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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Primul program de politică în domeniul spectrului de frecvențe radio (PPSR) reprezintă un 
pas important în asigurarea unei utilizări eficiente și optime a acestei resurse finite. Politica 
privind spectrul se află în centrul Agendei digitale pentru Europa, inițiativă emblematică a 
Comisiei, și este esențială pentru realizarea obiectivelor politice cuprinse în Strategia UE 
2020 pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, programul aferent 
aflându-se printre cele 50 de acțiuni prioritare din Actul privind piața unică. 

2. PPSR vizează crearea unei industrii europene competitive și pline de vitalitate în domeniul 
furnizării de servicii și echipamente wireless în bandă largă. Programul își propune crearea 
unui mediu în care serviciile paneuropene să se poată dezvolta.

3. Alocarea frecvențelor, care constituie un bun public, trebuie să urmărească interesul suprem 
al cetățenilor europeni. O alocare eficientă și efectivă a frecvențelor va oferi mai multe 
beneficii sociale, culturale și economice, va extinde posibilitățile de alegere ale 
consumatorilor, va determina progresul pe termen lung al competitivității industriilor 
europene și va contribui la realizarea pieței interne digitale. 

4. Utilizarea spectrului de frecvențe pentru banda largă mobilă aduce beneficii materiale 
cetățenilor, iar cantitatea de date transmise prin rețelele mobile a cunoscut, în ultimii ani, o 
creștere spectaculoasă. Această tendință va continua, întrucât numărul de telefoane 
inteligente, tablete PC și chei hardware crește la fel de repede. Mai mult banda largă mobilă 
joacă un rol din ce în ce mai important în furnizarea și inovarea serviciilor din domenii 
precum sănătatea, educația, cultura și administrația publică.

5. Armonizarea frecvențelor va scădea costurile instalării rețelelor mobile și ale aparatelor 
mobile pentru consumatori, va stimula competiția și va extinde posibilitățile de alegere ale 
consumatorilor. În plus, va reduce interferențele și perturbările transfrontaliere periculoase.   

6. O utilizare eficientă a spectrului frecvențelor poate avea o contribuție semnificativă la 
accesul universal la comunicațiile electronice, în special pentru cetățenii și întreprinderile 
aflate în zone mai puțin populate sau izolate, cum ar fi regiunile rurale sau insulele.

7. Armonizarea frecvențelor și dezvoltarea serviciilor wireless în bandă largă oferă noi 
instrumente și oportunități de difuzare a materialelor culturale. În același timp, este important 
ca oportunitățile existente de difuzare terestră să fie păstrate. Atunci când este necesar, 
costurile suplimentare pentru eliberarea benzilor de frecvență trebuie compensate de statele 
membre.

8. PPSR trebuie să aibă scopuri realiste, dar ambițioase, care să permită întreprinderilor 
europene să concureze dintr-o poziție mai puternică pe piața mondială. Fără obiective 
ambițioase, Uniunea Europeană riscă să rămână în urmă. Mai mult, punerea la dispoziție a 
spectrului wireless 790MHz - 862MHz (800Mhz) este vitală pentru realizarea obiectivelor 
stabilite în Agenda digitală pentru Europa, atât în termeni de rapiditate a accesului la internet, 
cât și în privința reducerii diviziunii digitale. Punerea la dispoziție trebuie realizată cât mai 
curând, și cel târziu până în 2013. E-guvernarea, inclusiv desfășurarea electronică a 
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procedurilor de achiziții publice, ar trebui să contribuie la extinderea benzii largi pe teritoriul 
UE.

9. Este necesar un angajament strategic pe termen lung, mergând chiar dincolo de 2015. Când 
sunt în joc investiții de o asemenea anvergură, este important să se ofere siguranță din punctul 
de vedere al reglementărilor. 

În ceea ce privește propunerea privind PPSR, raportoarea subliniază necesitatea: 

a) de a crea benzi de frecvență armonizate, pentru a încuraja serviciile paneuropene, a 
diminua obligațiile birocratice și a consolida piața internă;

b) de a susține eliberarea spectrului 790-862MHz pentru banda largă mobilă până în 2013;

c) de a se urmări eliberarea ulterioară a spectrului în sub-banda secundară, sub 790MHz, 
pentru a face față creșterii continue a traficului datelor;

d) de a încuraja creșterea capacității frecvențelor deja utilizate, precum cea de 2,3 GHz;

e) de a avea în atenție faptul că este esențial ca PPSR să fie adoptat cât mai curând. Este 
esențial ca abordarea să fie orientată spre consens și axată pe chestiunile esențiale, în 
special asupra necesității de a aloca mai multe frecvența serviciilor mobile. 

