel Schaldemose

Propunere de decizie
Articolul 1 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scop Scop și domeniu de aplicare

Or. en

Amendamentul 52
Christel Schaldemose

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 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 

(1) 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 
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vederea asigurării funcționării pieței 
interne.

vederea asigurării funcționării pieței 
interne.

Or. en

Amendamentul 53
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta decizie nu aduce atingere 
Directivei 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 
de comunicații electronice1.
__________________________

1JO L 337, 18.12.2009, p. 37.

Or. de

Amendamentul 54
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta decizie nu aduce atingere 
legislației UE în vigoare și nici măsurilor 
luate la nivel național în conformitate cu 



PE458.837v01-00 26/54 AM\858228RO.doc

RO

legislația UE pentru 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 siguranță, 
ordine publică și apărare.

Or. en

Amendamentul 55
Catherine Stihler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta decizie nu aduce atingere 
legislației UE în vigoare și nici măsurilor 
luate la nivel național în conformitate cu 
legislația UE pentru 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 siguranță, 
ordine publică și apărare.

Or. en

Amendamentul 56
Jürgen Creutzmann

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) încurajarea utilizării eficiente a 
spectrului astfel încât cererea crescândă de 
utilizare a frecvențelor să poată fi 

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

Or. de

Amendamentul 57
Catherine Stihler

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, 
respectând, în același timp, valoarea 
socială, culturală și economică a 
spectrului;

Or. en

Amendamentul 58
Hans-Peter Mayer

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; acest 
lucru se întemeiază atât pe respectarea 
principiilor flexibilității și utilizării 
eficiente a frecvențelor în funcție de 
necesități, cât și pe asigurarea de condiții 
de concurență echitabile și 
nediscriminatorii și păstrarea 
caracteristicilor naționale specifice legate 
de modelele de afaceri;
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Or. de

Amendamentul 59
Hans-Peter Mayer

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 puțin oneros și 
nediscriminatoriu sistem de autorizare 
posibil, astfel încât flexibilitatea și 
eficiența utilizării spectrului să crească la 
maximum;

Or. de

Amendamentul 60
Jürgen Creutzmann

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 
și a unei coordonări eficiente a 
armonizării și standardizării frecvențelor.

Or. de

Amendamentul 61
Hans-Peter Mayer

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 

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, în special 
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susține obiectivele de politică ale Uniunii; pentru a susține obiectivele de determinare 
a priorităților în ceea ce privește spectrul 
radio în bandă largă și asigurarea 
concurenței, în special prin aplicarea 
Directivei GSM în viitorul apropiat;

Or. de

Amendamentul 62
Catherine Stihler

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 de politică ale Uniunii, 
ținând în același timp seama de obiective 
importante de interes general, precum 
diversitatea culturală, pluralismul mass-
mediei și interesele diverșilor utilizatori ai 
spectrului radio;

Or. en

Amendamentul 63
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) menținerea și dezvoltarea concurenței 
efective, în special în domeniul serviciilor 
de comunicații electronice, prin măsuri de 
prevenire ex ante sau de remediere ex post 
a acumulării excesive de frecvențe radio de 
către anumiți operatori economici, fapt 
care dăunează semnificativ concurenței;

(d) menținerea și dezvoltarea concurenței 
efective, în special în domeniul serviciilor 
de comunicații electronice, prin măsuri de 
prevenire ex ante sau de remediere ex post 
a acumulării excesive de frecvențe radio de 
către anumiți operatori economici, fapt 
care dăunează semnificativ concurenței și, 
într-un mod mai amplu, diversității 
culturale;
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Or. en

Amendamentul 64
Christel Schaldemose

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) menținerea și dezvoltarea concurenței 
efective, în special în domeniul serviciilor 
de comunicații electronice, prin măsuri de 
prevenire ex ante sau de remediere ex post 
a acumulării excesive de frecvențe radio de 
către anumiți operatori economici, fapt 
care dăunează semnificativ concurenței;

