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Amendamentul 154
Giles Chichester

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. adoptă poziția în primă lectură 
prezentată în continuare;

1. respinge propunerea Comisiei;

Or. en

Amendamentul 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
[propunerea Comisiei].

Or. de

Justificare

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen. 
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

Amendamentul 156
Jens Rohde

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 5 a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

– având în vedere Rezoluția 
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Parlamentului European din 
12 septembrie 2013 referitoare la agenda 
digitală pentru creștere, mobilitate și 
ocuparea forței de muncă: este timpul să 
accelerăm, în care Parlamentul European 
solicită eliminarea roamingului în 2015,

Or. en

Amendamentul 157
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Europa trebuie să valorifice toate 
sursele de creștere pentru a ieși din criză, a 
crea locuri de muncă și a redeveni 
competitivă. Relansarea creșterii și a 
creării de locuri de muncă în Uniune este 
obiectivul Strategiei Europa 2020. 
Consiliul European de primăvară din 2013 
a subliniat importanța pieței unice digitale 
pentru creștere și a solicitat adoptarea unor 
măsuri concrete pentru a institui o piață 
unică în domeniul tehnologiilor informației 
și comunicațiilor (TIC) cât mai curând 
posibil. În concordanță cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020 și cu această 
solicitare, prezentul regulament urmărește 
să instituie o piață unică a comunicațiilor 
electronice, prin completarea și adaptarea 
cadrului de reglementare existent în 
Uniune pentru comunicațiile electronice.

(1) Europa trebuie să valorifice toate 
sursele de creștere pentru a ieși din criză, a 
crea locuri de muncă și a redeveni 
competitivă. Relansarea creșterii și a 
creării de locuri de muncă în Uniune este 
obiectivul Strategiei Europa 2020. În plus, 
sfera digitală a devenit o parte a spațiului 
public în care se stabilesc noi forme de 
comerț transfrontalier și sunt create 
oportunități de afaceri pentru 
întreprinderile europene în economia 
digitală globală, concomitent cu 
dezvoltarea inovatoare a pieței și cu 
interacțiunea socială și culturală.
Consiliul European de primăvară din 2013 
a subliniat importanța pieței unice digitale 
pentru creștere și a solicitat adoptarea unor 
măsuri concrete pentru a institui o piață 
unică în domeniul tehnologiilor informației 
și comunicațiilor (TIC) cât mai curând 
posibil. În concordanță cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020 și cu această 
solicitare, prezentul regulament urmărește 
să instituie o piață unică a comunicațiilor 
electronice, prin completarea și adaptarea 
cadrului de reglementare existent în 
Uniune pentru comunicațiile electronice.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu documentul informal al Dialogului transatlantic al legiuitorilor (DTL), 
intitulat „Securitatea cibernetică și aspecte ale internetului – stabilirea unui cadru de acțiune 
transatlantică”.

Amendamentul 158
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Agenda digitală pentru Europa (ADE), 
una dintre inițiativele emblematice ale 
Strategiei Europa 2020, a recunoscut deja 
rolul TIC și al conectivității la rețea drept o 
bază indispensabilă pentru dezvoltarea 
economiei și societății noastre. Pentru ca 
Europa să profite de avantajele 
transformării digitale, Uniunea are nevoie 
de o piață unică dinamică a comunicațiilor 
electronice pentru toate sectoarele și pe tot 
teritoriul Europei. O astfel de piață cu 
adevărat unică a comunicațiilor va constitui 
baza unei economii digitale inovatoare și 
„inteligente” și fundamentul pieței unice 
digitale în care serviciile online vor putea 
circula liber peste granițe.

(2) Agenda digitală pentru Europa (ADE), 
una dintre inițiativele emblematice ale 
Strategiei Europa 2020, a recunoscut deja 
rolul TIC și al conectivității la rețea drept o 
bază indispensabilă pentru dezvoltarea 
economiei și societății noastre. Pentru ca 
Europa să profite de avantajele 
transformării digitale, Uniunea are nevoie 
de o piață unică dinamică a comunicațiilor 
electronice pentru toate sectoarele și pe tot 
teritoriul Europei. O astfel de piață cu 
adevărat unică a comunicațiilor va constitui 
baza unei economii digitale inovatoare și
„inteligente” și fundamentul pieței unice 
digitale în care serviciile online vor putea 
circula liber peste granițe într-un context 
unic deschis, standardizat și interoperabil.

Or. it

Amendamentul 159
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o piață unică neîngrădită a 
comunicațiilor electronice, libertatea de a

(3) Într-o piață unică neîngrădită a 
comunicațiilor electronice, dreptul 
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furniza rețele și servicii de comunicații 
electronice tuturor clienților din Uniune și 
dreptul fiecărui utilizator final de a alege 
cea mai bună ofertă disponibilă pe piață ar 
trebui asigurate și nu ar trebui restricționate 
de fragmentarea piețelor în funcție de 
frontierele naționale. Cadrul de 
reglementare actual în materie de 
comunicații electronice nu remediază 
integral această fragmentare, având în 
vedere că în prezent există sisteme 
naționale de autorizare generală, în loc de 
sisteme la nivelul Uniunii, sisteme 
naționale de alocare a spectrului de 
frecvențe radio, diferite produse de acces 
disponibile pentru furnizorii de 
comunicații electronice din diferite state 
membre și diferite serii de norme 
sectoriale aplicabile în domeniul 
protecției consumatorilor. În multe 
cazuri, normele Uniunii doar definesc 
principiile de bază, iar statele membre le 
pun adesea în aplicare în moduri 
divergente.

fiecăruia de a avea acces la rețele și 
servicii de comunicații electronice în
Uniune, libertatea de a furniza aceste 
servicii și dreptul fiecărui utilizator final de 
a alege cea mai bună ofertă disponibilă pe 
piață ar trebui asigurate și nu ar trebui 
restricționate de fragmentarea piețelor în 
funcție de frontierele naționale.

Or. de

Amendamentul 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o piață unică neîngrădită a 
comunicațiilor electronice, libertatea de a 
furniza rețele și servicii de comunicații 
electronice tuturor clienților din Uniune și 
dreptul fiecărui utilizator final de a alege 
cea mai bună ofertă disponibilă pe piață ar 
trebui asigurate și nu ar trebui restricționate 
de fragmentarea piețelor în funcție de 
frontierele naționale. Cadrul de 
reglementare actual în materie de 
comunicații electronice nu remediază 

(3) Într-o piață unică neîngrădită a 
comunicațiilor electronice, libertatea de a 
furniza rețele și servicii de comunicații 
electronice tuturor clienților din Uniune și 
dreptul fiecărui utilizator final de a alege 
cea mai bună ofertă disponibilă pe piață ar 
trebui asigurate și nu ar trebui restricționate 
de fragmentarea piețelor în funcție de 
frontierele naționale.
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integral această fragmentare, având în 
vedere că în prezent există sisteme 
naționale de autorizare generală, în loc de 
sisteme la nivelul Uniunii, sisteme 
naționale de alocare a spectrului de 
frecvențe radio, diferite produse de acces 
disponibile pentru furnizorii de 
comunicații electronice din diferite state 
membre și diferite serii de norme 
sectoriale aplicabile în domeniul 
protecției consumatorilor. În multe 
cazuri, normele Uniunii doar definesc 
principiile de bază, iar statele membre le 
pun adesea în aplicare în moduri 
divergente.

Or. en

Amendamentul 161
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o piață unică neîngrădită a 
comunicațiilor electronice, libertatea de a 
furniza rețele și servicii de comunicații 
electronice tuturor clienților din Uniune și 
dreptul fiecărui utilizator final de a alege 
cea mai bună ofertă disponibilă pe piață ar 
trebui asigurate și nu ar trebui restricționate 
de fragmentarea piețelor în funcție de 
frontierele naționale. Cadrul de 
reglementare actual în materie de 
comunicații electronice nu remediază 
integral această fragmentare, având în 
vedere că în prezent există sisteme 
naționale de autorizare generală, în loc de 
sisteme la nivelul Uniunii, sisteme 
naționale de alocare a spectrului de 
frecvențe radio, diferite produse de acces 
disponibile pentru furnizorii de 
comunicații electronice din diferite state 
membre și diferite serii de norme 

(3) Libertatea de a furniza rețele și servicii 
de comunicații electronice tuturor clienților 
din Uniune și dreptul fiecărui utilizator 
final de a alege cea mai bună ofertă 
disponibilă pe piață ar trebui asigurate și nu 
ar trebui restricționate de fragmentarea 
piețelor în funcție de frontierele naționale. 
Cadrul de reglementare actual în materie 
de comunicații electronice nu remediază 
integral această fragmentare, având în 
vedere că în prezent există divergențe în 
ceea ce privește implementarea la nivel 
național a regimului de autorizare 
generală, sisteme naționale de alocare a 
spectrului de frecvențe radio și diferite
serii de norme de protecție a 
consumatorilor, adaptate fiecărui sector 
de activitate. De exemplu, deși Directiva 
privind autorizarea limitează tipul de 
informații care ar putea fi solicitate, 
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sectoriale aplicabile în domeniul 
protecției consumatorilor. În multe 
cazuri, normele Uniunii doar definesc 
principiile de bază, iar statele membre le 
pun adesea în aplicare în moduri 
divergente.

12 state membre solicită detalii 
suplimentare, cum ar fi o clasificare a 
tipurilor de activități preconizate, sfera 
geografică a activității, piața vizată, 
structura societății, inclusiv numele 
acționarilor și ale acționarilor
acționarilor, autorizația Camerei de
Comerț și un cazier judiciar al 
reprezentantului întreprinderii.

Or. en

Amendamentul 162
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o piață unică neîngrădită a 
comunicațiilor electronice, libertatea de a 
furniza rețele și servicii de comunicații 
electronice tuturor clienților din Uniune și 
dreptul fiecărui utilizator final de a alege 
cea mai bună ofertă disponibilă pe piață ar 
trebui asigurate și nu ar trebui restricționate 
de fragmentarea piețelor în funcție de 
frontierele naționale. Cadrul de 
reglementare actual în materie de 
comunicații electronice nu remediază 
integral această fragmentare, având în 
vedere că în prezent există sisteme 
naționale de autorizare generală, în loc de 
sisteme la nivelul Uniunii, sisteme 
naționale de alocare a spectrului de 
frecvențe radio, diferite produse de acces 
disponibile pentru furnizorii de 
comunicații electronice din diferite state 
membre și diferite serii de norme 
sectoriale aplicabile în domeniul 
protecției consumatorilor. În multe cazuri, 
normele Uniunii doar definesc principiile 
de bază, iar statele membre le pun adesea 
în aplicare în moduri divergente.

(3) Într-o piață unică neîngrădită a 
comunicațiilor electronice, libertatea de a 
furniza rețele și servicii de comunicații 
electronice tuturor clienților din Uniune și 
dreptul fiecărui utilizator final de a alege 
cea mai bună ofertă disponibilă pe piață ar
trebui asigurate și nu ar trebui restricționate 
de fragmentarea piețelor în funcție de 
frontierele naționale. Este necesară 
armonizarea și simplificarea cadrului de 
reglementare actual în materie de 
comunicații electronice pentru a facilita și 
accelera realizarea pieței unice digitale. În 
multe cazuri, normele Uniunii doar 
definesc principiile de bază, iar statele 
membre le pun adesea în aplicare în 
moduri divergente.
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Amendamentul 163
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o piață unică neîngrădită a 
comunicațiilor electronice, libertatea de a 
furniza rețele și servicii de comunicații 
electronice tuturor clienților din Uniune și 
dreptul fiecărui utilizator final de a alege 
cea mai bună ofertă disponibilă pe piață ar 
trebui asigurate și nu ar trebui restricționate 
de fragmentarea piețelor în funcție de 
frontierele naționale. Cadrul de 
reglementare actual în materie de 
comunicații electronice nu remediază 
integral această fragmentare, având în 
vedere că în prezent există sisteme 
naționale de autorizare generală, în loc de 
sisteme la nivelul Uniunii, sisteme 
naționale de alocare a spectrului de 
frecvențe radio, diferite produse de acces 
disponibile pentru furnizorii de comunicații 
electronice din diferite state membre și 
diferite serii de norme sectoriale aplicabile 
în domeniul protecției consumatorilor. În 
multe cazuri, normele Uniunii doar 
definesc principiile de bază, iar statele 
membre le pun adesea în aplicare în 
moduri divergente.

(3) Într-o piață unică neîngrădită a 
comunicațiilor electronice, libertatea de a 
furniza rețele și servicii de comunicații 
electronice tuturor clienților din Uniune și 
dreptul fiecărui utilizator final de a alege 
cea mai bună ofertă disponibilă pe piață ar 
trebui asigurate și nu ar trebui restricționate 
de fragmentarea piețelor în funcție de 
frontierele naționale. Cadrul de 
reglementare actual în materie de 
comunicații electronice nu remediază 
integral această fragmentare, având în 
vedere că în prezent există sisteme 
naționale de autorizare generală, în loc de 
sisteme la nivelul Uniunii, sisteme 
naționale de alocare a spectrului de 
frecvențe radio, diferite produse de acces 
disponibile pentru furnizorii de comunicații 
electronice din diferite state membre și 
diferite serii de norme sectoriale aplicabile 
în domeniul protecției consumatorilor. În 
multe cazuri, normele Uniunii doar 
definesc principiile de bază, iar diferențele 
la punerea în aplicare și implementarea 
cadrului de reglementare au dus la 
costuri mai mari pentru operatorii activi 
în mai multe țări, împiedicând astfel 
investițiile și dezvoltarea unei piețe unice 
pentru telecomunicații.

Or. en

Amendamentul 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O piață cu adevărat unică a 
comunicațiilor electronice ar trebui să 
promoveze concurența, investițiile și 
inovarea în rețele și servicii noi și 
îmbunătățite prin favorizarea integrării 
pieței și a ofertelor de servicii 
transfrontaliere. Ar trebui, așadar, să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
ambițioase în materie de bandă largă de 
mare viteză prevăzute în Agenda digitală 
pentru Europa. Disponibilitatea tot mai 
mare a infrastructurilor și serviciilor 
digitale ar trebui, la rândul său, să 
sporească posibilitățile de alegere ale 
consumatorilor, calitatea serviciilor și 
diversitatea conținuturilor, precum și să 
contribuie la coeziunea teritorială și 
socială, facilitând mobilitatea pe teritoriul 
întregii Uniuni.

(4) O piață cu adevărat unică a 
comunicațiilor electronice ar trebui să 
promoveze concurența, investițiile și 
inovarea în rețele și servicii noi și 
îmbunătățite prin favorizarea integrării 
pieței și a ofertelor de servicii 
transfrontaliere. Ar trebui, așadar, să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
ambițioase în materie de bandă largă de 
mare viteză prevăzute în Agenda digitală 
pentru Europa și ar favoriza apariția unor 
servicii și aplicații în măsură să 
exploateze date și formate deschise în mod 
interoperabil, standard și sigur, 
disponibile cu aceleași niveluri 
funcționale și nefuncționale în întreaga 
Europă. Disponibilitatea tot mai mare a 
infrastructurilor și serviciilor digitale ar 
trebui, la rândul său, să sporească 
posibilitățile de alegere ale consumatorilor, 
calitatea serviciilor și diversitatea 
conținuturilor, precum și să contribuie la 
coeziunea teritorială și socială, facilitând 
mobilitatea pe teritoriul întregii Uniuni.

Or. it

Amendamentul 165
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O piață cu adevărat unică a 
comunicațiilor electronice ar trebui să 
promoveze concurența, investițiile și 
inovarea în rețele și servicii noi și 
îmbunătățite prin favorizarea integrării 

(4) O piață cu adevărat unică a 
comunicațiilor electronice ar trebui să
promoveze concurența, coordonarea,
investițiile, inovarea și o capacitate 
sporită în rețele și servicii noi și 
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pieței și a ofertelor de servicii 
transfrontaliere. Ar trebui, așadar, să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
ambițioase în materie de bandă largă de 
mare viteză prevăzute în Agenda digitală 
pentru Europa. Disponibilitatea tot mai 
mare a infrastructurilor și serviciilor 
digitale ar trebui, la rândul său, să 
sporească posibilitățile de alegere ale 
consumatorilor, calitatea serviciilor și 
diversitatea conținuturilor, precum și să 
contribuie la coeziunea teritorială și 
socială, facilitând mobilitatea pe teritoriul 
întregii Uniuni.

îmbunătățite prin favorizarea integrării 
pieței și a ofertelor de servicii 
transfrontaliere. Ar trebui, așadar, să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
ambițioase în materie de bandă largă de 
mare viteză prevăzute în Agenda digitală 
pentru Europa. Disponibilitatea tot mai 
mare a infrastructurilor și serviciilor 
digitale ar trebui, la rândul său, să 
sporească posibilitățile de alegere ale 
consumatorilor, calitatea serviciilor și 
diversitatea conținuturilor, precum și să 
contribuie la coeziunea teritorială și 
socială, facilitând mobilitatea pe teritoriul 
întregii Uniuni.

Or. en

Amendamentul 166
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O piață cu adevărat unică a 
comunicațiilor electronice ar trebui să 
promoveze concurența, investițiile și 
inovarea în rețele și servicii noi și 
îmbunătățite prin favorizarea integrării 
pieței și a ofertelor de servicii 
transfrontaliere. Ar trebui, așadar, să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
ambițioase în materie de bandă largă de 
mare viteză prevăzute în Agenda digitală 
pentru Europa. Disponibilitatea tot mai 
mare a infrastructurilor și serviciilor 
digitale ar trebui, la rândul său, să 
sporească posibilitățile de alegere ale 
consumatorilor, calitatea serviciilor și 
diversitatea conținuturilor, precum și să 
contribuie la coeziunea teritorială și 
socială, facilitând mobilitatea pe teritoriul 
întregii Uniuni.