Din perspectiva pieței interne, obiectivele enumerate mai sus trasează calea către o creștere 
sustenabilă și locuri de muncă viabile în Europa. Industria comunicațiilor mobile a constituit 
dintotdeauna un catalizator al dezvoltării economice pentru comunitate în sens extins. De 
aceea, trebuie să creăm un mediu care să încurajeze investițiile, să favorizeze creșterea și să 
aducă Europa în poziția de lider al pieței mondiale.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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 

(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 
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(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 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.

(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 
ale Actului 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 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. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Spectrul radio este o resursă-cheie 
pentru sectoare și servicii esențiale, care 

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

includ comunicațiile mobile, wireless în 
bandă largă și prin satelit, transmisiunile de 
televiziune și radio, transporturile, 
radiolocația, și pentru aplicații precum 
alarmele, comanda la distanță, protezele 
auditive, microfoanele și echipamentele 
medicale. Pe spectrul radio se bazează 
servicii publice cum sunt serviciile de 
securitate și siguranță, inclusiv protecția 
civilă, precum și activități științifice cum 
sunt meteorologia, observarea Pământului, 
radioastronomia și cercetarea spațială. O 
utilizare eficientă a frecvențelor are, de 
asemenea, o contribuție la accesul 
universal la comunicațiile electronice, în 
special pentru cetățenii și întreprinderile 
aflate în zone mai puțin populate sau 
izolate, cum ar fi regiunile rurale sau 
insulele. 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 3

Propunere de decizie
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planificarea strategică și armonizarea 
utilizării spectrului radio la nivelul Uniunii 
ar trebui să consolideze piața unică a 
serviciilor și echipamentelor de 
comunicații electronice wireless, precum și 
alte politici ale Uniunii care implică 
utilizarea spectrului radio, creând astfel noi 
oportunități pentru inovare și contribuind la 
redresare economică și la integrare socială 
la scara întregii Uniuni, respectând în 
același timp valoarea socială, culturală și 
economică importantă a spectrului. Prin 
urmare, pentru a realiza aceste scopuri, 

(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. 
Armonizarea utilizării frecvențelor este, 
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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.

de asemenea, esențială pentru asigurarea 
calității serviciilor oferite prin 
comunicațiile electronice și pentru 
crearea unor economii de scară care să 
scadă atât costurile instalării rețelelor 
mobile, cât și costurile aparatelor mobile 
destinate consumatorilor.  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.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acest prim program trebuie, în special, 
să susțină Strategia „Europa 2020” pentru 
creștere inteligentă, sustenabilă și 
incluzivă, având în vedere potențialul uriaș 
de care dispun serviciile wireless pentru a 
promova o economie bazată pe informație, 
a dezvolta și a sprijini sectoarele care se 
bazează pe tehnologiile informației și 
comunicațiilor și a depăși decalajul digital. 
Programul este, de asemenea, o acțiune-
cheie din Agenda digitală pentru Europa 
care urmărește furnizarea internetului de 
mare viteză în bandă largă în viitoarea 
economie a cunoașterii bazată pe rețele și 
are obiectivul ambițios de a asigura o 
acoperire universală în bandă largă la 
viteze de cel puțin 30 Mbps pentru toți 
europenii până în 2020, atingând astfel 
beneficiile economice și sociale sustenabile 
ale unei piețe unice digitale. Programul 
trebuie să sprijine și să promoveze, de 
asemenea, și alte politici sectoriale ale 

(4) Acest prim program trebuie, în special, 
să susțină Strategia „Europa 2020” pentru 
creștere inteligentă, sustenabilă și 
incluzivă, având în vedere potențialul uriaș 
de care dispun serviciile wireless pentru a 
promova o economie bazată pe informație, 
a încuraja, a dezvolta și a sprijini 
sectoarele care se bazează pe tehnologiile 
informației și comunicațiilor, cum ar fi 
comerțul electronic, și a depăși decalajul 
digital. Programul este, de asemenea, o 
acțiune-cheie din Agenda digitală pentru 
Europa care urmărește furnizarea 
internetului de mare viteză în bandă largă 
în viitoarea economie a cunoașterii bazată 
pe rețele și are obiectivul ambițios de a 
asigura o acoperire universală în bandă 
largă la viteze de cel puțin 30 Mbps pentru 
toți europenii până în 2020, atingând astfel 
beneficiile economice și sociale sustenabile 
ale unei piețe unice digitale. Acesta 
promovează în special dezvoltarea unor 
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Uniunii, precum cele referitoare la un 
mediu sustenabil și la incluziunea 
economică și socială a tuturor cetățenilor 
Uniunii. Ca urmare a importanței 
aplicațiilor wireless pentru inovare, acest 
program este și o inițiativă-cheie de 
susținere a politicilor Uniunii în domeniul 
inovării.