(d) menținerea și dezvoltarea concurenței 
efective, în special în domeniul serviciilor 
de comunicații electronice, prin măsuri de 
prevenire ex ante sau de remediere ex post 
a acumulării excesive de frecvențe radio de 
către anumiți operatori economici, fapt 
care dăunează semnificativ concurenței și, 
într-un mod mai amplu, diversității 
culturale;

Or. en

Amendamentul 65
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) menținerea și dezvoltarea concurenței 
efective, în special în domeniul serviciilor 
de comunicații electronice, prin măsuri de 
prevenire ex ante sau de remediere ex post 
a acumulării excesive de frecvențe radio de 
către anumiți operatori economici, fapt 
care dăunează semnificativ concurenței;

(d) menținerea și dezvoltarea concurenței 
efective, în special în domeniul serviciilor 
de comunicații electronice, prin măsuri de 
prevenire ex ante sau de remediere ex post 
a acumulării excesive de frecvențe radio de 
către anumiți operatori economici, fapt 
care dăunează semnificativ concurenței, 
prin retragerea drepturilor de emisie pe 
anumite frecvențe sau prin alte măsuri;

Or. en
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Amendamentul 66
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera ga (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) definirea acelor game de frecvențe 
din spectru care ar trebui să poată fi 
accesate în mod liber pentru utilizare fără 
drepturi de licență și/sau rezervate 
domeniului cercetării științifice;

Or. en

Amendamentul 67
Jürgen Creutzmann

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).

Or. de
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Amendamentul 68
Jürgen Creutzmann

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre și Comisia cooperează 
pentru elaborarea și armonizarea 
standardelor pentru echipamente radio și 
echipamente terminale de telecomunicații, 
precum și pentru echipamente și rețele 
electrice și electronice, dacă este necesar, 
pe baza mandatelor de standardizare 
acordate de Comisie organismelor de 
standardizare relevante.

(3) Statele membre și Comisia cooperează 
pentru elaborarea și armonizarea 
standardelor pentru echipamente radio și 
echipamente terminale de telecomunicații, 
precum și pentru echipamente și rețele 
electrice și electronice, dacă este necesar, 
pe baza mandatelor de standardizare 
acordate de Comisie organismelor de 
standardizare relevante. Coordonarea 
eficientă a armonizării și standardizării 
frecvențelor va fi deosebit de importantă 
în acest sens, astfel încât consumatorii să 
poată utiliza fără restricții echipamentele 
care depind de spectrul radio oriunde pe 
piața internă.

Or. de

Amendamentul 69
Christel Schaldemose

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre și Comisia cooperează 
pentru elaborarea și armonizarea 
standardelor pentru echipamente radio și 
echipamente terminale de telecomunicații, 
precum și pentru echipamente și rețele 
electrice și electronice, dacă este necesar, 
pe baza mandatelor de standardizare 
acordate de Comisie organismelor de 
standardizare relevante.

(3) Statele membre și Comisia cooperează 
pentru elaborarea și armonizarea 
standardelor pentru echipamente radio și 
echipamente terminale de telecomunicații, 
precum și pentru echipamente și rețele 
electrice și electronice, dacă este necesar, 
pe baza mandatelor de standardizare 
acordate de Comisie organismelor de 
standardizare relevante. Ar trebui, de 
asemenea, acordată o atenție specială 
standardelor pentru echipamentele 
utilizate de persoanele cu dizabilități, fără 
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însă a le priva de dreptul de a utiliza 
echipamente nestandardizate, dacă au o 
preferință în acest sens.

Or. en

Amendamentul 70
Lena Kolarska-Bobińska

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, acesta constituind
un bun public.

Or. en

Amendamentul 71
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a limita emisiile excesive ale 
câmpului electromagnetic și a crește 
eficiența rețelelor de transmisie, statele 
membre încurajează îmbunătățirea 
cooperării dintre deținătorii de drepturi de 
licență pentru utilizarea spectrului în 
vederea atingerii obiectivului de utilizare 
în comun a infrastructurilor de 
transmisie, cu un accent special pe zonele 
dens populate.