(4) O piață cu adevărat unică a 
comunicațiilor electronice ar trebui să 
promoveze concurența, investițiile și 
inovarea în rețele și servicii noi și 
îmbunătățite prin favorizarea integrării 
pieței și a ofertelor de servicii 
transfrontaliere. Ar trebui, așadar, să 
contribuie la realizarea, și chiar depășirea
obiectivelor în materie de bandă largă de 
mare viteză prevăzute în Agenda digitală 
pentru Europa. Disponibilitatea tot mai 
mare a infrastructurilor și serviciilor 
digitale ar trebui, la rândul său, să 
sporească posibilitățile de alegere ale 
consumatorilor, calitatea serviciilor și 
diversitatea conținuturilor, precum și să 
contribuie la coeziunea teritorială și 
socială, facilitând mobilitatea pe teritoriul 
întregii Uniuni.
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Amendamentul 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Beneficiile care rezultă dintr-o piață 
unică a comunicațiilor electronice ar trebui 
să se extindă la ecosistemul digital mai larg 
care include fabricanții de echipamente din 
Uniune, furnizorii de conținuturi și aplicații 
și celelalte sectoare economice, precum cel 
bancar, industria autovehiculelor, domeniul 
logistic, comerțul cu amănuntul, energia și 
transporturile, care se bazează pe 
conectivitate pentru a-și crește 
productivitatea, de exemplu, prin aplicații 
de tip cloud computing omniprezente, 
obiecte conectate și posibilități de furnizare 
a unor servicii integrate pentru diferitele 
părți ale întreprinderii. Administrațiile 
publice și sectorul sănătății ar trebui și ele 
să beneficieze de disponibilitatea mai 
extinsă a serviciilor de e-guvernare și e-
sănătate. Oferta de conținuturi și servicii 
culturale și diversitatea culturală în general 
ar putea crește și ele într-o piață unică a 
comunicațiilor electronice. Asigurarea 
conectivității prin rețele și servicii de 
comunicații electronice este atât de 
importantă pentru ansamblul economiei și
al societății încât obstacolele sectoriale 
nejustificate, în materie de reglementare 
sau de altă natură, ar trebui evitate.

(5) Beneficiile care rezultă dintr-o piață 
unică a comunicațiilor electronice ar trebui 
să se extindă la ecosistemul digital mai larg 
care include fabricanții de echipamente din 
Uniune, furnizorii de conținuturi și aplicații 
și celelalte sectoare economice, precum cel 
bancar, industria autovehiculelor, domeniul 
logistic, comerțul cu amănuntul, energia, 
medicina, mobilitatea și transporturile și 
gestionarea inteligentă a urgențelor și a 
catastrofelor naturale, care se bazează pe 
conectivitate și pe banda largă pentru a-și 
crește productivitatea, calitatea și oferta 
pentru utilizatorul final, de exemplu, prin 
aplicații de tip cloud computing 
omniprezente, obiecte conectate și 
interoperabile și posibilități de furnizare a 
unor servicii integrate transfrontaliere, în 
vederea interoperabilității deschise și 
standard a sistemelor și într-un context de 
deschidere a datelor (open data). 
Administrațiile publice și sectorul sănătății 
ar trebui și ele să beneficieze de 
disponibilitatea mai extinsă a serviciilor de 
e-guvernare și e-sănătate. Oferta de 
conținuturi și servicii culturale și 
diversitatea culturală în general ar putea 
crește și ele într-o piață unică a 
comunicațiilor electronice. Asigurarea 
conectivității prin rețele și servicii de 
comunicații electronice este atât de 
importantă pentru ansamblul economiei, al 
societății și pentru orașele inteligente ale 
viitorului încât obstacolele sectoriale 
nejustificate, în materie de reglementare 
sau de altă natură, ar trebui evitate.
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Amendamentul 168
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Beneficiile care rezultă dintr-o piață 
unică a comunicațiilor electronice ar trebui 
să se extindă la ecosistemul digital mai larg 
care include fabricanții de echipamente din 
Uniune, furnizorii de conținuturi și aplicații 
și celelalte sectoare economice, precum cel 
bancar, industria autovehiculelor, domeniul 
logistic, comerțul cu amănuntul, energia și 
transporturile, care se bazează pe 
conectivitate pentru a-și crește 
productivitatea, de exemplu, prin aplicații 
de tip cloud computing omniprezente, 
obiecte conectate și posibilități de furnizare 
a unor servicii integrate pentru diferitele 
părți ale întreprinderii. Administrațiile 
publice și sectorul sănătății ar trebui și ele 
să beneficieze de disponibilitatea mai 
extinsă a serviciilor de e-guvernare și e-
sănătate. Oferta de conținuturi și servicii 
culturale și diversitatea culturală în general 
ar putea crește și ele într-o piață unică a 
comunicațiilor electronice. Asigurarea 
conectivității prin rețele și servicii de 
comunicații electronice este atât de 
importantă pentru ansamblul economiei și 
al societății încât obstacolele sectoriale 
nejustificate, în materie de reglementare 
sau de altă natură, ar trebui evitate.

(5) Beneficiile care rezultă dintr-o piață 
unică a comunicațiilor electronice ar trebui 
să se extindă la ecosistemul digital mai larg 
care include fabricanții de echipamente din 
Uniune, furnizorii de conținuturi și aplicații 
și celelalte sectoare economice, precum cel 
bancar, industria autovehiculelor, domeniul 
logistic, comerțul cu amănuntul, energia și 
transporturile, care se bazează pe 
conectivitate pentru a-și crește 
productivitatea, de exemplu, prin aplicații 
de tip cloud computing omniprezente, 
obiecte conectate și posibilități de furnizare 
a unor servicii integrate pentru diferitele 
părți ale întreprinderii. Administrațiile 
publice și sectorul sănătății ar trebui și ele 
să beneficieze de disponibilitatea mai 
extinsă a serviciilor de e-guvernare și e-
sănătate. Oferta de conținuturi și servicii 
culturale și educative și diversitatea 
culturală în general ar putea crește și ele 
într-o piață unică a comunicațiilor 
electronice. Asigurarea conectivității prin 
rețele și servicii de comunicații electronice 
este atât de importantă pentru ansamblul 
economiei și al societății încât obstacolele 
sectoriale nejustificate, în materie de 
reglementare sau de altă natură, ar trebui 
evitate.

Or. en

Amendamentul 169
Marisa Matias
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament urmărește 
finalizarea pieței unice a comunicațiilor 
electronice prin adoptarea de măsuri ce 
vizează trei mari direcții legate între ele. În 
primul rând, ar trebui să asigure libertatea 
de a furniza servicii de comunicații 
electronice la nivel transfrontalier și în 
rețele din diferite state membre, pe baza 
conceptului de autorizație UE unică, ce 
stabilește condițiile necesare pentru a 
garanta un nivel mai ridicat de coerență și 
previzibilitate cu privire la conținutul și 
punerea în aplicare a reglementărilor 
specifice acestui sector pe tot teritoriul 
Uniunii. În al doilea rând, este necesar să 
se permită accesul în condiții mult mai 
convergente la inputurile esențiale pentru 
furnizarea transfrontalieră de rețele și 
servicii de comunicații electronice, nu doar 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, 
pentru care sunt esențiale atât benzile de 
frecvențe radio cu licență, cât și cele fără 
licență, ci și pentru conectivitatea prin linii 
fixe. În al treilea rând, în scopul alinierii 
condițiilor comerciale și al consolidării 
încrederii cetățenilor în mediul digital, 
prezentul regulament ar trebui să 
armonizeze normele privind protecția 
utilizatorilor finali, mai ales a 
consumatorilor. Acestea includ norme în 
materie de nediscriminare, informații 
contractuale, încetarea contractelor și 
schimbarea operatorului, pe lângă norme 
privind accesul la conținuturile, aplicațiile 
și serviciile online și la gestionarea 
traficului, care nu doar protejează 
utilizatorii finali, ci și garantează 
funcționarea continuă a ecosistemului de 
internet ca motor al inovării. În plus, 
datorită reformelor suplimentare din 
domeniul serviciilor de roaming, 
utilizatorii finali ar trebui să aibă încredere 

(6) Prezentul regulament urmărește 
finalizarea pieței unice a comunicațiilor 
electronice prin adoptarea de măsuri ce 
vizează trei mari direcții legate între ele. În 
primul rând, ar trebui să asigure libertatea 
de a furniza servicii de comunicații 
electronice la nivel transfrontalier și în 
rețele din diferite state membre, pe baza 
conceptului de autorizație UE unică, ce 
stabilește condițiile necesare pentru a 
garanta un nivel mai ridicat de coerență și 
previzibilitate cu privire la conținutul și 
punerea în aplicare a reglementărilor 
specifice acestui sector pe tot teritoriul 
Uniunii. În al doilea rând, este necesar să 
se permită accesul în condiții mult mai 
convergente la inputurile esențiale pentru 
furnizarea transfrontalieră de rețele și 
servicii de comunicații electronice, nu doar 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, 
pentru care sunt esențiale atât benzile de 
frecvențe radio cu licență, cât și cele fără 
licență, ci și pentru conectivitatea prin linii 
fixe. În al treilea rând, în scopul alinierii 
condițiilor comerciale și al consolidării 
încrederii cetățenilor în mediul digital, 
prezentul regulament ar trebui să 
armonizeze normele privind protecția 
utilizatorilor finali, mai ales a 
consumatorilor. Acestea includ norme în 
materie de nediscriminare, informații 
contractuale, încetarea contractelor și 
schimbarea operatorului, pe lângă norme 
privind accesul la conținuturile, aplicațiile 
și serviciile online și la gestionarea 
traficului, care nu doar protejează 
utilizatorii finali, ci și garantează 
funcționarea continuă a ecosistemului de 
internet ca motor al inovării. În plus, 
datorită reformelor suplimentare de 
eliminare a serviciilor de roaming, 
utilizatorii finali ar trebui să aibă încredere 
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să rămână conectați atunci când călătoresc 
pe teritoriul Uniunii, aceste reforme 
trebuind, în timp, să ducă la convergența 
tarifelor și a altor condiții în cadrul 
Uniunii.

să rămână conectați atunci când călătoresc 
pe teritoriul Uniunii, fără să suporte 
costuri suplimentare față de tarifele 
stabilite de statul membru în care a fost 
încheiat contractul.

Or. pt

Amendamentul 170
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament urmărește 
finalizarea pieței unice a comunicațiilor 
electronice prin adoptarea de măsuri ce 
vizează trei mari direcții legate între ele. În 
primul rând, ar trebui să asigure libertatea 
de a furniza servicii de comunicații 
electronice la nivel transfrontalier și în 
rețele din diferite state membre, pe baza 
conceptului de autorizație UE unică, ce 
stabilește condițiile necesare pentru a 
garanta un nivel mai ridicat de coerență și 
previzibilitate cu privire la conținutul și 
punerea în aplicare a reglementărilor 
specifice acestui sector pe tot teritoriul 
Uniunii. În al doilea rând, este necesar să 
se permită accesul în condiții mult mai 
convergente la inputurile esențiale pentru 
furnizarea transfrontalieră de rețele și 
servicii de comunicații electronice, nu doar 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, 
pentru care sunt esențiale atât benzile de
frecvențe radio cu licență, cât și cele fără 
licență, ci și pentru conectivitatea prin linii 
fixe. În al treilea rând, în scopul alinierii 
condițiilor comerciale și al consolidării 
încrederii cetățenilor în mediul digital, 
prezentul regulament ar trebui să 
armonizeze normele privind protecția 
utilizatorilor finali, mai ales a 
consumatorilor. Acestea includ norme în 

(6) Prezentul regulament urmărește 
finalizarea pieței unice a comunicațiilor 
electronice prin adoptarea de măsuri ce 
vizează trei mari direcții legate între ele. În 
primul rând, ar trebui să asigure libertatea 
de a furniza servicii de comunicații 
electronice la nivel transfrontalier și în 
rețele din diferite state membre, pe baza 
conceptului de autorizație UE unică, ce 
stabilește condițiile necesare pentru a 
garanta un nivel mai ridicat de coerență și 
previzibilitate cu privire la conținutul și 
punerea în aplicare a reglementărilor 
specifice acestui sector pe tot teritoriul 
Uniunii. În al doilea rând, este necesar să 
se permită accesul în condiții mult mai 
convergente la inputurile esențiale pentru 
furnizarea transfrontalieră de rețele și 
servicii de comunicații electronice, nu doar 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, 
pentru care sunt esențiale atât benzile de 
frecvențe radio cu licență, cât și cele fără 
licență, ci și pentru conectivitatea prin linii 
fixe. În al treilea rând, în scopul alinierii 
condițiilor comerciale și al consolidării 
încrederii cetățenilor în mediul digital, 
prezentul regulament ar trebui să 
armonizeze normele privind protecția 
utilizatorilor finali, mai ales a 
consumatorilor. Acestea includ norme în 
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materie de nediscriminare, informații 
contractuale, încetarea contractelor și 
schimbarea operatorului, pe lângă norme 
privind accesul la conținuturile, aplicațiile 
și serviciile online și la gestionarea 
traficului, care nu doar protejează 
utilizatorii finali, ci și garantează 
funcționarea continuă a ecosistemului de 
internet ca motor al inovării. În plus, 
datorită reformelor suplimentare din 
domeniul serviciilor de roaming, 
utilizatorii finali ar trebui să aibă încredere 
să rămână conectați atunci când călătoresc 
pe teritoriul Uniunii, aceste reforme 
trebuind, în timp, să ducă la convergența 
tarifelor și a altor condiții în cadrul 
Uniunii.

materie de nediscriminare, informații 
contractuale, încetarea contractelor și 
schimbarea operatorului, pe lângă norme 
privind accesul la conținuturile, aplicațiile 
și serviciile online și la gestionarea 
traficului, la standardele partajate și 
comune de confidențialitate, protecție și 
siguranță a datelor utilizatorilor finali,
care nu doar protejează utilizatorii finali, ci 
și garantează funcționarea continuă a 
ecosistemului de internet ca motor al 
inovării. În plus, datorită reformelor 
suplimentare din domeniul serviciilor de 
roaming, utilizatorii finali ar trebui să aibă 
încredere să rămână conectați atunci când 
călătoresc pe teritoriul Uniunii, aceste 
reforme trebuind, în timp, să ducă la 
convergența tarifelor și a altor condiții în 
cadrul Uniunii.

Or. it

Amendamentul 171
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament urmărește 
finalizarea pieței unice a comunicațiilor 
electronice prin adoptarea de măsuri ce 
vizează trei mari direcții legate între ele. În 
primul rând, ar trebui să asigure libertatea 
de a furniza servicii de comunicații 
electronice la nivel transfrontalier și în 
rețele din diferite state membre, pe baza 
conceptului de autorizație UE unică, ce 
stabilește condițiile necesare pentru a 
garanta un nivel mai ridicat de coerență și 
previzibilitate cu privire la conținutul și 
punerea în aplicare a reglementărilor 
specifice acestui sector pe tot teritoriul 
Uniunii. În al doilea rând, este necesar să 
se permită accesul în condiții mult mai 

(6) Prezentul regulament urmărește 
finalizarea pieței unice a comunicațiilor 
electronice prin adoptarea de măsuri ce 
vizează trei mari direcții legate între ele. În 
primul rând, ar trebui să asigure libertatea 
de a furniza servicii de comunicații 
electronice la nivel transfrontalier și în 
rețele din diferite state membre, pe baza 
unor reglementari armonizate și 
simplificate pentru a garanta un nivel mai 
ridicat de coerență și previzibilitate cu 
privire la conținutul și punerea în aplicare a 
reglementărilor specifice acestui sector pe 
tot teritoriul Uniunii. În al doilea rând, este 
necesar să se permită accesul în condiții 
mult mai convergente la inputurile 
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convergente la inputurile esențiale pentru 
furnizarea transfrontalieră de rețele și 
servicii de comunicații electronice, nu doar 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, 
pentru care sunt esențiale atât benzile de 
frecvențe radio cu licență, cât și cele fără 
licență, ci și pentru conectivitatea prin linii 
fixe. În al treilea rând, în scopul alinierii 
condițiilor comerciale și al consolidării 
încrederii cetățenilor în mediul digital, 
prezentul regulament ar trebui să 
armonizeze normele privind protecția 
utilizatorilor finali, mai ales a 
consumatorilor. Acestea includ norme în 
materie de nediscriminare, informații 
contractuale, încetarea contractelor și 
schimbarea operatorului, pe lângă norme 
privind accesul la conținuturile, aplicațiile 
și serviciile online și la gestionarea 
traficului, care nu doar protejează 
utilizatorii finali, ci și garantează 
funcționarea continuă a ecosistemului de 
internet ca motor al inovării. În plus, 
datorită reformelor suplimentare din 
domeniul serviciilor de roaming, 
utilizatorii finali ar trebui să aibă încredere 
să rămână conectați atunci când călătoresc 
pe teritoriul Uniunii, aceste reforme 
trebuind, în timp, să ducă la convergența 
tarifelor și a altor condiții în cadrul 
Uniunii.

esențiale pentru furnizarea transfrontalieră 
de rețele și servicii de comunicații 
electronice, nu doar pentru comunicațiile în 
bandă largă fără fir, pentru care sunt 
esențiale atât benzile de frecvențe radio cu 
licență, cât și cele fără licență, ci și pentru 
conectivitatea prin linii fixe. În al treilea 
rând, în scopul alinierii condițiilor 
comerciale și al consolidării încrederii 
cetățenilor în mediul digital, prezentul 
regulament ar trebui să armonizeze 
normele privind protecția utilizatorilor 
finali, mai ales a consumatorilor. Acestea 
includ norme în materie de nediscriminare, 
informații contractuale, încetarea 
contractelor și schimbarea operatorului, pe 
lângă norme privind accesul la 
conținuturile, aplicațiile și serviciile online 
și la gestionarea traficului, care nu doar 
protejează utilizatorii finali, ci și 
garantează funcționarea continuă a 
ecosistemului de internet ca motor al 
inovării. În plus, datorită reformelor 
suplimentare din domeniul serviciilor de 
roaming, utilizatorii finali ar trebui să aibă 
încredere să rămână conectați atunci când 
călătoresc pe teritoriul Uniunii, aceste 
reforme trebuind, în timp, să ducă la 
convergența tarifelor și a altor condiții în 
cadrul Uniunii.