noi piețe și noi servicii pentru IMM-uri, 
precum și crearea de noi locuri de muncă.
El încurajează, de asemenea, concurența 
și permite consumatorilor să profite de o 
gamă mai mare de opțiuni și de prețuri 
mai bune ale bunurilor și serviciilor. E-
guvernarea, inclusiv desfășurarea 
electronică a procedurilor de achiziții 
publice, ar trebui să contribuie la 
extinderea benzii largi. Programul trebuie 
să sprijine și să promoveze, de asemenea, 
și alte politici sectoriale ale Uniunii, 
precum cele referitoare la un mediu 
sustenabil și la incluziunea economică și 
socială a tuturor cetățenilor Uniunii, în 
special a persoanelor cu dizabilități și a 
cetățenilor care locuiesc în zone izolate. 
Ca urmare a importanței aplicațiilor 
wireless pentru inovare, acest program este 
și o inițiativă-cheie de susținere a 
politicilor Uniunii în domeniul inovării.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru o utilizare optimă și eficientă a 
spectrului sunt necesare monitorizarea 
continuă a evoluției acesteia și informații 
actualizate și transparente privind utilizarea 
spectrului în întreaga Uniune. Deși Decizia 
2007/344/CE a Comisiei privind 
disponibilitatea armonizată a informațiilor 
referitoare la utilizarea spectrului de 
frecvențe radio în cadrul Comunității 
solicită statelor membre să publice 
informații privind drepturile de utilizare, 
pentru creșterea eficienței utilizării 
spectrului și a echipamentelor radio, în 
special între 300 MHz și 3 GHz, în Uniune 
este nevoie de un inventar detaliat al 

(10) Pentru o utilizare optimă și eficientă a 
spectrului sunt necesare monitorizarea 
continuă a evoluției acesteia și informații 
actualizate și transparente privind utilizarea 
spectrului în întreaga Uniune. Deși Decizia 
2007/344/CE a Comisiei privind 
disponibilitatea armonizată a informațiilor 
referitoare la utilizarea spectrului de 
frecvențe radio în cadrul Comunității 
solicită statelor membre să publice 
informații privind drepturile de utilizare, 
pentru creșterea eficienței utilizării 
spectrului și a echipamentelor radio, în 
special între 300 MHz și 6 GHz, în Uniune 
este nevoie de un inventar detaliat al 
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utilizărilor existente ale spectrului, alături 
de o metodologie eficace de reexaminare și 
evaluare. Acestea ar ajuta la identificarea 
tehnologiilor și a utilizărilor ineficiente atât 
în sectorul comercial, cât și în cel public, 
precum și a frecvențelor asignate și 
neutilizate și a oportunităților de utilizare 
în comun neutilizate, precum și la 
evaluarea nevoilor viitoare ale 
consumatorilor și ale întreprinderilor.

utilizărilor existente ale spectrului, alături 
de o metodologie eficace de reexaminare și 
evaluare. Acestea ar ajuta la identificarea 
tehnologiilor și a utilizărilor ineficiente atât 
în sectorul comercial, cât și în cel public, 
precum și a frecvențelor asignate și 
neutilizate și a oportunităților de utilizare 
în comun neutilizate, precum și la 
evaluarea nevoilor viitoare ale 
consumatorilor și ale întreprinderilor. În 
completarea acestora, inventarul ar trebui 
să includă și un raport privind măsurile 
luate de statele membre pentru a 
implementa deciziile luate la nivelul UE 
asupra armonizării utilizării benzilor de 
frecvență specifice.

Or. en

Amendamentul 6

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, ar trebui
avut în vedere și un spectru suplimentar 
sub 790 MHz pentru utilizarea serviciilor 
mobile.