Or. en
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Justificare

În prezent, pe orice clădire cu antene mobile, există trei sau patru antene ale unor operatori 
diferiți care emit unde radio. Acest lucru nu ar fi necesar dacă ar putea fi instalată o singură 
infrastructură publică sau comună, iar aceasta ar putea emite semnale clare și ar permite 
accesul tuturor operatorilor prestatori de servicii. Acest lucru ar reduce pierderile, ar crește 
eficiența și ar diminua nivelurile de emisii la care sunt expuse persoanele care locuiesc sau 
lucrează în clădirea respectivă. Acest lucru ar trebui încurajat de statele membre.

Amendamentul 72
Hans-Peter Mayer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
sunt complementare deschiderii benzii de 
900 MHz în viitorul apropiat, în 
conformitate cu Directiva GSM 
modificată și astfel încât să se promoveze 
concurența. Aceste măsuri trebuie luate 
într-un mod nediscriminatoriu și nu pot 
denatura concurența în avantajul 
operatorilor care sunt deja dominanți pe 
piață.

Or. de

Amendamentul 73
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statele membre pot limita mărimea 
spectrului pentru care se acordă drepturi de 
utilizare unui operator economic sau pot 
atașa condiții acestor drepturi de utilizare, 
cum ar fi acordarea accesului generalizat, 
în anumite benzi sau în anumite grupuri de 

(a) statele membre pot limita mărimea 
spectrului pentru care se acordă drepturi de 
utilizare unui operator sau pot atașa 
condiții acestor drepturi de utilizare, cum 
ar fi acordarea accesului generalizat, în 
anumite benzi sau în anumite grupuri de 
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benzi cu caracteristici similare, de 
exemplu, în benzile situate sub 1 GHz, 
alocate serviciilor de comunicații 
electronice;

benzi cu caracteristici similare, de 
exemplu, în benzile situate sub 1 GHz, 
alocate serviciilor de comunicații 
electronice;

Or. en

Justificare

Nu toți operatorii sunt economici. Există, de exemplu, și operatori militari și academici.

Amendamentul 74
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) statele membre pot lua măsuri pentru 
a realiza o alocare mai echilibrată a 
spectrului între operatorii economici, prin 
rezervarea de spectru pentru noii 
operatori într-o bandă de frecvență sau 
un grup de benzi de frecvență cu 
caracteristici similare sau prin rezervarea 
de spectru pentru utilizarea fără licență a 
acelor benzi;

Or. en

Amendamentul 75
Hans-Peter Mayer

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 nu 
produc întârzieri, nu sunt discriminatorii
și încurajează concurența efectivă.
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Or. de

Amendamentul 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

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 nu 
produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă. Pentru a combate acumularea 
neloială a spectrului de către actorii 
dominanți de pe piață și pentru a oferi 
consumatorilor mai multe posibilități de 
alegere, statele membre se asigură, de 
asemenea, că spectrul este alocat într-un 
mod echitabil și echilibrat care să permită 
prestatorilor de servicii să ofere 
consumatorilor o gamă largă de servicii 
radio, de televiziune și de radiodifuziune 
digitală, variate din punct de vedere 
cultural.

Or. en

Amendamentul 77
Christel Schaldemose

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 nu 
produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă. Pentru a combate acumularea 
neloială a spectrului de către actorii 
dominanți de pe piață și pentru a oferi 
consumatorilor mai multe posibilități de 
alegere, statele membre se asigură, de 
asemenea, că spectrul este alocat într-un 
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mod echitabil și echilibrat care să permită 
prestatorilor de servicii să ofere 
consumatorilor o gamă largă de servicii 
radio, de televiziune și de radiodifuziune 
digitală, variate din punct de vedere 
cultural.

Or. en

Amendamentul 78
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care statele membre 
doresc să adopte una dintre măsurile 
prevăzute la alineatul (2), acestea fac 
acest lucru în conformitate cu condițiile 
ce decurg din aplicarea dispozițiilor de la 
articolul 6 din Directiva 2002/20/CE 
privind autorizarea și cu procedurile 
prevăzute în 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 
de comunicații electronice1;
________________________

1JO L 337, 18.12.2009, p. 37.