Or. ro

Amendamentul 172
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament urmărește 
finalizarea pieței unice a comunicațiilor 
electronice prin adoptarea de măsuri ce 
vizează trei mari direcții legate între ele. În 

(6) Prezentul regulament urmărește 
finalizarea pieței unice a comunicațiilor 
electronice prin adoptarea de măsuri ce 
vizează trei mari direcții legate între ele. În 
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primul rând, ar trebui să asigure libertatea 
de a furniza servicii de comunicații 
electronice la nivel transfrontalier și în 
rețele din diferite state membre, pe baza 
conceptului de autorizație UE unică, ce 
stabilește condițiile necesare pentru a 
garanta un nivel mai ridicat de coerență și 
previzibilitate cu privire la conținutul și 
punerea în aplicare a reglementărilor 
specifice acestui sector pe tot teritoriul 
Uniunii. În al doilea rând, este necesar să 
se permită accesul în condiții mult mai 
convergente la inputurile esențiale pentru 
furnizarea transfrontalieră de rețele și 
servicii de comunicații electronice, nu doar 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, 
pentru care sunt esențiale atât benzile de 
frecvențe radio cu licență, cât și cele fără 
licență, ci și pentru conectivitatea prin linii 
fixe. În al treilea rând, în scopul alinierii 
condițiilor comerciale și al consolidării 
încrederii cetățenilor în mediul digital, 
prezentul regulament ar trebui să 
armonizeze normele privind protecția 
utilizatorilor finali, mai ales a 
consumatorilor. Acestea includ norme în 
materie de nediscriminare, informații 
contractuale, încetarea contractelor și 
schimbarea operatorului, pe lângă norme 
privind accesul la conținuturile, aplicațiile 
și serviciile online și la gestionarea 
traficului, care nu doar protejează 
utilizatorii finali, ci și garantează 
funcționarea continuă a ecosistemului de 
internet ca motor al inovării. În plus, 
datorită reformelor suplimentare din 
domeniul serviciilor de roaming, 
utilizatorii finali ar trebui să aibă încredere 
să rămână conectați atunci când călătoresc 
pe teritoriul Uniunii, aceste reforme 
trebuind, în timp, să ducă la convergența 
tarifelor și a altor condiții în cadrul 
Uniunii.

primul rând, ar trebui să asigure libertatea 
de a furniza servicii de comunicații 
electronice la nivel transfrontalier și în 
rețele din diferite state membre, pe baza 
conceptului de autorizație UE unică, ce 
stabilește condițiile necesare pentru a 
garanta un nivel mai ridicat de coerență și 
previzibilitate cu privire la conținutul și 
punerea în aplicare a reglementărilor 
specifice acestui sector pe tot teritoriul 
Uniunii. În al doilea rând, este necesar să 
se permită accesul în condiții mult mai 
convergente la inputurile esențiale pentru 
furnizarea transfrontalieră de rețele și 
servicii de comunicații electronice, nu doar 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, 
pentru care sunt esențiale atât benzile de 
frecvențe radio cu licență, cât și cele fără 
licență, ci și pentru conectivitatea prin linii 
fixe. În al treilea rând, în scopul alinierii 
condițiilor comerciale și al consolidării 
încrederii cetățenilor în mediul digital, 
prezentul regulament ar trebui să 
armonizeze normele privind protecția 
utilizatorilor, mai ales a consumatorilor. 
Acestea includ norme în materie de 
nediscriminare, informații contractuale, 
încetarea contractelor și schimbarea 
operatorului, pe lângă norme privind 
accesul la conținuturile, aplicațiile și 
serviciile online și la gestionarea traficului, 
care nu doar protejează utilizatorii, ci și 
garantează funcționarea continuă a 
ecosistemului de internet ca motor al 
inovării. În plus, datorită reformelor 
suplimentare din domeniul serviciilor de 
roaming, utilizatorii ar trebui să aibă 
încredere să rămână conectați atunci când 
călătoresc pe teritoriul Uniunii, aceste 
reforme trebuind, în timp, să ducă la 
convergența tarifelor și a altor condiții în 
cadrul Uniunii.

(Această modificare se aplică întregului 
text supus examinării.)

Or. en
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Justificare

Este de preferat termenul „utilizator” față de „utilizator final”, care conferă un aspect prea 
restrictiv sau pasiv al utilizatorului de internet. Utilizatorul de internet ar trebui, de 
asemenea, să aibă dreptul de a furniza aplicații și servicii pe internet, a se vedea 
amendamentul nostru la articolul 23 alineatul (1). Libertățile internetului fac necesară 
reamintirea acestui lucru.

Amendamentul 173
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a lua în considerare 
convergența piețelor anterior separate ale 
serviciilor tradiționale de telecomunicații 
și ale serviciilor societății informaționale, 
precum și pentru a se asigura un nivel 
adecvat de protecție a consumatorilor, 
domeniul de aplicare al regulamentului 
cuprinde toate serviciile utilizate în 
principal în scopul comunicațiilor sau 
care sunt utilizate de consumatori în 
primul rând pentru comunicare. Serviciile 
care nu au ca scop principal 
comunicarea, adică serviciile care nu au 
un caracter comunicațional esențial, cum 
ar fi serviciile de online-banking sau 
serviciile care oferă informații asupra 
poziției geografice rămân excluse din 
domeniul de aplicare.

Or. de

Amendamentul 174
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Furnizarea de comunicații electronice 
transfrontaliere întâmpină în continuare 
obstacole mai mari decât cele limitate la 
frontierele naționale. În particular, 
furnizorii transfrontalieri au în 
continuare obligația de notificare și de 
plată a unor taxe în fiecare stat membru 
gazdă. Titularii unei autorizații UE unice 
ar trebui să facă obiectul unui sistem unic 
de notificare în statul membru în care se 
află sediul lor principal (statul membru de 
origine), ceea ce va reduce sarcina 
administrativă cu care se confruntă 
operatorii transfrontalieri. Autorizația UE 
unică ar trebui să se aplice oricărei 
întreprinderi care furnizează sau 
intenționează să furnizeze servicii și rețele 
de comunicații electronice în mai multe 
state membre, permițându-i astfel să 
beneficieze de drepturile aferente libertății 
de a furniza servicii și rețele de 
comunicații electronice în conformitate 
cu prezentul regulament în orice stat 
membru. O autorizație UE unică ce 
definește cadrul juridic aplicabil 
operatorilor de comunicații electronice 
care furnizează servicii în mai multe state 
membre pe baza unei autorizații generale 
obținute în statul membru de origine ar 
trebui să asigure libertatea efectivă de a 
furniza rețele și servicii de comunicații 
electronice în întreaga Uniune.

(9) Furnizarea de comunicații electronice 
transfrontaliere întâmpină în continuare 
obstacole mai mari decât cele limitate la 
frontierele naționale. Este necesară 
introducerea unor reglementări 
armonizate și simplificate în ceea ce 
privește forma și conținutul notificării ce 
trebuie completată de către operatori în 
fiecare stat membru în care doresc să 
opereze. Comisia ar trebui să elaboreze 
forma standard a notificării după 
consultarea tuturor părților interesate și 
cu sprijinul OAREC.

Or. ro

Amendamentul 175
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Furnizarea de servicii sau rețele de 
comunicații electronice la nivel 
transfrontalier poate lua diferite forme, în 
funcție de mai mulți factori, precum tipul 
de rețea sau serviciu furnizat, amploarea 
infrastructurii fizice necesare sau numărul 
de abonați din diferitele state membre. 
Intenția de a furniza servicii de 
comunicații electronice la nivel 
transfrontalier sau de a opera o rețea de 
comunicații electronice în mai multe state 
membre poate fi demonstrată prin 
activități precum negocierea de acorduri 
de acces la rețele dintr-un anumit stat 
membru sau marketingul pe un site 
internet în limba statului membru vizat.

(10) Furnizarea de servicii sau rețele de 
comunicații electronice la nivel 
transfrontalier poate lua diferite forme, în 
funcție de mai mulți factori, precum tipul 
de rețea sau serviciu furnizat, amploarea 
infrastructurii fizice necesare sau numărul 
de abonați din diferitele state membre.

Or. en

Amendamentul 176
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Indiferent de modul în care un 
furnizor alege să opereze rețele de 
comunicații electronice sau să furnizeze 
servicii de comunicații electronice la nivel 
transfrontalier, regimul de reglementare 
aplicabil unui furnizor european de 
comunicații electronice ar trebui să fie 
neutru din punctul de vedere al alegerilor 
comerciale pe care se bazează organizarea 
funcțiilor și activităților în statele membre. 
Prin urmare, indiferent de structura 
corporativă a întreprinderii, statul 
membru de origine al unui furnizor de 
comunicații electronice ar trebui să fie 
considerat statul membru în care se 
adoptă deciziile strategice referitoare la 

(11) Indiferent de modul în care un 
furnizor alege să opereze rețele de 
comunicații electronice sau să furnizeze 
servicii de comunicații electronice la nivel 
transfrontalier, regimul de reglementare 
aplicabil unui furnizor de comunicații 
electronice ar trebui să fie neutru din 
punctul de vedere al alegerilor comerciale 
pe care se bazează organizarea funcțiilor și 
activităților în statele membre.
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furnizarea de rețele sau servicii de 
comunicații electronice.

Or. ro

Amendamentul 177
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Majoritatea condițiilor specifice 
acestui sector, de exemplu cele referitoare 
la accesul la rețele sau la securitatea și 
integritatea lor ori la accesul la serviciile 
de urgență, sunt strâns legate de locul în 
care este amplasată rețeaua sau în care 
este furnizat serviciul în cauză. În 
consecință, un furnizor european de 
comunicații electronice poate fi supus 
condițiilor aplicabile în statele membre în 
care își desfășoară activitatea, în măsura 
în care prezentul regulamentul nu conține 
dispoziții contrare.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 178
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În cazul în care statele membre 
impun sectorului să contribuie la 
finanțarea obligațiilor de serviciu 
universal și a costurilor administrative ale 
autorităților naționale de reglementare, 
criteriile și procedurile de stabilire a 
contribuțiilor ar trebui să fie 

eliminat
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proporționate și nediscriminatorii în ceea 
ce îi privește pe furnizorii europeni de 
comunicații electronice, pentru a nu 
împiedica intrarea pe piața 
transfrontalieră, mai ales a 
întreprinderilor nou-intrate și a 
operatorilor mai mici; la stabilirea 
contribuției fiecărei întreprinderi ar 
trebui să se țină cont, așadar, de cota de 
piață a operatorului din perspectiva cifrei 
de afaceri realizate în statul membru 
relevant, iar contribuția ar trebui să fie 
supusă aplicării unui prag minim.

Or. ro

Amendamentul 179
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se asigure că, în 
condiții similare, diferite state membre nu 
aplică un tratament discriminatoriu 
niciunui furnizor european de comunicații 
electronice și că în cadrul pieței unice se 
aplică practici de reglementare coerente, 
mai ales în ceea ce privește măsurile care 
intră sub incidența articolului 15 sau 16 din 
Directiva 2002/21/CE sau a articolului 5 
sau 8 din Directiva 2002/19/CE. Furnizorii 
europeni de comunicații electronice ar 
trebui, așadar, să aibă dreptul la un 
tratament egal de către diferite state 
membre în situații echivalente din punct de 
vedere obiectiv pentru a permite realizarea 
de operațiuni multiteritoriale mai integrate.
De asemenea, în astfel de cazuri ar trebui 
să existe proceduri specifice la nivelul 
Uniunii pentru examinarea proiectelor de 
decizii privind măsuri corective în sensul 
articolului 7a din Directiva 2002/21/CE, 
pentru a se evita divergențele nejustificate 

(15) Este necesar să se asigure că, în 
condiții similare, diferite state membre nu 
aplică un tratament discriminatoriu 
niciunui furnizor european de comunicații 
electronice și că în cadrul pieței unice se 
aplică practici de reglementare coerente, 
mai ales în ceea ce privește măsurile care 
intră sub incidența articolului 15 sau 16 din 
Directiva 2002/21/CE sau a articolului 5 
sau 8 din Directiva 2002/19/CE. Furnizorii 
europeni de comunicații electronice ar 
trebui, așadar, să aibă dreptul la un 
tratament egal de către diferite state 
membre în situații echivalente din punct de 
vedere obiectiv pentru a permite realizarea 
de operațiuni multiteritoriale mai integrate.
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cu privire la obligațiile aplicabile 
furnizorilor europeni de comunicații 
electronice în diferite state membre.

Or. es

Justificare

Dreptul de veto propus de Comisia Europeană privind soluțiile propuse de ANR în cazul 
furnizorilor europeni este nejustificat.

Amendamentul 180
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se asigure că, în 
condiții similare, diferite state membre nu 
aplică un tratament discriminatoriu 
niciunui furnizor european de comunicații 
electronice și că în cadrul pieței unice se 
aplică practici de reglementare coerente, 
mai ales în ceea ce privește măsurile care 
intră sub incidența articolului 15 sau 16 din 
Directiva 2002/21/CE sau a articolului 5 
sau 8 din Directiva 2002/19/CE. Furnizorii 
europeni de comunicații electronice ar 
trebui, așadar, să aibă dreptul la un 
tratament egal de către diferite state 
membre în situații echivalente din punct de 
vedere obiectiv pentru a permite realizarea 
de operațiuni multiteritoriale mai integrate. 
De asemenea, în astfel de cazuri ar trebui 
să existe proceduri specifice la nivelul 
Uniunii pentru examinarea proiectelor de 
decizii privind măsuri corective în sensul 
articolului 7a din Directiva 2002/21/CE, 
pentru a se evita divergențele nejustificate 
cu privire la obligațiile aplicabile 
furnizorilor europeni de comunicații 
electronice în diferite state membre.

(15) Este necesar să se asigure că, în 
condiții similare, diferite state membre nu 
aplică un tratament discriminatoriu 
niciunui furnizor de comunicații 
electronice și că în cadrul pieței unice se 
aplică practici de reglementare coerente, 
mai ales în ceea ce privește măsurile care 
intră sub incidența articolului 15 sau 16 din 
Directiva 2002/21/CE sau a articolului 5 
sau 8 din Directiva 2002/19/CE. Furnizorii 
de comunicații electronice ar trebui, așadar, 
să aibă dreptul la un tratament egal de către 
diferite state membre în situații echivalente 
din punct de vedere obiectiv pentru a 
permite realizarea de operațiuni 
multiteritoriale mai integrate. De 
asemenea, în astfel de cazuri ar trebui să 
existe proceduri specifice la nivelul 
Uniunii pentru examinarea proiectelor de 
decizii privind măsuri corective în sensul 
articolului 7a din Directiva 2002/21/CE, 
pentru a se evita divergențele nejustificate 
cu privire la obligațiile aplicabile 
furnizorilor de comunicații electronice în 
diferite state membre.

Or. ro



AM\1012835RO.doc 25/220 PE524.835v01-00

RO

Amendamentul 181
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Ar trebui stabilită repartizarea 
competențelor de reglementare și de 
supraveghere între statul membru de 
origine și statul membru gazdă al 
furnizorilor europeni de comunicații 
electronice pentru a reduce obstacolele 
din calea intrării pe piață, asigurând 
totodată respectarea corespunzătoare a 
condițiilor aplicabile furnizării de rețele și 
servicii de comunicații electronice de 
către acești furnizori. Prin urmare, în 
timp ce fiecare autoritate națională de
reglementare ar trebui să supravegheze 
respectarea condițiilor aplicabile pe 
teritoriul său în conformitate cu legislația 
Uniunii, inclusiv prin sancțiuni și măsuri 
temporare, numai autoritatea națională 
de reglementare din statul membru de 
origine ar trebui să aibă competența de a 
suspenda sau a retrage drepturile unui 
furnizor european de comunicații 
electronice de a furniza rețele și servicii 
de comunicații electronice în întreaga 
Uniune sau în anumite părți ale acesteia.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 182
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Spectrul de frecvențe radio este un (17) Spectrul de frecvențe radio este un 
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bun public și o resursă esențială pentru 
piața internă a comunicațiilor mobile, în 
bandă largă fără fir și satelitare din 
Uniune. Dezvoltarea comunicațiilor în 
bandă largă fără fir contribuie la punerea 
în aplicare a Agendei digitale pentru 
Europa, mai ales la realizarea 
obiectivului de a garanta accesul la banda 
largă cu o viteză de cel puțin 30 Mbps 
până în 2020 pentru toți cetățenii Uniunii 
și de a asigura Uniunii cea mai mare 
viteză și capacitate posibilă pentru 
serviciile în bandă largă. Cu toate acestea, 
Uniunea este în urma altor regiuni 
importante din lume - America de Nord, 
Africa și părți din Asia - din punctul de 
vedere al introducerii și extinderii ultimei 
generații de tehnologii în bandă largă 
fără fir necesare pentru realizarea
obiectivelor de politică menționate. 
Procesul dezorganizat de autorizare și 
punere la dispoziție a benzii de 800 MHz 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir, peste jumătate dintre statele membre 
solicitând o derogare sau nereușind în alt 
mod să atingă acest obiectiv în termenul 
prevăzut în Decizia nr. 243/2012/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind programul multianual pentru 
politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio (PPSFR)23, indică 
necesitatea adoptării de urgență a unor 
măsuri chiar și în perioada actualului 
PPSFR. Măsurile luate de Uniune pentru 
a armoniza condițiile de disponibilitate și 
de utilizare eficientă a spectrului de 
frecvențe radio pentru comunicațiile în 
bandă largă fără fir în temeiul Deciziei 
nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului24 nu au fost 
suficiente pentru a remedia această 
problemă.

bun public și o resursă extrem de limitată.
Acesta este esențial pentru îndeplinirea 
unor obiective diverse cu caracter social, 
cultural și economic. În cadrul reformei 
din 2009 a sectorului telecomunicațiilor, 
Comisiei i s-a încredințat sarcina de a ține 
seama de aceste aspecte în ceea ce 
privește gestionarea spectrului de 
frecvențe radio în egală măsură și în mod 
adecvat. Obiectivele pachetului privind 
telecomunicațiile reprezintă astfel în mod 
obligatoriu baza pentru toate politicile 
Uniunii Europene referitoare la spectrul 
de frecvențe radio. Prin urmare, este 
important să se asigure și în viitor faptul 
că politica privind spectrul de frecvențe 
radio rămâne în acest cadru juridic și nu 
încalcă principiile fundamentale stabilite 
în cadrul acestuia.

__________________ __________________
23 Decizia nr. 243/2012/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2012 de instituire a unui 
program multianual pentru politica în 

23 Decizia nr. 243/2012/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2012 de instituire a unui 
program multianual pentru politica în 
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domeniul spectrului de frecvențe radio 
(JO L 81, 21.3.2012, p. 7).

domeniul spectrului de frecvențe radio 
(JO L 81, 21.3.2012, p. 7).