PE458.565v01-00 10/18 PA\856373RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 7

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 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. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

spectrului astfel încât cererea crescândă de 
utilizare a frecvențelor să poată fi 
satisfăcută în cele mai bune condiții, să se 
amelioreze calitatea serviciilor și să se 
asigure accesul universal la comunicațiile 
electronice, depășind actualele diferențe 
geografice;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – 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 adecvat sistem de 
autorizare posibil, altfel spus, a celui mai 
puțin oneros, astfel încât flexibilitatea și 
eficiența utilizării spectrului să crească la 
maximum;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 3 – paragraful 1 – 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 
și a promova dezvoltarea activităților 
economice bazate pe comunicațiile 
electronice, precum comerțul electronic, 
în zone care nu dispun în mod curent de 
conexiuni în bandă largă;

Or. en
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Amendamentul 11

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. en

Amendamentul 12

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 acordată 
o atenția specială standardelor pentru 
echipamentele ce urmează a fi utilizate de 
persoanele cu dizabilități.



PA\856373RO.doc 13/18 PE458.565v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Pentru a îndeplini integral obligațiile 
menționate la alineatul (1) și, în special, 
pentru a se asigura că acumularea, 
transferul sau modificarea drepturilor de 
utilizare a frecvențelor radio nu 
distorsionează concurența, statele membre, 
în momentul când planifică alocarea unui 
spectru și luând în considerare alocările 
existente pentru operatorii mobili 
concurenți, verifică cu atenție pe teritoriul 
lor dacă există o probabilitate 
semnificativă ca această alocare să 
reducă sau să denatureze concurența pe 
piețele comunicațiilor mobile implicate. 
Atunci când este probabil ca alocarea 
planificată a spectrului, ținând seama de 
alocările deja existente, să provoace 
reducerea sau denaturarea concurenței, 
statele membre contracarează aceste 
riscuri adoptând cel puțin una dintre
următoarele măsuri, fără să aducă atingere 
aplicării regulilor concurenței:

Or. en

Amendamentul 14

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 

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 



PE458.565v01-00 14/18 PA\856373RO.doc

RO

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 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, 
ia, de asemenea, măsuri pentru a 
promova un al doilea dividend digital 
(698-790MHz) și a viza convergența pe 
termen lung a serviciilor pentru 470-
698MHz. Ar trebui avute în vedere și 
noile benzi de frecvență, precum banda de
2,3 GHz ce urmează a fi alocată 
serviciilor mobile, în principal prin 
creșterea capacităților.

Or. en

Amendamentul 15

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 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).

Or. en
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Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Cu cooperarea Comisiei, statele 
membre asigură o disponibilitate 
suficientă a frecvențelor pentru serviciile 
de radiodifuzare terestre.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 4a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre, cu cooperarea 
Comisiei, încearcă să găsească un set 
minimal de benzi principale armonizate 
pentru serviciile PMSE din Uniune, în 
conformitate cu obiectivele Uniunii de 
îmbunătățire a integrării pieței interne și 
a accesului la cultură.

Or. en

Amendamentul 19

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 un spectru armonizat 
în Uniune. În primă instanță, acest 
inventar include frecvențe în gama 300 
MHz – 6 GHz. Inventarul ar trebui să 
includă și un raport privind măsurile 
luate de statele membre pentru a 
implementa deciziile luate la nivelul UE 
asupra armonizării și utilizării benzilor de 
frecvență specifice.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea le asigură statelor membre, la 
cererea acestora, sprijin politic și tehnic în 
negocierile lor bilaterale cu țări vecine 
nemembre ale Uniunii, inclusiv cu țări 
candidate sau în curs de aderare, pentru 
rezolvarea problemelor de coordonare a 
spectrului care le împiedică să-și 
îndeplinească obligațiile în conformitate cu 
legislația Uniunii privind politica în 
domeniul spectrului și gestionarea 
spectrului. Uniunea sprijină, de asemenea, 
eforturile țărilor terțe de a pune în aplicare 
o gestionare a spectrului compatibilă cu 
cea a Uniunii, astfel încât să salvgardeze 
obiectivele politicii în domeniul spectrului 
a Uniunii.

(4) Uniunea oferă statelor membre sprijin 
politic și tehnic în negocierile lor bilaterale 
și multilaterale cu țări vecine nemembre 
ale Uniunii, inclusiv cu țări candidate sau 
în curs de aderare, pentru rezolvarea 
problemelor de coordonare a spectrului 
care le împiedică să-și îndeplinească 
obligațiile în conformitate cu legislația 
Uniunii privind politica în domeniul 
spectrului și gestionarea spectrului. 
Uniunea sprijină, de asemenea, eforturile 
țărilor terțe de a pune în aplicare o 
gestionare a spectrului compatibilă cu cea a 
Uniunii, astfel încât să salvgardeze 
obiectivele politicii în domeniul spectrului 
a Uniunii.

Or. en
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