Or. it
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Amendamentul 79
Jürgen Creutzmann

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care statele membre 
doresc să adopte una dintre măsurile 
prevăzute la alineatul (2), acestea fac 
acest lucru în conformitate cu condițiile 
prevăzute la articolul 6 din Directiva 
privind autorizarea și cu procedurile 
prevăzute în 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 
de comunicații electronice1;
__________________________

1JO L 337, 18.12.2009, p. 37.

Or. de

Amendamentul 80
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care statele membre 
doresc să adopte una dintre măsurile 
prevăzute la alineatul (2), acestea fac 
acest lucru prin impunerea de condiții în 
conformitate cu articolul 6 din Directiva 
privind autorizarea, conform procedurilor 
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pentru impunerea sau modificarea unor 
astfel de condiții prevăzute în 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 
de comunicații electronice1;
__________
1JO L 337, 18.12.2009, p. 37.

Or. en

Justificare

Scopul prezentului amendament este de a alinia textul alineatului la cadrul de reglementare 
al telecomunicațiilor. Mai precis, nu este clar dacă prezenta decizie [articolul 5 alineatul (2)] 
propune noi competențe pentru autoritățile naționale de reglementare sau dacă soluțiile și 
garanțiile sunt cele care decurg din legislația în vigoare. În special, autoritățile naționale de 
reglementare nu ar trebui să poată evita procesul de analiză a pieței (inclusiv dispozițiile de 
la articolul 7 din directiva-cadru) și impune obligații în cazurile în care anterior nu le puteau 
impune.

Amendamentul 81
Jürgen Creutzmann

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 

(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 
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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.

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 pe 
toată gama de frecvențe și evaluează 
posibilitatea eliberării și disponibilizării 
unui spectru suplimentar pentru noi 
aplicații.

Or. de

Amendamentul 82
Cristian Silviu Bușoi

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 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 Decizia 
2010/267/UE, 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 și 
evaluează posibilitatea eliberării și 
disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

Or. en

Justificare

Referirea la banda de 1 GHz nu este justificată pentru că este prea specifică pentru acest 
instrument legislativ și, prin urmare, nu poate fi considerată ca fiind pertinentă în viitor, în 
special atunci când este vorba despre noile tehnologii. Se aduc noi dovezi cu privire la 
soluțiile tehnice pentru crearea de noi aplicații în game mai înalte de frecvențe în bandă 
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UHF. Prin limitarea domeniului de aplicare la o bandă specifică, se limitează posibilitatea 
de dezvoltare a noilor tehnologii și aplicații în beneficiul consumatorilor.

Amendamentul 83
Christel Schaldemose

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 ca 
banda să devină disponibilă 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. În conformitate cu articolul 9 din 
Directiva 2002/21/CE, Comisia, în 
cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea benzii UHF (cu 
alte cuvinte, a spectrului dintre 300 MHz 
și 3 GHz) și evaluează posibilitatea 
eliberării și disponibilizării unui spectru 
suplimentar pentru noi aplicații.

Or. en

Amendamentul 84
Catherine Stihler

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 

(3) Până la 17 iunie 2015, statele membre
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
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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.

conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia recomandă ca 
banda să devină disponibilă 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. În conformitate cu articolul 9 din 
Directiva 2002/21/CE, Comisia, în 
cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea benzii UHF (cu 
alte cuvinte, a spectrului dintre 300 MHz 
și 3 GHz) și evaluează posibilitatea 
eliberării și disponibilizării unui spectru 
suplimentar pentru noi aplicații.

Or. en

Amendamentul 85
Constance Le Grip

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 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, în 
special a gamei de frecvențe dintre 300 
MHz și 3 GHz, astfel cum se prevede la 
articolul 8 din prezenta decizie, și 
evaluează posibilitatea eliberării și 
disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.
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Or. fr

Amendamentul 86
Robert Rochefort

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 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 benzii UHF (cu 
alte cuvinte, a spectrului dintre 300 MHz 
și 3 GHz) și evaluează posibilitatea 
eliberării și disponibilizării unui spectru 
suplimentar pentru noi aplicații.

Or. fr

Amendamentul 87
Bernadette Vergnaud

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 

(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 
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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.

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 întregii benzi 
UHF și evaluează posibilitatea eliberării și 
disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

Or. fr

Amendamentul 88
Jürgen Creutzmann

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), dacă este necesar 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) și serviciile de 
radiodifuziune terestră.