24 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

24 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

Or. de

Amendamentul 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Spectrul de frecvențe radio este un 
bun public și o resursă esențială pentru 
piața internă a comunicațiilor mobile, în 
bandă largă fără fir și satelitare din 
Uniune. Dezvoltarea comunicațiilor în 
bandă largă fără fir contribuie la punerea 
în aplicare a Agendei digitale pentru 
Europa, mai ales la realizarea 
obiectivului de a garanta accesul la banda 
largă cu o viteză de cel puțin 30 Mbps 
până în 2020 pentru toți cetățenii Uniunii 
și de a asigura Uniunii cea mai mare 
viteză și capacitate posibilă pentru 
serviciile în bandă largă. Cu toate acestea, 
Uniunea este în urma altor regiuni 
importante din lume - America de Nord, 
Africa și părți din Asia - din punctul de 
vedere al introducerii și extinderii ultimei 
generații de tehnologii în bandă largă 
fără fir necesare pentru realizarea 
obiectivelor de politică menționate. 
Procesul dezorganizat de autorizare și 
punere la dispoziție a benzii de 800 MHz 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir, peste jumătate dintre statele membre 

(17) Spectrul de frecvențe radio este un 
bun public și o resursă limitată. Prin 
urmare, este extrem de important să se ia 
în considerare valoarea socială, culturală 
și economică a spectrului în ansamblul 
său. Astfel cum este prevăzut în Decizia 
nr. 243/2012/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului privind programul 
multianual pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (PPSFR), 
orice lărgire suplimentară a spectrului 
pentru comunicații în bandă largă fără fir 
ar trebui să fie asociată revizuirii utilizării 
spectrului în întreaga bandă UHF. În 
conformitate cu articolul 6 alineatul (5) 
din PPSFR, Comisia va înainta 
Parlamentului European și Consiliului, 
până la 1 ianuarie 2015, un raport cu 
privire la necesitatea adoptării de măsuri 
pentru armonizarea benzilor de frecvență 
suplimentare.
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solicitând o derogare sau nereușind în alt 
mod să atingă acest obiectiv în termenul
prevăzut în Decizia nr. 243/2012/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind programul multianual pentru 
politica în domeniul spectrului de frecvențe 
radio (PPSFR)23, indică necesitatea 
adoptării de urgență a unor măsuri chiar 
și în perioada actualului PPSFR. 
Măsurile luate de Uniune pentru a 
armoniza condițiile de disponibilitate și de 
utilizare eficientă a spectrului de 
frecvențe radio pentru comunicațiile în 
bandă largă fără fir în temeiul Deciziei 
nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului24 nu au fost 
suficiente pentru a remedia această 
problemă.

__________________
23 Decizia nr. 243/2012/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2012 de instituire a unui 
program multianual pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio, 
JO L 81, 21.3.2012.
24 Decizia nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare pentru politica de gestionare 
a spectrului de frecvențe radio în 
Comunitatea Europeană (Decizia privind 
spectrul de frecvențe radio) (JO L 108, 
24.4.2002, p. 1).

Or. en

Amendamentul 184
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Spectrul de frecvențe radio este un (17) Spectrul de frecvențe radio este un 
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bun public și o resursă esențială pentru 
piața internă a comunicațiilor mobile, în 
bandă largă fără fir și satelitare din Uniune. 
Dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă 
fără fir contribuie la punerea în aplicare a 
Agendei digitale pentru Europa, mai ales la 
realizarea obiectivului de a garanta accesul 
la banda largă cu o viteză de cel puțin 
30 Mbps până în 2020 pentru toți cetățenii 
Uniunii și de a asigura Uniunii cea mai 
mare viteză și capacitate posibilă pentru 
serviciile în bandă largă. Cu toate acestea, 
Uniunea este în urma altor regiuni 
importante din lume - America de Nord, 
Africa și părți din Asia - din punctul de 
vedere al introducerii și extinderii ultimei 
generații de tehnologii în bandă largă fără 
fir necesare pentru realizarea obiectivelor 
de politică menționate. Procesul 
dezorganizat de autorizare și punere la 
dispoziție a benzii de 800 MHz pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir, peste 
jumătate dintre statele membre solicitând o 
derogare sau nereușind în alt mod să atingă 
acest obiectiv în termenul prevăzut în 
Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului23 privind 
programul multianual pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(PPSFR), indică necesitatea adoptării de 
urgență a unor măsuri chiar și în perioada 
actualului PPSFR. Măsurile luate de 
Uniune pentru a armoniza condițiile de 
disponibilitate și de utilizare eficientă a 
spectrului de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir în 
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului24

nu au fost suficiente pentru a remedia 
această problemă.

bun public și o resursă esențială pentru 
piața internă a comunicațiilor mobile, în 
bandă largă fără fir și satelitare din Uniune. 
Dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă 
fără fir contribuie la punerea în aplicare a 
Agendei digitale pentru Europa, mai ales la 
realizarea obiectivului de a garanta accesul 
la banda largă cu o viteză de cel puțin 
30 Mbps până în 2020 pentru toți cetățenii 
Uniunii și de a asigura Uniunii cea mai 
mare viteză și capacitate posibilă pentru 
serviciile în bandă largă. Anumite state 
membre ale Uniunii au rămas în urmă 
față de alte regiuni din lume, cum ar fi 
America de Nord și anumite zone din 
Asia, în ceea ce privește difuzarea și 
pătrunderea ultimei generații de 
tehnologii în bandă largă fără fir, 
împiedicând Uniunea să realizeze aceste 
obiective de politică. Cu toate acestea, 
Uniunea este în urma altor regiuni 
importante din lume – America de Nord, 
Africa și părți din Asia – din punctul de 
vedere al introducerii și extinderii ultimei 
generații de tehnologii în bandă largă fără 
fir necesare pentru realizarea obiectivelor 
de politică menționate. Procesul 
dezorganizat de autorizare și punere la 
dispoziție a benzii de 800 MHz pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir, peste 
jumătate dintre statele membre solicitând o 
derogare sau nereușind în alt mod să atingă 
acest obiectiv în termenul prevăzut în 
Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului23 privind 
programul multianual pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(PPSFR), indică necesitatea adoptării de 
urgență a unor măsuri chiar și în perioada 
actualului PPSFR. Măsurile luate de 
Uniune pentru a armoniza condițiile de 
disponibilitate și de utilizare eficientă a 
spectrului de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir în 
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului24

nu au fost suficiente pentru a remedia 
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această problemă.
__________________ __________________
23 Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 14 martie
2012 de instituire a unui program 
multianual pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio, JO L 81, 
21.3.2012.

23 Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 14 martie 
2012 de instituire a unui program 
multianual pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio, JO L 81, 
21.3.2012.

24 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

24 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

Or. it

Amendamentul 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Spectrul de frecvențe radio este un 
bun public și o resursă esențială pentru 
piața internă a comunicațiilor mobile, în 
bandă largă fără fir și satelitare din Uniune. 
Dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă 
fără fir contribuie la punerea în aplicare a 
Agendei digitale pentru Europa, mai ales la 
realizarea obiectivului de a garanta accesul 
la banda largă cu o viteză de cel puțin 
30 Mbps până în 2020 pentru toți cetățenii 
Uniunii și de a asigura Uniunii cea mai 
mare viteză și capacitate posibilă pentru 
serviciile în bandă largă. Cu toate acestea, 
Uniunea este în urma altor regiuni 
importante din lume - America de Nord, 
Africa și părți din Asia - din punctul de 
vedere al introducerii și extinderii ultimei 
generații de tehnologii în bandă largă fără 
fir necesare pentru realizarea obiectivelor 

(17) Spectrul de frecvențe radio este un 
bun public și o resursă esențială pentru 
piața internă a comunicațiilor mobile, în 
bandă largă fără fir și satelitare din Uniune. 
Dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă 
fără fir contribuie la punerea în aplicare a 
Agendei digitale pentru Europa, mai ales la 
realizarea obiectivului de a garanta accesul 
la banda largă cu o viteză de cel puțin 
30 Mbps până în 2020 pentru toți cetățenii 
Uniunii și de a asigura Uniunii cea mai 
mare viteză și capacitate posibilă pentru 
serviciile în bandă largă. Cu toate acestea, 
în parte din cauza fragmentării procesului 
Uniunii de a pune la dispoziție un spectru 
adecvat pentru accesul în bandă largă 
fără fir de mare viteză, Uniunea este în 
urma altor regiuni importante din lume -
America de Nord, Africa și părți din Asia -
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de politică menționate. Procesul 
dezorganizat de autorizare și punere la 
dispoziție a benzii de 800 MHz pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir, peste 
jumătate dintre statele membre solicitând o 
derogare sau nereușind în alt mod să atingă 
acest obiectiv în termenul prevăzut în 
Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
programul multianual pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(PPSFR)23, indică necesitatea adoptării de 
urgență a unor măsuri chiar și în perioada 
actualului PPSFR. Măsurile luate de 
Uniune pentru a armoniza condițiile de 
disponibilitate și de utilizare eficientă a 
spectrului de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir în 
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului24

nu au fost suficiente pentru a remedia 
această problemă.

din punctul de vedere al introducerii și 
extinderii ultimei generații de tehnologii în 
bandă largă fără fir necesare pentru 
realizarea obiectivelor de politică 
menționate. Procesul dezorganizat de 
autorizare și punere la dispoziție a benzii 
de 800 MHz pentru comunicațiile în bandă 
largă fără fir, peste jumătate dintre statele 
membre solicitând o derogare sau 
nereușind în alt mod să atingă acest 
obiectiv în termenul prevăzut în Decizia 
nr. 243/2012/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului privind programul 
multianual pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (PPSFR)23, 
indică necesitatea adoptării de urgență a 
unor măsuri chiar și în perioada actualului 
PPSFR. Situația impune o mai mare 
voință și capacitate a statelor membre de a 
pune în aplicare norme convenite deja, și 
a Comisiei de a-și exercita competențele. 
Măsurile luate de Uniune pentru a 
armoniza condițiile de disponibilitate și de 
utilizare eficientă a spectrului de frecvențe 
radio pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului24 nu au fost suficiente pentru 
a remedia această problemă.

__________________ __________________
23 Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 14 martie 
2012 de instituire a unui program 
multianual pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio, JO L 81, 
21.3.2012.

23 Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 14 martie 
2012 de instituire a unui program 
multianual pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio, JO L 81, 
21.3.2012.

24 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

24 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 186
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Spectrul de frecvențe radio este un 
bun public și o resursă esențială pentru 
piața internă a comunicațiilor mobile, în 
bandă largă fără fir și satelitare din Uniune.
Dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă 
fără fir contribuie la punerea în aplicare a 
Agendei digitale pentru Europa, mai ales la 
realizarea obiectivului de a garanta accesul 
la banda largă cu o viteză de cel puțin 
30 Mbps până în 2020 pentru toți cetățenii 
Uniunii și de a asigura Uniunii cea mai 
mare viteză și capacitate posibilă pentru 
serviciile în bandă largă. Cu toate acestea, 
Uniunea este în urma altor regiuni 
importante din lume - America de Nord, 
Africa și părți din Asia - din punctul de 
vedere al introducerii și extinderii ultimei 
generații de tehnologii în bandă largă fără 
fir necesare pentru realizarea obiectivelor 
de politică menționate. Procesul 
dezorganizat de autorizare și punere la 
dispoziție a benzii de 800 MHz pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir, peste 
jumătate dintre statele membre solicitând o 
derogare sau nereușind în alt mod să atingă 
acest obiectiv în termenul prevăzut în 
Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului23 privind 
programul multianual pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio
(PPSFR), indică necesitatea adoptării de 
urgență a unor măsuri chiar și în perioada 
actualului PPSFR. Măsurile luate de 
Uniune pentru a armoniza condițiile de 
disponibilitate și de utilizare eficientă a 
spectrului de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir în 
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a 

(17) Spectrul de frecvențe radio este un 
bun public și o resursă esențială pentru 
piața internă a comunicațiilor mobile, în 
bandă largă fără fir și satelitare din Uniune.
Dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă 
fără fir contribuie la punerea în aplicare a 
Agendei digitale pentru Europa, mai ales la 
realizarea obiectivului de a garanta accesul 
la banda largă cu o viteză de cel puțin 
30 Mbps până în 2020 pentru toți cetățenii 
Uniunii și de a asigura Uniunii cea mai 
mare viteză și capacitate posibilă pentru 
serviciile în bandă largă. Cu toate acestea, 
Uniunea este în urma altor regiuni 
importante din lume – America de Nord, 
Africa și părți din Asia – din punctul de 
vedere al introducerii și extinderii ultimei 
generații de tehnologii în bandă largă fără 
fir necesare pentru realizarea obiectivelor 
de politică menționate. Procesul 
dezorganizat de autorizare și punere la 
dispoziție a benzii de 800 MHz pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir, peste 
jumătate dintre statele membre solicitând o 
derogare, care le-a fost acordată de 
Comisie, sau nereușind în alt mod să atingă 
acest obiectiv în termenul prevăzut în 
Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului23 privind 
programul multianual pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio
(PPSFR), indică necesitatea adoptării de 
urgență a unor măsuri chiar și în perioada 
actualului PPSFR. Măsurile luate de 
Uniune pentru a armoniza condițiile de 
disponibilitate și de utilizare eficientă a 
spectrului de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir în 
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Parlamentului European și a Consiliului24 

nu au fost suficiente pentru a remedia 
această problemă.

temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului24 

nu au fost suficiente pentru a remedia 
această problemă.

__________________ __________________
23 Decizia nr. 243/2012/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2012 de instituire a unui 
program multianual pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio, 
JO L 81, 21.3.2012.

23 Decizia nr. 243/2012/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2012 de instituire a unui 
program multianual pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio, 
JO L 81, 21.3.2012.

24 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

24 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

Or. es

Amendamentul 187
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Spectrul de frecvențe radio este un 
bun public și o resursă esențială pentru 
piața internă a comunicațiilor mobile, în 
bandă largă fără fir și satelitare din Uniune. 
Dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă 
fără fir contribuie la punerea în aplicare a 
Agendei digitale pentru Europa, mai ales la 
realizarea obiectivului de a garanta accesul 
la banda largă cu o viteză de cel puțin 
30 Mbps până în 2020 pentru toți cetățenii 
Uniunii și de a asigura Uniunii cea mai 
mare viteză și capacitate posibilă pentru 
serviciile în bandă largă. Cu toate acestea, 
Uniunea este în urma altor regiuni 
importante din lume - America de Nord, 
Africa și părți din Asia - din punctul de 

(17) Spectrul de frecvențe radio este un 
bun public și o resursă esențială pentru 
piața internă a comunicațiilor mobile, în 
bandă largă fără fir și satelitare, precum și 
pentru radiodifuziunea din Uniune. 
Dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă 
fără fir contribuie la punerea în aplicare a 
Agendei digitale pentru Europa, mai ales la 
realizarea obiectivului de a garanta accesul 
la banda largă cu o viteză de cel puțin 
30 Mbps până în 2020 pentru toți cetățenii 
Uniunii și de a asigura Uniunii cea mai 
mare viteză și capacitate posibilă pentru 
serviciile în bandă largă. Cu toate acestea, 
Uniunea este în urma altor regiuni 
importante din lume – America de Nord, 
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vedere al introducerii și extinderii ultimei 
generații de tehnologii în bandă largă fără 
fir necesare pentru realizarea obiectivelor 
de politică menționate. Procesul 
dezorganizat de autorizare și punere la 
dispoziție a benzii de 800 MHz pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir, peste 
jumătate dintre statele membre solicitând o 
derogare sau nereușind în alt mod să atingă 
acest obiectiv în termenul prevăzut în 
Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
programul multianual pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(PPSFR)23, indică necesitatea adoptării de 
urgență a unor măsuri chiar și în perioada 
actualului PPSFR. Măsurile luate de 
Uniune pentru a armoniza condițiile de 
disponibilitate și de utilizare eficientă a 
spectrului de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir în 
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului24

nu au fost suficiente pentru a remedia 
această problemă.

Africa și părți din Asia –, din punctul de 
vedere al introducerii și extinderii ultimei 
generații de tehnologii în bandă largă fără 
fir necesare pentru realizarea obiectivelor 
de politică menționate. Procesul 
dezorganizat de autorizare și punere la 
dispoziție a benzii de 800 MHz pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir, peste 
jumătate dintre statele membre solicitând o 
derogare sau nereușind în alt mod să atingă 
acest obiectiv în termenul prevăzut în 
Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
programul multianual pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(PPSFR)23, indică necesitatea adoptării de 
urgență a unor măsuri chiar și în perioada 
actualului PPSFR. Măsurile luate de 
Uniune pentru a armoniza condițiile de
disponibilitate și de utilizare eficientă a 
spectrului de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir în 
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului24

nu au fost suficiente pentru a remedia 
această problemă.

__________________ __________________
23 Decizia nr. 243/2012/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2012 de instituire a unui 
program multianual pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(JO L 81, 21.3.2012, p. 7).

23 Decizia nr. 243/2012/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2012 de instituire a unui 
program multianual pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(JO L 81, 21.3.2012, p. 7).

24 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

24 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

Or. de
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Amendamentul 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Comercializarea și închirierea 
frecvențelor pentru comunicațiile în 
bandă largă fără fir ar trebui să înlesnite 
în continuare pentru a favoriza o alocare 
mai flexibilă și mai eficientă a resurselor 
spectrului.

Or. en

Amendamentul 189
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Aplicarea unor politici naționale 
variate generează inconsecvențe și 
fragmentarea pieței interne, ceea ce 
împiedică introducerea de servicii la 
nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței 
interne a comunicațiilor în bandă largă 
fără fir. Această situație ar putea crea, în 
particular, condiții inegale de acces la 
astfel de servicii, ar putea denatura 
concurența dintre întreprinderile stabilite 
în state membre diferite și ar putea 
împiedica investițiile în rețele și tehnologii 
mai avansate și apariția unor servicii 
inovatoare, lipsind astfel cetățenii și 
întreprinderile de servicii integrate de 
înaltă calitate omniprezente, iar pe 
operatorii în bandă largă fără fir de 
posibilități de creștere a eficienței 
rezultate din activități la scară largă mai 
integrate. Prin urmare, ar trebui luate 
măsuri la nivelul Uniunii cu privire la 

(18) Frecvențele radio au rolul de a 
satisface cele mai diverse interese publice 
în statele membre. În acest context, există 
o multitudine de caracteristici naționale și 
regionale care trebuie luate în 
considerare. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să își păstreze dreptul de a 
adopta măsuri de organizare a propriului 
spectru de frecvențe radio necesar pentru 
îndeplinirea unor sarcini deosebite cu 
caracter cultural și social. Printre acestea 
se numără, pe lângă radiocomunicațiile 
terestre și industria culturală și creativă, 
și ordinea și securitatea publică, precum 
și apărarea. În cazul unor conflicte între 
statele membre legate de utilizarea 
spectrului de frecvențe radio, Comisia are 
rol de coordonare, de completare și de 
susținere a statelor membre ale UE.
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anumite aspecte ale alocării spectrului de 
frecvențe radio care să însoțească 
realizarea unei acoperiri integrate extinse 
a serviciilor de comunicații avansate în 
bandă largă fără fir pe tot teritoriul 
Uniunii. În același timp, statele membre 
ar trebui să-și păstreze dreptul de a adopta 
măsuri de organizare a propriului spectru 
de frecvențe radio în scopuri de ordine și 
securitate publică și de apărare.

Or. de

Amendamentul 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Aplicarea unor politici naționale 
variate generează inconsecvențe și 
fragmentarea pieței interne, ceea ce 
împiedică introducerea de servicii la 
nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței 
interne a comunicațiilor în bandă largă 
fără fir. Această situație ar putea crea, în 
particular, condiții inegale de acces la 
astfel de servicii, ar putea denatura 
concurența dintre întreprinderile stabilite 
în state membre diferite și ar putea 
împiedica investițiile în rețele și tehnologii 
mai avansate și apariția unor servicii 
inovatoare, lipsind astfel cetățenii și 
întreprinderile de servicii integrate de 
înaltă calitate omniprezente, iar pe 
operatorii în bandă largă fără fir de 
posibilități de creștere a eficienței 
rezultate din activități la scară largă mai 
integrate. Prin urmare, ar trebui luate 
măsuri la nivelul Uniunii cu privire la 
anumite aspecte ale alocării spectrului de 
frecvențe radio care să însoțească 
realizarea unei acoperiri integrate extinse 
a serviciilor de comunicații avansate în 

(18) Pachetul UE privind 
telecomunicațiile, astfel cum a fost 
revizuit în 2009, stabilește principiile 
pentru gestionarea spectrului de 
frecvențe. Acesta recunoaște competența 
statelor membre cu privire la politicile 
culturale și audiovizuale și, în general, le 
lasă sfera de acțiune necesară. Prin 
urmare, acțiunile la nivelul Uniunii cu 
privire la anumite aspecte ale alocării 
spectrului de frecvențe radio ar trebui să 
continue o abordare dinamică a 
gestionării spectrului, prin care se 
recunoaște competența statelor membre în 
acest domeniu, și să respecte politicile în 
domeniile cultural, audiovizual și al 
mass-media ale fiecărui stat membru. O 
mare flexibilitate este necesară pentru a 
răspunde cerințelor naționale specifice,
iar statele membre ar trebui să-și păstreze 
dreptul de a adopta măsuri de organizare a 
propriului spectru de frecvențe radio în 
scopuri de ordine și securitate publică și de 
apărare. În caz unor neînțelegeri între 
statele membre cu privire la utilizarea 
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bandă largă fără fir pe tot teritoriul 
Uniunii. În același timp, statele membre ar 
trebui să-și păstreze dreptul de a adopta 
măsuri de organizare a propriului spectru 
de frecvențe radio în scopuri de ordine și 
securitate publică și de apărare.

spectrului de frecvențe radio, Comisia 
poate coordona și sprijini soluționarea 
litigiilor.

Or. en

Amendamentul 191
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Aplicarea unor politici naționale 
variate generează inconsecvențe și 
fragmentarea pieței interne, ceea ce 
împiedică introducerea de servicii la 
nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței 
interne a comunicațiilor în bandă largă fără 
fir. Această situație ar putea crea, în 
particular, condiții inegale de acces la 
astfel de servicii, ar putea denatura 
concurența dintre întreprinderile stabilite în 
state membre diferite și ar putea împiedica 
investițiile în rețele și tehnologii mai 
avansate și apariția unor servicii 
inovatoare, lipsind astfel cetățenii și 
întreprinderile de servicii integrate de 
înaltă calitate omniprezente, iar pe 
operatorii în bandă largă fără fir de 
posibilități de creștere a eficienței rezultate 
din activități la scară largă mai integrate. 
Prin urmare, ar trebui luate măsuri la 
nivelul Uniunii cu privire la anumite 
aspecte ale alocării spectrului de frecvențe 
radio care să însoțească realizarea unei 
acoperiri integrate extinse a serviciilor de 
comunicații avansate în bandă largă fără fir 
pe tot teritoriul Uniunii. În același timp,
statele membre ar trebui să-și păstreze 
dreptul de a adopta măsuri de organizare a 
propriului spectru de frecvențe radio în 

(18) Aplicarea unor politici naționale 
variate generează inconsecvențe și 
fragmentarea pieței interne, ceea ce 
împiedică introducerea de servicii la 
nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței 
interne a comunicațiilor în bandă largă fără 
fir. Această situație ar putea crea, în 
particular, condiții inegale de acces la 
astfel de servicii, ar putea denatura 
concurența dintre întreprinderile stabilite în 
state membre diferite și ar putea împiedica 
investițiile în rețele și tehnologii mai 
avansate și apariția unor servicii 
inovatoare, lipsind astfel cetățenii și 
întreprinderile de servicii integrate de 
înaltă calitate omniprezente, iar pe 
operatorii în bandă largă fără fir de 
posibilități de creștere a eficienței rezultate 
din activități la scară largă mai integrate. 
Prin urmare, ar trebui luate măsuri la 
nivelul Uniunii cu privire la anumite 
aspecte ale alocării spectrului de frecvențe 
radio care să însoțească realizarea unei 
acoperiri integrate extinse a serviciilor de 
comunicații avansate în bandă largă fără fir 
pe tot teritoriul Uniunii. Cu toate că statele 
membre sunt autorizate să-și păstreze 
dreptul de a adopta măsuri de organizare a 
propriului spectru de frecvențe radio în 
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scopuri de ordine și securitate publică și de 
apărare.

scopuri de ordine și securitate publică și de 
apărare, orice nou spectru de frecvențe 
pus la dispoziție în urma aplicării 
prezentului regulament ar trebui să fie 
utilizat exclusiv în vederea armonizării 
pieței interne.

Or. en

Amendamentul 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Aplicarea unor politici naționale 
variate generează inconsecvențe și 
fragmentarea pieței interne, ceea ce 
împiedică introducerea de servicii la 
nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței 
interne a comunicațiilor în bandă largă fără 
fir. Această situație ar putea crea, în 
particular, condiții inegale de acces la 
astfel de servicii, ar putea denatura 
concurența dintre întreprinderile stabilite în 
state membre diferite și ar putea împiedica 
investițiile în rețele și tehnologii mai 
avansate și apariția unor servicii 
inovatoare, lipsind astfel cetățenii și 
întreprinderile de servicii integrate de 
înaltă calitate omniprezente, iar pe 
operatorii în bandă largă fără fir de 
posibilități de creștere a eficienței rezultate 
din activități la scară largă mai integrate. 
Prin urmare, ar trebui luate măsuri la 
nivelul Uniunii cu privire la anumite 
aspecte ale alocării spectrului de frecvențe 
radio care să însoțească realizarea unei 
acoperiri integrate extinse a serviciilor de 
comunicații avansate în bandă largă fără fir 
pe tot teritoriul Uniunii. În același timp, 
statele membre ar trebui să-și păstreze 
dreptul de a adopta măsuri de organizare a 
propriului spectru de frecvențe radio în 

(18) Aplicarea unor politici naționale 
variate generează inconsecvențe și 
fragmentarea pieței interne, ceea ce 
împiedică introducerea de servicii la 
nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței 
interne a comunicațiilor în bandă largă fără 
fir. Această situație ar putea crea, în 
particular, condiții inegale de acces la 
astfel de servicii, ar putea denatura 
concurența dintre întreprinderile stabilite în 
state membre diferite și ar putea împiedica 
investițiile în rețele și tehnologii mai 
avansate și apariția unor servicii 
inovatoare, lipsind astfel cetățenii și 
întreprinderile de servicii integrate de 
înaltă calitate omniprezente, iar pe 
operatorii în bandă largă fără fir de 
posibilități de creștere a eficienței rezultate 
din activități la scară largă mai integrate. 
Prin urmare, ar trebui luate măsuri la 
nivelul Uniunii cu privire la anumite 
aspecte ale alocării spectrului de frecvențe 
radio care să însoțească realizarea unei 
acoperiri integrate extinse a serviciilor de 
comunicații avansate în bandă largă fără fir 
pe tot teritoriul Uniunii. În același timp, 
statele membre ar trebui să-și păstreze 
dreptul de a adopta măsuri de organizare a 
propriului spectru de frecvențe radio în 
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scopuri de ordine și securitate publică și de 
apărare.

scopuri de ordine și securitate publică și de 
apărare, sau să urmărească obiective de 
interes general, precum diversitatea 
culturală și pluralismul mass-mediei.

Or. en

Amendamentul 193
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Aplicarea unor politici naționale 
variate generează inconsecvențe și 
fragmentarea pieței interne, ceea ce 
împiedică introducerea de servicii la 
nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței 
interne a comunicațiilor în bandă largă fără 
fir. Această situație ar putea crea, în 
particular, condiții inegale de acces la 
astfel de servicii, ar putea denatura 
concurența dintre întreprinderile stabilite în 
state membre diferite și ar putea împiedica 
investițiile în rețele și tehnologii mai 
avansate și apariția unor servicii 
inovatoare, lipsind astfel cetățenii și 
întreprinderile de servicii integrate de 
înaltă calitate omniprezente, iar pe 
operatorii în bandă largă fără fir de 
posibilități de creștere a eficienței rezultate 
din activități la scară largă mai integrate. 
Prin urmare, ar trebui luate măsuri la 
nivelul Uniunii cu privire la anumite 
aspecte ale alocării spectrului de frecvențe 
radio care să însoțească realizarea unei 
acoperiri integrate extinse a serviciilor de 
comunicații avansate în bandă largă fără fir 
pe tot teritoriul Uniunii. În același timp, 
statele membre ar trebui să-și păstreze 
dreptul de a adopta măsuri de organizare a 
propriului spectru de frecvențe radio în 
scopuri de ordine și securitate publică și de 

(18) Aplicarea unor politici naționale 
variate generează inconsecvențe și 
fragmentarea pieței interne, ceea ce 
împiedică introducerea de servicii la 
nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței 
interne a comunicațiilor în bandă largă fără 
fir. Această situație ar putea crea, în 
particular, condiții inegale de acces la 
astfel de servicii, ar putea denatura 
concurența dintre întreprinderile stabilite în 
state membre diferite și ar putea împiedica 
investițiile în rețele și tehnologii mai 
avansate și apariția unor servicii 
inovatoare, lipsind astfel cetățenii și 
întreprinderile de servicii integrate de 
înaltă calitate omniprezente, iar pe 
operatorii în bandă largă fără fir de 
posibilități de creștere a eficienței rezultate 
din activități la scară largă mai integrate. 
Prin urmare, ar trebui luate măsuri la 
nivelul Uniunii cu privire la anumite 
aspecte ale alocării spectrului de frecvențe 
radio care să însoțească realizarea unei 
acoperiri integrate extinse a serviciilor de 
comunicații avansate în bandă largă fără fir 
pe tot teritoriul Uniunii. În același timp, 
statele membre ar trebui să își păstreze 
dreptul de a adopta măsuri de organizare a 
propriului spectru de frecvențe radio în 
scopuri de ordine și securitate publică, de 
asigurare și promovare a diversității 
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apărare. lingvistice și culturale și a pluralismului 
mediatic, precum și de apărare.

Or. de

Amendamentul 194
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Aplicarea unor politici naționale 
variate generează inconsecvențe și 
fragmentarea pieței interne, ceea ce 
împiedică introducerea de servicii la 
nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței 
interne a comunicațiilor în bandă largă fără 
fir. Această situație ar putea crea, în 
particular, condiții inegale de acces la 
astfel de servicii, ar putea denatura 
concurența dintre întreprinderile stabilite în 
state membre diferite și ar putea împiedica 
investițiile în rețele și tehnologii mai 
avansate și apariția unor servicii 
inovatoare, lipsind astfel cetățenii și 
întreprinderile de servicii integrate de 
înaltă calitate omniprezente, iar pe 
operatorii în bandă largă fără fir de 
posibilități de creștere a eficienței rezultate 
din activități la scară largă mai integrate. 
Prin urmare, ar trebui luate măsuri la 
nivelul Uniunii cu privire la anumite 
aspecte ale alocării spectrului de frecvențe 
radio care să însoțească realizarea unei 
acoperiri integrate extinse a serviciilor de 
comunicații avansate în bandă largă fără fir 
pe tot teritoriul Uniunii. În același timp, 
statele membre ar trebui să-și păstreze 
dreptul de a adopta măsuri de organizare a 
propriului spectru de frecvențe radio în 
scopuri de ordine și securitate publică și de 
apărare.

(18) Aplicarea unor politici naționale 
variate generează inconsecvențe și 
fragmentarea pieței interne, ceea ce 
împiedică introducerea de servicii la 
nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței 
interne a comunicațiilor în bandă largă fără 
fir. Această situație ar putea crea, în 
particular, condiții inegale de acces la 
astfel de servicii, ar putea denatura 
concurența dintre întreprinderile stabilite în 
state membre diferite și ar putea împiedica 
investițiile în rețele și tehnologii mai 
avansate și apariția unor servicii 
inovatoare, lipsind astfel cetățenii și 
întreprinderile de servicii integrate de 
înaltă calitate omniprezente, iar pe 
operatorii în bandă largă fără fir de 
posibilități de creștere a eficienței rezultate 
din activități la scară largă mai integrate. 
Prin urmare, ar trebui luate măsuri la 
nivelul Uniunii cu privire la anumite 
aspecte ale alocării spectrului de frecvențe 
radio care să însoțească realizarea unei 
acoperiri integrate extinse a serviciilor de 
comunicații avansate în bandă largă fără fir 
pe tot teritoriul Uniunii. În același timp, 
statele membre ar trebui să își păstreze 
dreptul de a adopta măsuri de organizare a 
propriului spectru de frecvențe radio în 
scopuri de ordine și securitate publică și de 
apărare și pentru a-și urma obiectivele de 
interes general, în special în cadrul 
politicilor audiovizuale și privind mass-
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media.

Or. fr

Amendamentul 195
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Furnizorii de servicii de comunicații 
electronice, inclusiv operatorii de telefonie 
mobilă sau consorțiile de astfel de 
operatori ar trebui să aibă posibilitatea de a 
organiza în mod colectiv acoperirea 
eficientă și la tarife accesibile a unei mari 
părți a teritoriului Uniunii în beneficiul pe 
termen lung al utilizatorilor finali și, în 
consecință, ar trebui să poată utiliza 
spectrul de frecvențe radio din mai multe 
state membre în condiții similare în materie 
de proceduri, costuri, calendare și perioadă 
de valabilitate a drepturilor pentru benzile 
armonizate, precum și cu pachete 
complementare de frecvențe radio, cum ar 
fi o combinație de frecvențe joase și înalte 
pentru acoperirea zonelor cu o densitate 
mare, respectiv, mai mică a populației. 
Inițiativele în favoarea unui nivel mai 
ridicat de coordonare și de coerență ar 
spori și previzibilitatea mediului de 
investiții în rețele. Această previzibilitate 
ar fi promovată în mod deosebit și de o 
politică clară în favoarea unei perioade 
lungi de valabilitate a drepturilor de 
utilizare a spectrului de frecvențe radio, 
fără a aduce atingere faptului că, în 
anumite state membre, aceste drepturi sunt 
acordate pe o perioadă nedeterminată, și ar 
fi legată, la rândul său, de existența unor 
condiții clare pentru transferul, închirierea 
sau utilizarea în comun a tuturor benzilor 
de frecvențe radio supuse unui astfel de 
drept individual de utilizare sau a unei părți 

(19) Furnizorii de servicii de comunicații 
electronice, inclusiv operatorii de telefonie 
mobilă sau consorțiile de astfel de 
operatori ar trebui să aibă posibilitatea de a 
organiza în mod colectiv acoperirea 
eficientă, modernă din punct de vedere 
tehnologic, avansată și la tarife accesibile 
a unei mari părți a teritoriului Uniunii în 
beneficiul pe termen lung al utilizatorilor 
finali și, în consecință, ar trebui să poată 
utiliza spectrul de frecvențe radio din mai 
multe state membre în condiții similare în 
materie de proceduri, costuri, calendare și 
perioadă de valabilitate a drepturilor pentru 
benzile armonizate, precum și cu pachete 
complementare de frecvențe radio, cum ar 
fi o combinație de frecvențe joase și înalte 
pentru acoperirea zonelor cu o densitate 
mare, respectiv, mai mică a populației. 
Inițiativele în favoarea unui nivel mai 
ridicat de coordonare și de coerență ar 
spori și previzibilitatea mediului de 
investiții în rețele. Această previzibilitate 
ar fi promovată în mod deosebit și de o 
politică clară în favoarea unei perioade 
lungi de valabilitate a drepturilor de 
utilizare a spectrului de frecvențe radio, 
fără a aduce atingere faptului că, în 
anumite state membre, aceste drepturi sunt 
acordate pe o perioadă nedeterminată, și ar 
fi legată, la rândul său, de existența unor 
condiții clare pentru transferul, închirierea 
sau utilizarea în comun a tuturor benzilor 
de frecvențe radio supuse unui astfel de 
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a acestora. drept individual de utilizare sau a unei părți 
a acestora.

Or. it

Amendamentul 196
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio, cel puțin în 
cazul benzilor care au fost armonizate 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
fixe, nomade și mobile. Acestea includ 
benzile identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, așa cum se preconizează la 
articolul 3 litera (b) din PPSFR și în 
avizul Grupului pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(GPSFR) intitulat Strategic challenges 
facing Europe in addressing the growing 
radio spectrum demand for wireless 
broadband („Provocările strategice cu 
care se confruntă Europa pentru a 
răspunde cererii în creștere de frecvențe 
radio pentru banda largă fără fir”), 
adoptat la 13 iunie 2013, cum ar fi, în 
viitorul apropiat, benzile de 700 MHz, 
1,5 GHz și 3,8-4,2 GHz.

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio în cazul 
benzilor care au fost armonizate pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir fixe, 
nomade și mobile. Acestea includ benzile 
identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, în conformitate cu 
Directiva 2002/21/CE.

Or. de
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Amendamentul 197
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio, cel puțin în 
cazul benzilor care au fost armonizate 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
fixe, nomade și mobile. Acestea includ 
benzile identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, așa cum se preconizează la 
articolul 3 litera (b) din PPSFR și în 
avizul Grupului pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(GPSFR) intitulat Strategic challenges 
facing Europe in addressing the growing 
radio spectrum demand for wireless 
broadband („Provocările strategice cu 
care se confruntă Europa pentru a 
răspunde cererii în creștere de frecvențe 
radio pentru banda largă fără fir”), 
adoptat la 13 iunie 2013, cum ar fi, în 
viitorul apropiat, benzile de 700 MHz, 
1,5 GHz și 3,8-4,2 GHz.

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio, cel puțin în 
cazul benzilor care au fost armonizate 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
fixe, nomade și mobile. Acestea includ 
benzile identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, în conformitate cu 
Directiva 2002/21/CE.