În special, statele membre, în colaborare 
cu Comisia, analizează posibile soluții 
tehnice pentru utilizarea în paralel a 
benzilor de frecvență de către utilizatorii 
serviciilor de radiodifuziune terestră și ai 
serviciilor de telefonie mobilă, astfel încât 
să se țină seama de necesitățile diferite ale 
zonelor urbane și ale zonelor slab 
populate.
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Or. de

Amendamentul 89
Christel Schaldemose

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 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) și nici nu 
cauzează perturbări ale serviciilor de 
radiodifuziune terestră.

Or. en

Amendamentul 90
Catherine Stihler

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 

(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 



PE458.837v01-00 46/54 AM\858228RO.doc

RO

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).

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) și nici nu 
cauzează perturbări ale serviciilor de 
radiodifuziune terestră.

Or. en

Amendamentul 91
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre, în colaborare cu 
Comisia, ar trebui să ia măsurile tehnice 
și de reglementare necesare pentru a 
împiedica interferențele prejudiciabile 
dintre serviciile de telefonie mobilă și 
utilizatorii serviciilor de radiodifuziune și 
PMSE. Statele membre ar trebui să 
acorde suficiente fonduri în timp util 
pentru a acoperi costurile de migrare 
asociate cu disponibilizarea benzii de 800 
MHz și măsurile de protecție împotriva 
interferențelor.

Or. de

Amendamentul 92
Catherine Stihler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre, în colaborare cu 
Comisia, asigură implementarea 
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măsurilor tehnice și de reglementare 
necesare pentru a evita interferențele 
prejudiciabile cauzate de serviciile de 
comunicații electronice din banda de 
frecvență de 800 MHz serviciilor de 
radiodifuziune și serviciilor PMSE în 
frecvențele de sub 790 MHz.

Or. en

Amendamentul 93
Catherine Stihler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Comisia încurajează statele membre 
să asigure la timp suficiente fonduri 
pentru a acoperi costurile de migrare și 
costurile asociate măsurilor care vizează 
limitarea interferențelor pentru serviciile 
de radiodifuziune.

Or. en

Amendamentul 94
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(6) Pentru a se asigura că toți cetățenii au 
acces la servicii digitale avansate, inclusiv 
servicii în bandă largă, în special în 
zonele îndepărtate și slab populate, statele 
membre și Comisia asigură disponibilitatea 
unor benzi de frecvențe suficiente pentru 
furnizarea serviciilor în bandă largă prin 
satelit permițând accesul la internet la un 
preț comparabil cu cel oferit de sistemele 
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terestre. terestre.

Or. en

Amendamentul 95
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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 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.

Or. en

Justificare

Considerăm că asigurarea de către Comisie a disponibilității unor servicii armonizate prin 
satelit pentru acces la banda largă „permițând accesul la internet la un preț comparabil cu 
cel oferit de sistemele terestre” nu intră în domeniul de aplicare al prezentei decizii și că 
spectrul de frecvențe în bandă S autorizat la nivel european în 2009 îndeplinește cerințele 
pentru servicii armonizate prin satelit pentru accesul la banda largă.

Amendamentul 96
Frank Engel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Pentru a sprijini dezvoltarea în 
continuare a serviciilor media 
audiovizuale inovatoare și a altor servicii 
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destinate cetățenilor europeni, ținând 
seama de avantajele economice și sociale 
ale unei piețe digitale unice, statele 
membre, în colaborare cu Comisia, 
asigură disponibilitatea unui spectru 
suficient pentru furnizarea terestră și prin 
satelit a acestor servicii.

Or. en

Justificare

Nu numai transmisiile terestre necesită un spectru suficient pentru a îndeplini obiectivele de 
interes general, ci și serviciile prin satelit au nevoie de suficient spectru pentru a continua să 
dezvolte și să utilizeze tehnologii inovatoare care promovează servicii digitale avansate, 
inclusiv noi servicii audiovizuale de înaltă calitate, precum HDTV sau 3DTV. Este important 
să se adopte o strategie cuprinzătoare pentru utilizarea spectrului, care să promoveze toate 
tehnologiile care prezintă avantaje economice și sociale pentru cetățeni și întreprinderi, 
contribuind astfel la realizarea unei piețe digitale unice, pe deplin funcțională.