Or. de

Amendamentul 198
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio, cel puțin în 
cazul benzilor care au fost armonizate 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
fixe, nomade și mobile. Acestea includ 
benzile identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, așa cum se preconizează la 
articolul 3 litera (b) din PPSFR și în 
avizul Grupului pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(GPSFR) intitulat Strategic challenges 
facing Europe in addressing the growing 
radio spectrum demand for wireless 
broadband („Provocările strategice cu 
care se confruntă Europa pentru a 
răspunde cererii în creștere de frecvențe 
radio pentru banda largă fără fir”), 
adoptat la 13 iunie 2013, cum ar fi, în 
viitorul apropiat, benzile de 700 MHz, 
1,5 GHz și 3,8-4,2 GHz.

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio pentru 
benzile care au fost armonizate pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir fixe, 
nomade și mobile. Acestea includ benzile 
identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, în conformitate cu 
Directiva 2002/21/CE.

Or. de

Amendamentul 199
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio, cel puțin în 

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio în cazul 
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cazul benzilor care au fost armonizate 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
fixe, nomade și mobile. Acestea includ 
benzile identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, așa cum se preconizează la 
articolul 3 litera (b) din PPSFR și în 
avizul Grupului pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(GPSFR) intitulat Strategic challenges 
facing Europe in addressing the growing 
radio spectrum demand for wireless 
broadband („Provocările strategice cu 
care se confruntă Europa pentru a 
răspunde cererii în creștere de frecvențe 
radio pentru banda largă fără fir”), 
adoptat la 13 iunie 2013, cum ar fi, în 
viitorul apropiat, benzile de 700 MHz, 
1,5 GHz și 3,8-4,2 GHz.

benzilor care au fost armonizate pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir fixe, 
nomade și mobile. Acestea includ benzile 
identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar putea să 
vizeze și benzile armonizate în viitor 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, 
în conformitate cu articolele 8a și 9 din 
Directiva 2002/21/CE.

Or. fr

Amendamentul 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio, cel puțin în 
cazul benzilor care au fost armonizate 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
fixe, nomade și mobile. Acestea includ 
benzile identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio, cel puțin în 
cazul benzilor care au fost armonizate 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
fixe, nomade și mobile. Acestea includ 
benzile identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
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(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, așa cum se preconizează la 
articolul 3 litera (b) din PPSFR și în 
avizul Grupului pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(GPSFR) intitulat Strategic challenges 
facing Europe in addressing the growing 
radio spectrum demand for wireless 
broadband („Provocările strategice cu 
care se confruntă Europa pentru a 
răspunde cererii în creștere de frecvențe 
radio pentru banda largă fără fir”), 
adoptat la 13 iunie 2013, cum ar fi, în 
viitorul apropiat, benzile de 700 MHz, 
1,5 GHz și 3,8-4,2 GHz.

(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, astfel cum se prevede în Directiva 
2002/21/CE.

Or. en

Amendamentul 201
Giles Chichester

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio, cel puțin în 
cazul benzilor care au fost armonizate 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
fixe, nomade și mobile. Acestea includ 
benzile identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio, cel puțin în 
cazul benzilor care au fost armonizate 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
fixe, nomade și mobile. Acestea includ 
benzile identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
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fără fir, așa cum se preconizează la 
articolul 3 litera (b) din PPSFR și în avizul 
Grupului pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (GPSFR) 
intitulat Strategic challenges facing Europe 
in addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband
(„Provocările strategice cu care se 
confruntă Europa pentru a răspunde cererii 
în creștere de frecvențe radio pentru banda 
largă fără fir”), adoptat la 13 iunie 2013, 
cum ar fi, în viitorul apropiat, benzile de 
700 MHz, 1,5 GHz și 3,8-4,2 GHz.

fără fir, așa cum se preconizează la 
articolul 3 litera (b) din PPSFR și în avizul 
Grupului pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (GPSFR) 
intitulat Strategic challenges facing Europe 
in addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband
(„Provocările strategice cu care se 
confruntă Europa pentru a răspunde cererii 
în creștere de frecvențe radio pentru banda 
largă fără fir”), adoptat la 13 iunie 2013, 
cum ar fi, în viitorul apropiat, benzile de 
700 MHz și 1,5 GHz.

Or. en

Amendamentul 202
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio, cel puțin în 
cazul benzilor care au fost armonizate 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
fixe, nomade și mobile. Acestea includ 
benzile identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, așa cum se preconizează la 
articolul 3 litera (b) din PPSFR și în avizul 
Grupului pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (GPSFR) 
intitulat Strategic challenges facing Europe 
in addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio, cel puțin în 
cazul benzilor care au fost armonizate 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
fixe, nomade și mobile. Acestea includ 
benzile identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, așa cum se preconizează la 
articolul 3 litera (b) din PPSFR și în avizul 
Grupului pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (GPSFR) 
intitulat Strategic challenges facing Europe 
in addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband



PE524.835v01-00 48/220 AM\1012835RO.doc

RO

(„Provocările strategice cu care se 
confruntă Europa pentru a răspunde cererii 
în creștere de frecvențe radio pentru banda 
largă fără fir”), adoptat la 13 iunie 2013,
cum ar fi, în viitorul apropiat, benzile de 
700 MHz, 1,5 GHz și 3,8-4,2 GHz.

(„Provocările strategice cu care se 
confruntă Europa pentru a răspunde cererii 
în creștere de frecvențe radio pentru banda 
largă fără fir”), adoptat la 13 iunie 2013, 
cum ar fi, în viitorul apropiat, benzile de 
700 MHz și 1,5 GHz.

Or. en

Amendamentul 203
Claude Turmes

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio, cel puțin în 
cazul benzilor care au fost armonizate 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
fixe, nomade și mobile. Acestea includ 
benzile identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, așa cum se preconizează la 
articolul 3 litera (b) din PPSFR și în avizul 
Grupului pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (GPSFR) 
intitulat Strategic challenges facing Europe 
in addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband 
(„Provocările strategice cu care se 
confruntă Europa pentru a răspunde cererii 
în creștere de frecvențe radio pentru banda 
largă fără fir”), adoptat la 13 iunie 2013, 
cum ar fi, în viitorul apropiat, benzile de 
700 MHz, 1,5 GHz și 3,8-4,2 GHz.

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio, cel puțin în 
cazul benzilor care au fost armonizate 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
fixe, nomade și mobile. Acestea includ 
benzile identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI 
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, așa cum se preconizează la 
articolul 3 litera (b) din PPSFR și în avizul 
Grupului pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (GPSFR) 
intitulat Strategic challenges facing Europe 
in addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband 
(„Provocările strategice cu care se 
confruntă Europa pentru a răspunde cererii 
în creștere de frecvențe radio pentru banda 
largă fără fir”), adoptat la 13 iunie 2013, 
cum ar fi, în viitorul apropiat, benzile de 
700 MHz și 1,5 GHz.
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Or. fr

Justificare

Programul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPP) creează o foaie 
de parcurs detaliată și, în special, statele membre trebuie să autorizeze utilizarea 
următoarelor benzi de frecvențe: benzile armonizate 900/1800 MHz, de 2,5-2,69 GHz, 3,4-
3,8 GHz după sfârșitul anului 2012. Având în vedere că dezbaterea privind utilizarea actuală 
a benzilor este încă în curs de desfășurare, extinderea dincolo de 3,8 Ghz nu este suficient 
justificată.

Amendamentul 204
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Ar trebui promovate conformitatea 
și utilizarea în comun clară între statele 
membre a nivelurilor lor de protecție, 
confidențialitate și siguranță a datelor 
clienților, în vederea garantării pentru 
utilizatorii finali a unor standarde ridicate 
comune de confidențialitate, protecție și 
siguranță a datelor sensibile și private.

Or. it

Amendamentul 205
Giles Chichester

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În ceea ce privește celelalte condiții 
de fond principale care pot fi asociate 
drepturilor de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio pentru banda largă fără 
fir, aplicarea convergentă de către toate 
statele membre a principiilor și criteriilor 
de reglementare stabilite în prezentul 

(24) Aplicarea convergentă de către toate 
statele membre a principiilor și a criteriilor 
de reglementare stabilite în cadrul de 
reglementare al Uniunii ar fi favorizată de 
un mecanism de coordonare prin care 
Comisia și autoritățile competente din 
celelalte state membre ar putea emite 
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regulament ar fi favorizată de un 
mecanism de coordonare prin care Comisia 
și autoritățile competente din celelalte state 
membre ar putea emite observații înainte 
ca un anumit stat membru să acorde 
drepturi de utilizare, iar Comisia ar avea 
posibilitatea, ținând cont de opiniile 
statelor membre, să împiedice aplicarea 
oricărei propuneri care pare să 
contravină legislației Uniunii.

observații înainte ca un anumit stat 
membru să acorde drepturi de utilizare.

Or. en

Justificare

Comisia poate participa la asigurarea unui nivel ridicat de coerență între diferitele proceduri 
de alocare a spectrului de frecvențe radio naționale prin formularea de observații cu privire 
la proiectele de măsuri propuse de autoritățile naționale competente. Acordarea dreptului de 
veto Comisiei în acest sens ar fi excesivă și reprezintă un transfer de competențe de la statele 
membre la Comisie, care nu este nici justificată, nici adecvată, aducând atingere principiului 
proporționalității.

Amendamentul 206
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În ceea ce privește celelalte condiții de 
fond principale care pot fi asociate 
drepturilor de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio pentru banda largă fără fir, 
aplicarea convergentă de către toate statele 
membre a principiilor și criteriilor de 
reglementare stabilite în prezentul 
regulament ar fi favorizată de un mecanism 
de coordonare prin care Comisia și 
autoritățile competente din celelalte state 
membre ar putea emite observații înainte 
ca un anumit stat membru să acorde 
drepturi de utilizare, iar Comisia ar avea 
posibilitatea, ținând cont de opiniile 
statelor membre, să împiedice aplicarea 
oricărei propuneri care pare să 

(24) În ceea ce privește celelalte condiții de 
fond principale care pot fi asociate 
drepturilor de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio pentru banda largă fără fir, 
aplicarea convergentă de către toate statele 
membre a principiilor și criteriilor de 
reglementare stabilite în prezentul 
regulament ar fi favorizată de un mecanism 
de coordonare prin care Comisia și 
autoritățile competente din celelalte state 
membre ar putea emite observații înainte 
ca un anumit stat membru să acorde 
drepturi de utilizare.
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contravină legislației Uniunii.

Or. de

Amendamentul 207
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În ceea ce privește celelalte condiții 
de fond principale care pot fi asociate 
drepturilor de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio pentru banda largă fără 
fir, aplicarea convergentă de către toate 
statele membre a principiilor și criteriilor
de reglementare stabilite în prezentul 
regulament ar fi favorizată de un 
mecanism de coordonare prin care Comisia 
și autoritățile competente din celelalte state 
membre ar putea emite observații înainte 
ca un anumit stat membru să acorde 
drepturi de utilizare, iar Comisia ar avea 
posibilitatea, ținând cont de opiniile 
statelor membre, să împiedice aplicarea 
oricărei propuneri care pare să contravină 
legislației Uniunii.

(24) Aplicarea convergentă de către toate 
statele membre a criteriilor și principiilor
de reglementare privind piața unică 
europeană a comunicațiilor electronice ar 
fi favorizată de un mecanism de 
coordonare prin care Comisia și autoritățile 
competente din celelalte state membre ar 
putea emite observații înainte ca un anumit 
stat membru să acorde drepturi de utilizare, 
iar Comisia ar avea posibilitatea, ținând 
cont de opiniile statelor membre, să 
împiedice aplicarea oricărei propuneri care 
pare să contravină legislației Uniunii.

Or. it

Amendamentul 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Valoarea economică a unor drepturi 
uniforme de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio în mai multe teritorii 
acordate aceluiași operator ar fi mai 
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ridicată decât asocierea fragmentată a 
licențelor individuale, având în vedere 
posibilitățile de generare a unor economii 
de scară, de creare a unor rețele integrate 
și de evitare a problemelor legate de 
interferențele transfrontaliere. 
Procedurile de autorizare a spectrului 
multiteritorial, derulate în comun între 
statele membre, ar permite operatorilor de 
rețele mobile să primească drepturi de 
utilizare a spectrului în mai multe state 
membre, care să fie uniforme sau 
identice, de exemplu, cu privire la durata 
acestora, la blocurile de frecvențe alocate 
și la condițiile aferente de acordare a 
licenței.

Or. en

Amendamentul 209
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24b) Licitațiile paneuropene de licențe 
sub supravegherea OAREC pot stimula 
dezvoltarea unei piețe unice a 
telecomunicațiilor în UE, fără roaming.

Or. en

Amendamentul 210
Edit Herczog

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Având în vedere creșterea masivă a 
cererii de frecvențe radio pentru banda 

(25) Având în vedere creșterea masivă a 
cererii de frecvențe radio pentru banda 
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largă fără fir, ar trebui promovate soluții de 
acces alternativ eficient din punctul de 
vedere al spectrului de frecvențe radio la 
banda largă fără fir. Printre acestea se 
numără utilizarea sistemelor de acces fără 
fir de mică putere cu rază mică de acțiune, 
ca de exemplu așa-numitele hotspot ale 
rețelelor radio locale (RLAN, cunoscute și 
sub numele de „Wi-Fi”), precum și rețelele 
de puncte de acces celulare de mică putere 
și de mici dimensiuni (denumite și 
femtocelule, picocelule sau metrocelule).

largă fără fir, ar trebui încurajate, și nu 
împiedicate, soluții de acces alternativ 
eficient din punctul de vedere al spectrului 
de frecvențe radio la banda largă fără fir.
Printre acestea se numără în prezent
utilizarea sistemelor de acces fără fir de 
mică putere cu rază mică de acțiune, ca de 
exemplu așa-numitele hotspot ale rețelelor 
radio locale (RLAN, cunoscute și sub 
numele de „Wi-Fi”), precum și rețelele de 
puncte de acces celulare de mică putere și 
de mici dimensiuni (denumite și 
femtocelule, picocelule sau metrocelule). 
Accesul dinamic la frecvențe radio, 
inclusiv fără licență, precum și la alte 
tehnologii și utilizări inovatoare ale 
spectrului de frecvențe radio ar trebui să 
fie încurajat și facilitat.

Or. en

Justificare

În fața solicitărilor permanente de acces fără fir la internet, noile tehnologii permit o 
utilizare dinamică și mult mai eficientă a spectrului de frecvențe radio, îndeosebi fără licență. 
Este esențial ca, având în vedere utilizarea insuficientă a spectrului în numeroase frecvențe, 
cel puțin în anumite perioade ale zilei, tehnologiile și utilizările inovatoare ale spectrului să 
fie încurajate și facilitate prin regulamente ale UE și de către autoritățile naționale de 
reglementare.

Amendamentul 211
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Având în vedere creșterea masivă a 
cererii de frecvențe radio pentru banda 
largă fără fir, ar trebui promovate soluții de 
acces alternativ eficient din punctul de 
vedere al spectrului de frecvențe radio la 
banda largă fără fir. Printre acestea se 
numără utilizarea sistemelor de acces fără 
fir de mică putere cu rază mică de acțiune, 

(25) Având în vedere creșterea masivă a 
cererii de frecvențe radio pentru banda 
largă fără fir, ar trebui promovate activ
soluții de acces alternativ eficient din 
punctul de vedere al spectrului de frecvențe 
radio la banda largă fără fir. Printre acestea 
se numără utilizarea sistemelor de acces 
fără fir de mică putere cu rază mică de 
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ca de exemplu așa-numitele hotspot ale 
rețelelor radio locale (RLAN, cunoscute și 
sub numele de „Wi-Fi”), precum și rețelele 
de puncte de acces celulare de mică putere 
și de mici dimensiuni (denumite și 
femtocelule, picocelule sau metrocelule).

acțiune, ca de exemplu așa-numitele 
hotspot ale rețelelor radio locale (RLAN, 
cunoscute și sub numele de „Wi-Fi”), 
precum și rețelele de puncte de acces 
celulare de mică putere și de mici 
dimensiuni (denumite și femtocelule, 
picocelule sau metrocelule). În plus, ar 
trebui să fie promovate accesul dinamic la 
spectrul de frecvențe și alte tehnologii și 
utilizări inovatoare ale spectrului.

Or. en

Amendamentul 212
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Având în vedere creșterea masivă a 
cererii de frecvențe radio pentru banda 
largă fără fir, ar trebui promovate soluții de 
acces alternativ eficient din punctul de 
vedere al spectrului de frecvențe radio la 
banda largă fără fir. Printre acestea se 
numără utilizarea sistemelor de acces fără 
fir de mică putere cu rază mică de acțiune, 
ca de exemplu așa-numitele hotspot ale 
rețelelor radio locale (RLAN, cunoscute și 
sub numele de „Wi-Fi”), precum și 
rețelele de puncte de acces celulare de mică 
putere și de mici dimensiuni (denumite și 
femtocelule, picocelule sau metrocelule).

(25) Având în vedere creșterea masivă a 
cererii de frecvențe radio pentru banda 
largă fără fir, ar trebui promovate soluții de 
acces alternativ eficient din punctul de 
vedere al spectrului de frecvențe radio la 
banda largă fără fir. Printre acestea se 
numără utilizarea sistemelor de acces fără 
fir de mică putere cu rază mică de acțiune, 
ca de exemplu așa-numitele hotspot ale 
rețelelor radio locale (RLAN), precum și 
rețelele de puncte de acces celulare de mică 
putere și de mici dimensiuni (denumite și 
femtocelule, picocelule sau metrocelule).

Or. en

Amendamentul 213
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Având în vedere creșterea masivă a 
cererii de frecvențe radio pentru banda 
largă fără fir, ar trebui promovate soluții de 
acces alternativ eficient din punctul de 
vedere al spectrului de frecvențe radio la 
banda largă fără fir. Printre acestea se 
numără utilizarea sistemelor de acces fără 
fir de mică putere cu rază mică de acțiune, 
ca de exemplu așa-numitele hotspot ale 
rețelelor radio locale (RLAN, cunoscute și 
sub numele de „Wi-Fi”), precum și rețelele 
de puncte de acces celulare de mică putere 
și de mici dimensiuni (denumite și 
femtocelule, picocelule sau metrocelule).

(25) Având în vedere creșterea masivă a 
cererii de frecvențe radio pentru banda 
largă fără fir, ar trebui promovate soluții de 
acces alternativ eficace din punctul de 
vedere al spectrului de frecvențe radio la 
banda largă fără fir. Printre acestea se 
numără, fără a se limita la aceasta, 
utilizarea sistemelor de acces fără fir de 
mică putere cu rază mică de acțiune, ca de 
exemplu așa-numitele hotspot ale rețelelor 
radio locale (RLAN, cunoscute și sub 
numele de „Wi-Fi”), precum și rețelele de 
puncte de acces celulare de mică putere și 
de mici dimensiuni (denumite și 
femtocelule, picocelule sau metrocelule).

Or. it

Amendamentul 214
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Majoritatea punctelor de acces RLAN 
sunt folosite în prezent de utilizatori privați 
ca o prelungire locală fără fir a conexiunii 
lor fixe în bandă largă. Dacă utilizatorii 
finali, în limitele propriului abonament de 
internet, aleg să împartă accesul la rețeaua 
lor radio locală cu alți utilizatori, 
disponibilitatea unui număr mare de astfel 
de puncte de acces, mai ales în zone cu o 
densitate mare a populației, ar trebui să 
maximizeze capacitatea de transmisie de 
date fără fir prin reutilizarea spectrului de 
frecvențe radio și să creeze o infrastructură 
de bandă largă fără fir complementară 
rentabilă accesibilă altor utilizatori finali. 
Prin urmare, restricțiile inutile care îi 
împiedică pe utilizatorii finali să împartă 

(27) Majoritatea punctelor de acces RLAN 
sunt folosite în prezent de utilizatori privați 
ca o prelungire locală fără fir a conexiunii 
lor fixe în bandă largă. Dacă utilizatorii 
finali, în limitele propriului abonament de 
internet, aleg să împartă accesul la rețeaua 
lor radio locală cu alți utilizatori, 
disponibilitatea unui număr mare de astfel 
de puncte de acces, mai ales în zone cu o 
densitate mare a populației, ar trebui să 
maximizeze capacitatea de transmisie de 
date fără fir prin reutilizarea spectrului de 
frecvențe radio și să creeze o infrastructură 
de bandă largă fără fir complementară 
rentabilă accesibilă altor utilizatori finali. 
Prin urmare, restricțiile care îi împiedică pe 
utilizatorii finali să împartă accesul la 
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accesul la punctele lor de acces RLAN cu 
alți utilizatori finali sau să se conecteze la 
astfel de puncte de acces ar trebui eliminate 
sau prevenite.

punctele lor de acces RLAN cu alți 
utilizatori finali sau să se conecteze la 
astfel de puncte de acces ar trebui eliminate 
sau prevenite.

Or. it

Amendamentul 215
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Statele membre ar trebui să se asigure 
că gestionarea spectrului de frecvențe radio 
la nivel național nu împiedică alte state 
membre să utilizeze spectrul de frecvențe 
radio la care au dreptul sau să își respecte 
obligațiile referitoare la benzile a căror 
utilizare este armonizată la nivelul 
Uniunii. Este necesar un mecanism de 
coordonare, bazat pe activitățile existente 
ale GPSFR, pentru a garanta că fiecare stat 
membru are un acces echitabil la spectrul 
de frecvențe radio și că rezultatele 
coordonării sunt coerente și executorii.

(30) Statele membre ar trebui să se asigure 
că, în cazul benzilor armonizate la nivelul 
Uniunii pentru comunicațiile în bandă 
largă fără fir, punerea în aplicare a 
orarelor și a termenelor armonizate 
pentru acordarea spectrului de frecvențe 
radio nu este întârziată în mod 
nejustificat de probleme de coordonare; 
îndeosebi, gestionarea spectrului de 
frecvențe radio la nivel național nu ar 
trebui să împiedice alte state membre să 
utilizeze spectrul de frecvențe radio la care 
au dreptul sau să își respecte obligațiile 
referitoare la aceste benzi. Este necesar un 
mecanism de coordonare, bazat pe 
activitățile existente ale GPSFR, pentru a 
garanta că fiecare stat membru are un acces 
echitabil la spectrul de frecvențe radio și că 
rezultatele coordonării sunt coerente și 
executorii.

Or. en

Amendamentul 216
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Statele membre ar trebui să se asigure 
că gestionarea spectrului de frecvențe radio 
la nivel național nu împiedică alte state 
membre să utilizeze spectrul de frecvențe 
radio la care au dreptul sau să își respecte 
obligațiile referitoare la benzile a căror 
utilizare este armonizată la nivelul 
Uniunii. Este necesar un mecanism de 
coordonare, bazat pe activitățile existente 
ale GPSFR, pentru a garanta că fiecare stat 
membru are un acces echitabil la spectrul 
de frecvențe radio și că rezultatele 
coordonării sunt coerente și executorii.

(30) Statele membre ar trebui să se asigure 
că, în cazul benzilor armonizate la nivelul 
Uniunii pentru comunicațiile în bandă 
largă fără fir, punerea în aplicare a 
orarelor și a termenelor armonizate 
pentru acordarea spectrului de frecvențe 
radio nu este întârziată în mod 
nejustificat de probleme de coordonare; 
îndeosebi, gestionarea spectrului de 
frecvențe radio la nivel național nu ar 
trebui să împiedice alte state membre să 
utilizeze spectrul de frecvențe radio la care 
au dreptul sau să își respecte obligațiile 
referitoare la aceste benzi. Este necesar un 
mecanism de coordonare, bazat pe 
activitățile existente ale GPSFR, pentru a 
garanta că fiecare stat membru are un acces 
echitabil la spectrul de frecvențe radio și că 
rezultatele coordonării sunt coerente și 
executorii.

Or. en

Amendamentul 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Statele membre ar trebui să se asigure 
că gestionarea spectrului de frecvențe radio 
la nivel național nu împiedică alte state 
membre să utilizeze spectrul de frecvențe 
radio la care au dreptul sau să își respecte 
obligațiile referitoare la benzile a căror 
utilizare este armonizată la nivelul Uniunii. 
Este necesar un mecanism de coordonare, 
bazat pe activitățile existente ale GPSFR, 
pentru a garanta că fiecare stat membru are 
un acces echitabil la spectrul de frecvențe 
radio și că rezultatele coordonării sunt 

(30) Statele membre ar trebui să se asigure 
că, în cazul benzilor armonizate la nivelul 
Uniunii pentru comunicațiile în bandă 
largă fără fir, punerea în aplicare a 
orarelor și a termenelor armonizate 
pentru acordarea spectrului de frecvențe 
radio nu este întârziată în mod 
nejustificat de probleme de coordonare; 
îndeosebi, gestionarea spectrului de 
frecvențe radio la nivel național nu ar 
trebui să împiedice alte state membre să 
utilizeze spectrul de frecvențe radio la care 
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coerente și executorii. au dreptul sau să își respecte obligațiile 
referitoare la benzile a căror utilizare este 
armonizată la nivelul Uniunii. Este necesar 
un mecanism de coordonare, bazat pe 
activitățile existente ale GPSFR, pentru a 
garanta că fiecare stat membru are un acces 
echitabil la spectrul de frecvențe radio și că 
rezultatele coordonării sunt coerente și 
executorii.

Or. en

Amendamentul 218
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Experiența acumulată în cursul 
punerii în aplicare a cadrului de 
reglementare al Uniunii indică faptul că 
dispozițiile existente care prevăd aplicarea 
coerentă a măsurilor de reglementare, 
precum și obiectivul de a contribui la 
dezvoltarea pieței interne nu au creat 
suficiente stimulente pentru conceperea 
unor produse de acces pe baza unor 
standarde și proceduri armonizate, mai 
ales în cazul rețelelor fixe. Când operează 
în state membre diferite, operatorilor le 
este greu să găsească inputuri de acces de 
o calitate corespunzătoare și niveluri 
corespunzătoare de interoperabilitate a 
rețelelor și a serviciilor, iar atunci când 
sunt disponibile, inputurile respective 
prezintă caracteristici tehnice diferite. 
Această situație crește costurile și 
împiedică furnizarea serviciilor la nivel 
transfrontalier.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 219
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Experiența acumulată în cursul punerii 
în aplicare a cadrului de reglementare al 
Uniunii indică faptul că dispozițiile 
existente care prevăd aplicarea coerentă a 
măsurilor de reglementare, precum și 
obiectivul de a contribui la dezvoltarea 
pieței interne nu au creat suficiente 
stimulente pentru conceperea unor produse 
de acces pe baza unor standarde și 
proceduri armonizate, mai ales în cazul 
rețelelor fixe. Când operează în state 
membre diferite, operatorilor le este greu 
să găsească inputuri de acces de o calitate
corespunzătoare și niveluri 
corespunzătoare de interoperabilitate a 
rețelelor și a serviciilor, iar atunci când 
sunt disponibile, inputurile respective 
prezintă caracteristici tehnice diferite. 
Această situație crește costurile și 
împiedică furnizarea serviciilor la nivel 
transfrontalier.

(31) Experiența acumulată în cursul punerii 
în aplicare a cadrului de reglementare al 
Uniunii indică faptul că dispozițiile 
existente care prevăd aplicarea coerentă a 
măsurilor de reglementare, precum și 
obiectivul de a contribui la dezvoltarea 
pieței interne nu au creat suficiente 
stimulente pentru conceperea unor produse 
de acces pe baza unor standarde și 
proceduri armonizate, mai ales în cazul 
rețelelor fixe. Când operează în state 
membre diferite, operatorilor le este greu 
să găsească inputuri de acces de o calitate 
corespunzătoare și niveluri 
corespunzătoare de interoperabilitate a 
rețelelor și a serviciilor, iar atunci când 
sunt disponibile, inputurile respective 
prezintă caracteristici tehnice diferite. 
Această situație crește costurile și 
împiedică furnizarea serviciilor la nivel 
transfrontalier.

Prin urmare, în plus față de dispozițiile 
prevăzute în prezentul regulament, este 
necesară o abordare europeană comună 
în domeniul cercetării pentru a defini 
evaluări cuprinzătoare și bazate pe dovezi 
ale provocărilor și ale soluțiilor politice la 
nivel mondial, european și național. 
Cooperarea între agențiile europene și 
internaționale de cercetare și de 
standardizare ar trebui să fie încurajată 
în continuare.

Or. en

Justificare

În conformitate cu documentul informal al Dialogului transatlantic al legiuitorilor (DTL), 
intitulat „Securitatea cibernetică și aspecte ale internetului – stabilirea unui cadru de acțiune 
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transatlantică”.

Amendamentul 220
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Experiența acumulată în cursul punerii 
în aplicare a cadrului de reglementare al 
Uniunii indică faptul că dispozițiile 
existente care prevăd aplicarea coerentă a 
măsurilor de reglementare, precum și 
obiectivul de a contribui la dezvoltarea 
pieței interne nu au creat suficiente 
stimulente pentru conceperea unor produse 
de acces pe baza unor standarde și 
proceduri armonizate, mai ales în cazul 
rețelelor fixe. Când operează în state 
membre diferite, operatorilor le este greu 
să găsească inputuri de acces de o calitate 
corespunzătoare și niveluri 
corespunzătoare de interoperabilitate a 
rețelelor și a serviciilor, iar atunci când 
sunt disponibile, inputurile respective 
prezintă caracteristici tehnice diferite. 
Această situație crește costurile și 
împiedică furnizarea serviciilor la nivel 
transfrontalier.

(31) Experiența acumulată în cursul punerii 
în aplicare a cadrului de reglementare al 
Uniunii indică faptul că dispozițiile 
existente care prevăd aplicarea coerentă a 
măsurilor de reglementare, precum și 
obiectivul de a contribui la dezvoltarea 
pieței interne nu au creat suficiente 
stimulente pentru conceperea unor produse 
de acces pe baza unor standarde și 
proceduri armonizate, mai ales în cazul 
rețelelor fixe. Lipsa standardelor comune 
și a măsurilor armonizate afectează foarte 
mult competitivitatea Uniunii. Când 
operează în state membre diferite, 
operatorilor le este greu să găsească 
inputuri de acces de o calitate 
corespunzătoare și niveluri 
corespunzătoare de interoperabilitate a 
rețelelor și a serviciilor, iar atunci când 
sunt disponibile, inputurile respective 
prezintă caracteristici tehnice diferite. 
Această situație crește costurile și 
împiedică furnizarea serviciilor la nivel 
transfrontalier.

Or. en

Amendamentul 221
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 32
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Integrarea pieței unice a 
comunicațiilor electronice ar fi accelerată 
prin instituirea unui cadru care să 
definească o serie de produse virtuale 
europene cheie care sunt deosebit de 
importante pentru ca furnizorii de servicii 
de comunicații electronice să furnizeze 
servicii transfrontaliere și să adopte o 
strategie la nivelul UE într-un mediu axat 
din ce în ce mai mult integral pe IP, pe 
baza unor parametri esențiali și a unor 
caracteristici minime de bază.

eliminat

Or. en

Amendamentul 222
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Ar trebui abordate nevoile 
operaționale vizate de diversele produse 
virtuale. Produsele europene de acces 
virtual în bandă largă ar trebui să fie 
disponibile în cazul în care unui operator 
cu o putere semnificativă pe piață i s-a 
solicitat, în conformitate cu directiva-
cadru și cu Directiva privind accesul, să 
asigure accesul în condiții reglementate la 
un anumit punct de acces din rețeaua sa. 
În primul rând, ar trebui facilitată o 
intrare transfrontalieră eficientă prin 
produse armonizate care să permită 
furnizorilor transfrontalieri să furnizeze 
inițial clienților lor finali fără întârziere 
servicii de o calitate previzibilă și 
suficientă, inclusiv întreprinderilor cliente 
care au locuri multiple de desfășurare a 
activității în diferite state membre, atunci 
când acest lucru ar fi necesar și 

eliminat
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proporționat în funcție de analiza pieței. 
Aceste produse armonizate ar trebui să fie 
disponibile o perioadă suficientă pentru a 
permite solicitanților de acces și 
furnizorilor să planifice investiții pe 
termen mediu și lung.

Or. en

Amendamentul 223
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În al doilea rând, produsele 
sofisticate de acces virtual care necesită 
investiții mai mari din partea solicitanților 
de acces și le permit un nivel mai ridicat 
de control și de diferențiere, mai ales prin 
furnizarea accesului la un nivel mai 
apropiat de cel local, sunt esențiale pentru 
a crea condițiile unei concurențe 
sustenabile în ansamblul pieței interne. 
Prin urmare, aceste produse cu ridicata 
esențiale de acces la rețelele de acces de 
nouă generație ar trebui și ele armonizate 
pentru a facilita investițiile 
transfrontaliere. Aceste produse de acces 
virtual în bandă largă ar trebui astfel 
concepute încât să aibă funcționalități 
echivalente cu cele ale decuplării fizice, 
pentru a extinde gama potențialelor 
măsuri corective pentru piața cu ridicata 
care pot fi examinate de către autoritățile 
naționale de reglementare în cadrul 
evaluării proporționalității, în temeiul 
Directivei 2002/19/CE.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 224
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Există necesitatea de a armoniza 
condițiile în care produsele cu ridicata de 
înaltă calitate, utilizate pentru furnizarea 
de servicii pentru întreprinderi, să permită 
furnizarea de servicii omogene 
societăților transfrontaliere și 
multinaționale pe teritoriul Uniunii 
Europene. O astfel de armonizare ar 
putea juca un rol semnificativ la nivelul 
competitivității întreprinderilor UE în 
ceea ce privește costurile de comunicații.

Or. en

Amendamentul 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În condițiile unei migrări treptate la 
rețele „bazate integral pe IP”, 
nedisponibilitatea produselor de 
conectivitate bazate pe IP pentru diferite 
clase de servicii de o calitate asigurată 
care să permită căi de comunicare dincolo 
de domeniile și frontierele rețelei, atât în 
interiorul, cât și în exteriorul statelor 
membre, împiedică dezvoltarea 
aplicațiilor care se bazează pe accesul la 
alte rețele, limitând astfel inovarea 
tehnologică. Mai mult, această situație 
împiedică difuzarea pe scară mai largă a 
soluțiilor eficiente asociate cu gestionarea 
și furnizarea de rețele bazate pe IP și cu 
produse de conectivitate cu un nivel de 

eliminat
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calitate asigurată a serviciului, mai ales 
un grad înalt de securitate, de siguranță și 
de flexibilitate, rentabilitate și 
aprovizionare mai rapidă, care generează 
avantaje pentru operatorii rețelelor, 
furnizorii de servicii și utilizatorii finali. 
Este necesară, așadar, o abordare 
armonizată a conceperii și disponibilității 
acestor produse, în condiții rezonabile, 
inclusiv, în cazul în care se impune, 
posibilitatea aprovizionării încrucișate de 
către întreprinderile de comunicații 
electronice implicate.

Or. en

Amendamentul 226
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În condițiile unei migrări treptate la 
rețele „bazate integral pe IP”, 
nedisponibilitatea produselor de 
conectivitate bazate pe IP pentru diferite 
clase de servicii de o calitate asigurată 
care să permită căi de comunicare dincolo 
de domeniile și frontierele rețelei, atât în 
interiorul, cât și în exteriorul statelor 
membre, împiedică dezvoltarea 
aplicațiilor care se bazează pe accesul la 
alte rețele, limitând astfel inovarea 
tehnologică. Mai mult, această situație 
împiedică difuzarea pe scară mai largă a 
soluțiilor eficiente asociate cu gestionarea 
și furnizarea de rețele bazate pe IP și cu 
produse de conectivitate cu un nivel de 
calitate asigurată a serviciului, mai ales 
un grad înalt de securitate, de siguranță și 
de flexibilitate, rentabilitate și 
aprovizionare mai rapidă, care generează 
avantaje pentru operatorii rețelelor, 
furnizorii de servicii și utilizatorii finali. 

eliminat
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Este necesară, așadar, o abordare 
armonizată a conceperii și disponibilității 
acestor produse, în condiții rezonabile, 
inclusiv, în cazul în care se impune, 
posibilitatea aprovizionării încrucișate de 
către întreprinderile de comunicații 
electronice implicate.