Amendamentul 97
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre, în colaborare cu 
Comisia, asigură mijloace suficiente 
pentru furnizarea de servicii de 
radiodifuziune terestră, fără a aduce 
atingere principiului neutralității 
serviciilor.

Or. en

Justificare

În multe zone ale Europei, există un public mai larg pentru televiziunea prin cablu, fibră 
optică, satelit sau bandă largă decât pentru transmisiile în bandă UHF. Migrarea de la 
vizionarea transmisiilor în bandă UHF a început în anii 1980 și va continua probabil în 
următorii ani. „Mijloace suficiente pentru furnizarea de servicii” înseamnă că stațiile de 
difuzare pot conta pe suficientă lățime de bandă pentru a-și atinge publicul deși lățimea de 
bandă poate să nu fie wireless. Autoritățile de reglementare ar putea astfel găsi metode de 
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utilizare mai eficiente pentru canalele UHF, alocate în mod tradițional stațiilor de 
televiziune.

Amendamentul 98
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre, în colaborare cu 
Comisia, încearcă să găsească un set 
minimal de benzi principale armonizate 
pentru serviciile PMSE din Uniune, în 
conformitate cu obiectivele Uniunii de a 
îmbunătăți integrarea pieței interne și 
accesul la cultură. Aceste benzi 
armonizate ar trebui să fie pe frecvența de 
1 GHz sau pe frecvențe superioare.

Or. en

Justificare

Grupurile și artiștii aflați în turnee se confruntă în prezent cu probleme legate de faptul că se 
atribuie diferite frecvențe microfoanelor wireless nu numai în state membre diferite, ci și în 
diferite orașe și regiuni ale aceluiași stat membru. PMSE nu necesită arii largi de acoperire 
și astfel frecvențele de peste 1GHz ar fi ideale.

Amendamentul 99
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre și Comisia asigură 
disponibilitatea spectrului pentru 
dispozitivele de identificare a frecvenței 
radio (RFID) și alte tehnologii de 
comunicații wireless pentru internetul 
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obiectelor (IOT) și depun eforturi pentru 
standardizarea alocării spectrului pentru 
comunicațiile IOT în statele membre.

Or. en

Amendamentul 100
Jürgen Creutzmann

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) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și identifică viitoarea cerere în 
materie de spectru în Uniune în toată gama 
de frecvențe.

Or. de

Amendamentul 101
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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) 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 – 5 GHz.

Or. en
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Justificare

Considerăm că este necesar să se revizuiască alocările de spectru între cel puțin 400 MHz și 
5 GHz pentru a asigura că va fi alocat suficient spectru pentru serviciile mobile în bandă 
largă cel puțin până în 2020. Constatăm că în propunerea Comisiei se pune accentul pe gama 
de frecvențe 300 MHz – 3 GHz și suntem preocupați de faptul că aceasta nu este suficient de 
largă pentru a putea satisface viitoarele necesități. Constatăm îndeosebi că însăși Comisia 
recunoaște importanța benzilor de 3,5 GHz pentru furnizarea de bandă largă pentru toți 
utilizatorii.

Amendamentul 102
Jürgen Creutzmann

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, pe baza unor criterii și 
metode clar definite și transparente, a
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.

Or. de

Amendamentul 103
Catherine Stihler

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Inventarul menționat la alineatul (1) (2) Inventarul menționat la alineatul (1) 
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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.

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, pe baza unor 
criterii și metodologii de evaluare clar 
definite și transparente. 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.

Or. en

Amendamentul 104
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când este posibil, Comisia 
include, de asemenea, în inventarul 
menționat la alineatul (1), informații 
privind utilizarea spectrului de către 
statele terțe partenere, învecinate unui 
stat membru, care pot avea un impact 
direct sau indirect asupra utilizării 
spectrului în Uniune.

Or. en

Amendamentul 105
Christel Schaldemose

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea participă la negocierile eliminat
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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.

Or. en