Or. de

Amendamentul 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În condițiile unei migrări treptate la 
rețele „bazate integral pe IP”, 
nedisponibilitatea produselor de 
conectivitate bazate pe IP pentru diferite 
clase de servicii de o calitate asigurată 
care să permită căi de comunicare dincolo 
de domeniile și frontierele rețelei, atât în 
interiorul, cât și în exteriorul statelor 
membre, împiedică dezvoltarea aplicațiilor 
care se bazează pe accesul la alte rețele, 
limitând astfel inovarea tehnologică. Mai 
mult, această situație împiedică difuzarea 
pe scară mai largă a soluțiilor eficiente 
asociate cu gestionarea și furnizarea de 
rețele bazate pe IP și cu produse de 
conectivitate cu un nivel de calitate 
asigurată a serviciului, mai ales un grad 
înalt de securitate, de siguranță și de 
flexibilitate, rentabilitate și aprovizionare 
mai rapidă, care generează avantaje 
pentru operatorii rețelelor, furnizorii de 
servicii și utilizatorii finali. Este necesară, 
așadar, o abordare armonizată a 
conceperii și disponibilității acestor 
produse, în condiții rezonabile, inclusiv, 
în cazul în care se impune, posibilitatea 
aprovizionării încrucișate de către 
întreprinderile de comunicații electronice 

(36) În condițiile unei migrări treptate la 
rețele „bazate integral pe IP”, 
nedisponibilitatea produselor de 
conectivitate bazate pe IP pentru diferite 
clase de servicii cu o calitate a serviciului 
definită în cadrul rețelelor de comunicații 
închise, ce utilizează protocolul internet 
cu control strict de admitere, ar putea 
împiedica dezvoltarea serviciilor care se 
bazează pe această calitate definită pentru 
a funcționa corect. Prin urmare, sunt 
necesare o abordare armonizată a 
conceperii și a disponibilității acestor 
servicii, precum și garanții ale faptului că 
o calitate sporită nu este funcțional 
identică cu sau nu prejudiciază 
performanța, accesibilitatea sau calitatea 
serviciilor de acces la internet, sau nu 
subminează concurența, inovarea sau 
neutralitatea rețelei.
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implicate.

Or. en

Amendamentul 228
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Limitări ale calității și 
disponibilității conținutului, aplicațiilor și 
serviciilor de comunicare electronică pot 
fi generate și de anumite terminale puse 
la dispoziție de furnizor. Astfel de practici 
comerciale nu sunt compatibile cu 
obiectivul unei piețe interne funcționale și 
cu drepturile utilizatorilor finali.

Or. de

Amendamentul 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Crearea de produse europene de acces
virtual în bandă largă în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
reflecte în evaluarea de către autoritățile 
naționale de reglementare a măsurilor 
corective celor mai potrivite privind 
accesul la rețelele operatorilor desemnați 
ca având o putere semnificativă pe piață, 
evitând totodată suprareglementarea prin 
multiplicarea inutilă a produselor de acces 
cu ridicata, indiferent dacă acestea se 
impun ca urmare a analizei pieței sau dacă 
sunt furnizate în alte condiții. În particular, 

(37) Crearea de produse europene de acces 
virtual în bandă largă în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
reflecte în evaluarea de către autoritățile 
naționale de reglementare a măsurilor 
corective celor mai potrivite privind 
accesul la rețelele operatorilor desemnați 
ca având o putere semnificativă pe piață. 
Posibilitatea realizării unei separări 
funcționale ca măsură excepțională și 
realizarea accesului la niveluri perfect
echivalente ar trebui să fie reexaminate 
permanent de către autoritățile naționale 
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introducerea în sine a produselor europene 
de acces virtual nu ar trebui să ducă la 
creșterea numărului de produse de acces 
reglementate impuse unui anumit operator. 
De asemenea, necesitatea ca autoritățile 
naționale de reglementare, după adoptarea 
prezentului regulament, să stabilească dacă 
în locul măsurilor corective privind accesul 
cu ridicata ar trebui impus un produs 
european de acces virtual în bandă largă și 
să evalueze oportunitatea impunerii unui 
produs european de acces virtual în bandă 
largă în contextul viitoarelor analize ale 
pieței în cazul în care constată existența 
unei puteri semnificative pe piață nu ar 
trebui să afecteze responsabilitatea lor de a 
identifica măsurile corective cele mai 
potrivite și proporționate pentru a soluționa 
problema identificată în materie de 
concurență în conformitate cu articolul 16 
din Directiva 2002/21/CE.

de reglementare. Autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să evite 
suprareglementarea prin multiplicarea 
inutilă a produselor de acces cu ridicata, 
indiferent dacă acestea se impun ca urmare 
a analizei pieței sau dacă sunt furnizate în 
alte condiții. În particular, introducerea în 
sine a produselor europene de acces virtual 
nu ar trebui să ducă la creșterea numărului 
de produse de acces reglementate impuse 
unui anumit operator. De asemenea, 
necesitatea ca autoritățile naționale de 
reglementare, după adoptarea prezentului 
regulament, să stabilească dacă în locul 
măsurilor corective privind accesul cu 
ridicata ar trebui impus un produs european 
de acces virtual în bandă largă și să 
evalueze oportunitatea impunerii unui 
produs european de acces virtual în bandă 
largă în contextul viitoarelor analize ale 
pieței în cazul în care constată existența 
unei puteri semnificative pe piață nu ar 
trebui să afecteze responsabilitatea lor de a 
identifica măsurile corective cele mai 
potrivite și proporționate pentru a soluționa 
problema identificată în materie de 
concurență în conformitate cu articolul 16 
din Directiva 2002/21/CE.

Or. en

Justificare

„Recomandările privind separarea funcțională în temeiul articolelor 13a și 13b din Directiva 
privind accesul și procedurile naționale” ale OAREC oferă orientări utile fiecărei ANR 
privind considerațiile de ordin juridic și practic care trebuie reexaminate cu regularitate. 
Acest lucru va asigura faptul că, atunci când este în mod obiectiv necesar să se asigure 
concurența, inovarea și prețuri mai mici, separarea funcțională sau echivalența în ceea ce 
privește accesul ar putea fi realizate cu întârzieri minime.

Amendamentul 230
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 38
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) În interesul previzibilității în materie 
de reglementare, în legislație ar trebui să 
se reflecte și principalele elemente ale 
practicii decizionale în curs de evoluție 
din cadrul juridic actual care afectează 
condițiile în care produsele de acces cu 
ridicata, inclusiv produsele europene de 
acces virtual în bandă largă, sunt puse la 
dispoziție pentru rețelele NGA. Acestea ar 
trebui să includă dispoziții care, pentru 
analiza piețelor de produse de acces cu 
ridicata și, mai ales, a nevoii de control al 
prețurilor în materie de acces la rețelele 
NGA, să reflecte importanța relației dintre 
constrângerile concurențiale din partea 
infrastructurilor alternative fixe și fără 
fir, garanțiile efective privind accesul 
nediscriminatoriu și gradul existent de 
concurență din punctul de vedere al 
prețului, al posibilităților de alegere și al 
calității la nivelul pieței cu amănuntul. 
Ultimul considerent determină în cele din 
urmă avantajele pentru utilizatorii finali. 
De exemplu, în cursul analizei lor de la 
caz la caz efectuate în temeiul articolului 
16 din Directiva 2002/21/CE și fără a 
aduce atingere evaluării puterii 
semnificative pe piață și aplicării 
normelor UE în materie de concurență, 
autoritățile naționale de reglementare pot 
considera că, în prezența a două rețele 
NGA fixe, condițiile de piață sunt 
suficient de concurențiale pentru a putea 
determina modernizarea rețelelor și a 
evolua către furnizarea de servicii 
ultrarapide, unul dintre parametrii 
importanți ai concurenței de pe piața cu 
amănuntul.

eliminat

Or. en

Amendamentul 231
Gunnar Hökmark
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Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) În interesul previzibilității în materie 
de reglementare, în legislație ar trebui să se 
reflecte și principalele elemente ale 
practicii decizionale în curs de evoluție din 
cadrul juridic actual care afectează 
condițiile în care produsele de acces cu 
ridicata, inclusiv produsele europene de 
acces virtual în bandă largă, sunt puse la 
dispoziție pentru rețelele NGA. Acestea ar 
trebui să includă dispoziții care, pentru 
analiza piețelor de produse de acces cu 
ridicata și, mai ales, a nevoii de control al 
prețurilor în materie de acces la rețelele 
NGA, să reflecte importanța relației dintre 
constrângerile concurențiale din partea 
infrastructurilor alternative fixe și fără fir, 
garanțiile efective privind accesul 
nediscriminatoriu și gradul existent de 
concurență din punctul de vedere al 
prețului, al posibilităților de alegere și al 
calității la nivelul pieței cu amănuntul. 
Ultimul considerent determină în cele din 
urmă avantajele pentru utilizatorii finali. 
De exemplu, în cursul analizei lor de la 
caz la caz efectuate în temeiul articolului 
16 din Directiva 2002/21/CE și fără a 
aduce atingere evaluării puterii 
semnificative pe piață și aplicării 
normelor UE în materie de concurență, 
autoritățile naționale de reglementare pot 
considera că, în prezența a două rețele 
NGA fixe, condițiile de piață sunt 
suficient de concurențiale pentru a putea 
determina modernizarea rețelelor și a 
evolua către furnizarea de servicii 
ultrarapide, unul dintre parametrii 
importanți ai concurenței de pe piața cu 
amănuntul.

(38) În interesul previzibilității în materie 
de reglementare, în legislație ar trebui să se 
reflecte și principalele elemente ale 
practicii decizionale în curs de evoluție din 
cadrul juridic actual care afectează 
condițiile în care produsele de acces cu 
ridicata, inclusiv produsele europene de 
acces virtual în bandă largă, sunt puse la 
dispoziție pentru rețelele NGA. Acestea ar 
trebui să includă dispoziții care, pentru 
analiza piețelor de produse de acces cu 
ridicata și, mai ales, a nevoii de control al 
prețurilor în materie de acces la rețelele 
NGA, să reflecte importanța relației dintre 
constrângerile concurențiale din partea 
infrastructurilor alternative fixe și fără fir, 
garanțiile efective privind accesul 
nediscriminatoriu și gradul existent de 
concurență din punctul de vedere al 
prețului, al posibilităților de alegere și al 
calității la nivelul pieței cu amănuntul.

Or. en
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Amendamentul 232
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Este de așteptat ca intensificarea 
concurenței în cadrul unei piețe unice să 
ducă, în timp, la reducerea nivelului de 
reglementare în acest sector pe baza 
analizei pieței. Într-adevăr, unul dintre 
rezultatele finalizării pieței unice ar trebui 
să fie o tendință mai accentuată către o 
concurență efectivă pe piețele relevante, 
aplicarea ex post a legislației din 
domeniul concurenței fiind din ce în ce 
mai mult considerată suficientă pentru a 
asigura funcționarea pieței. Pentru a 
asigura claritatea juridică și 
previzibilitatea abordărilor în materie de 
reglementare la nivel transfrontalier, ar 
trebui prevăzute criterii clare și obligatorii 
cu privire la modalitățile prin care să se 
stabilească dacă o anumită piață justifică 
în continuare impunerea de obligații de 
reglementare ex ante, având în vedere 
persistența blocajelor și perspectivele 
privind concurența, mai ales concurența 
bazată pe infrastructură, precum și 
condițiile de concurență la nivelul pieței 
cu amănuntul în materie de parametri 
precum prețul, posibilitățile de alegere și 
calitatea, care sunt, la urma urmei, 
elementele relevante pentru utilizatorii 
finali și pentru competitivitatea mondială 
a economiei UE. Acest demers ar trebui 
să stea la baza examinărilor succesive ale 
listei piețelor susceptibile să facă obiectul 
reglementării ex ante și să ajute 
autoritățile naționale de reglementare să 
își axeze eforturile, în mod convergent, 
asupra domeniilor în care concurența nu 
este încă efectivă. Instituirea unei piețe 
unice veritabile a comunicațiilor 
electronice poate afecta, de asemenea, 
sfera geografică a piețelor, atât în scopul 

eliminat
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reglementării sectoriale pe baza 
principiilor concurenței, cât și al aplicării 
legislației din domeniul concurenței.

Or. en

Amendamentul 233
Giles Chichester

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Este de așteptat ca intensificarea 
concurenței în cadrul unei piețe unice să 
ducă, în timp, la reducerea nivelului de 
reglementare în acest sector pe baza 
analizei pieței. Într-adevăr, unul dintre 
rezultatele finalizării pieței unice ar trebui 
să fie o tendință mai accentuată către o 
concurență efectivă pe piețele relevante, 
aplicarea ex post a legislației din 
domeniul concurenței fiind din ce în ce
mai mult considerată suficientă pentru a 
asigura funcționarea pieței. Pentru a 
asigura claritatea juridică și 
previzibilitatea abordărilor în materie de 
reglementare la nivel transfrontalier, ar 
trebui prevăzute criterii clare și obligatorii 
cu privire la modalitățile prin care să se 
stabilească dacă o anumită piață justifică 
în continuare impunerea de obligații de 
reglementare ex ante, având în vedere 
persistența blocajelor și perspectivele 
privind concurența, mai ales concurența 
bazată pe infrastructură, precum și 
condițiile de concurență la nivelul pieței 
cu amănuntul în materie de parametri 
precum prețul, posibilitățile de alegere și 
calitatea, care sunt, la urma urmei, 
elementele relevante pentru utilizatorii 
finali și pentru competitivitatea mondială 
a economiei UE. Acest demers ar trebui 
să stea la baza examinărilor succesive ale 
listei piețelor susceptibile să facă obiectul 

eliminat



PE524.835v01-00 72/220 AM\1012835RO.doc

RO

reglementării ex ante și să ajute 
autoritățile naționale de reglementare să 
își axeze eforturile, în mod convergent, 
asupra domeniilor în care concurența nu 
este încă efectivă. Instituirea unei piețe 
unice veritabile a comunicațiilor 
electronice poate afecta, de asemenea, 
sfera geografică a piețelor, atât în scopul 
reglementării sectoriale pe baza 
principiilor concurenței, cât și al aplicării 
legislației din domeniul concurenței.

Or. en

Amendamentul 234
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Este de așteptat ca intensificarea 
concurenței în cadrul unei piețe unice să 
ducă, în timp, la reducerea nivelului de 
reglementare în acest sector pe baza 
analizei pieței. Într-adevăr, unul dintre 
rezultatele finalizării pieței unice ar trebui 
să fie o tendință mai accentuată către o 
concurență efectivă pe piețele relevante, 
aplicarea ex post a legislației din 
domeniul concurenței fiind din ce în ce 
mai mult considerată suficientă pentru a 
asigura funcționarea pieței. Pentru a 
asigura claritatea juridică și 
previzibilitatea abordărilor în materie de 
reglementare la nivel transfrontalier, ar 
trebui prevăzute criterii clare și obligatorii 
cu privire la modalitățile prin care să se 
stabilească dacă o anumită piață justifică 
în continuare impunerea de obligații de 
reglementare ex ante, având în vedere 
persistența blocajelor și perspectivele 
privind concurența, mai ales concurența 
bazată pe infrastructură, precum și 
condițiile de concurență la nivelul pieței 

eliminat
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cu amănuntul în materie de parametri 
precum prețul, posibilitățile de alegere și 
calitatea, care sunt, la urma urmei, 
elementele relevante pentru utilizatorii 
finali și pentru competitivitatea mondială 
a economiei UE. Acest demers ar trebui 
să stea la baza examinărilor succesive ale 
listei piețelor susceptibile să facă obiectul 
reglementării ex ante și să ajute 
autoritățile naționale de reglementare să 
își axeze eforturile, în mod convergent, 
asupra domeniilor în care concurența nu 
este încă efectivă. Instituirea unei piețe 
unice veritabile a comunicațiilor 
electronice poate afecta, de asemenea, 
sfera geografică a piețelor, atât în scopul 
reglementării sectoriale pe baza 
principiilor concurenței, cât și al aplicării 
legislației din domeniul concurenței.

Or. en

Justificare

Pentru a preveni efectele negative asupra utilizatorilor finali, este necesar să se evite o 
slăbire a normelor în materie de concurență din statele membre.

Amendamentul 235
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Disparitățile privind punerea în 
aplicare națională a normelor sectoriale de 
protecție a utilizatorilor finali creează 
obstacole semnificative în calea pieței 
unice digitale, mai ales sub forma unor 
costuri sporite în materie de conformitate 
pentru furnizorii de comunicații electronice 
pentru public care doresc să ofere servicii 
în mai multe state membre. Mai mult, 
fragmentarea și incertitudinea cu privire la 
nivelul de protecție acordat în diferite state 

(40) Disparitățile privind punerea în 
aplicare națională a normelor sectoriale de 
protecție a utilizatorilor finali creează 
obstacole semnificative în calea pieței 
unice digitale, creează incertitudine, mai 
ales sub forma unor costuri sporite în 
materie de conformitate pentru furnizorii 
de comunicații electronice către populație
care doresc să ofere servicii în mai multe 
state membre. Mai mult, fragmentarea și 
incertitudinea cu privire la nivelul de 
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membre subminează încrederea 
utilizatorilor finali și îi descurajează să 
achiziționeze servicii de comunicații 
electronice din străinătate. Pentru a realiza 
obiectivul Uniunii de eliminare a 
obstacolelor din calea pieței interne, este 
necesar să se înlocuiască actualele măsuri 
juridice naționale divergente cu o serie 
unică și armonizată integral de norme 
sectoriale care să stabilească un nivel 
comun ridicat de protecție a utilizatorilor 
finali. Această armonizare integrală a 
dispozițiilor juridice nu ar trebui să 
împiedice furnizorii de comunicații 
electronice pentru public să ofere 
utilizatorilor finali clauze contractuale care 
depășesc nivelul de protecție respectiv.

protecție acordat în diferite state membre 
subminează încrederea utilizatorilor finali 
și îi descurajează să achiziționeze servicii 
de comunicații electronice din străinătate. 
Pentru a realiza obiectivul Uniunii de 
eliminare a obstacolelor din calea pieței 
interne, este necesar să se înlocuiască 
actualele măsuri juridice naționale 
divergente cu o serie unică și armonizată 
integral de norme sectoriale care să 
stabilească un nivel comun ridicat de 
protecție a utilizatorilor finali. Această 
armonizare integrală a dispozițiilor juridice 
nu ar trebui să împiedice furnizorii de 
comunicații electronice către populație să 
ofere utilizatorilor finali clauze 
contractuale care depășesc nivelul de 
protecție respectiv.

Or. en

Amendamentul 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Atunci când dispozițiile capitolelor 4 
și 5 din prezentul regulament se referă la 
utilizatorii finali, ele ar trebui să se aplice 
nu numai consumatorilor, ci și altor 
categorii de utilizatori finali, în principal 
microîntreprinderilor. La cerere, alți 
utilizatori finali decât consumatorii ar 
trebui să poată conveni, printr-un 
contract individual, să devieze de la 
anumite dispoziții.

eliminat

Or. en

Amendamentul 237
Petra Kammerevert



AM\1012835RO.doc 75/220 PE524.835v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Atunci când dispozițiile capitolelor 4 
și 5 din prezentul regulament se referă la 
utilizatorii finali, ele ar trebui să se aplice 
nu numai consumatorilor, ci și altor 
categorii de utilizatori finali, în principal 
microîntreprinderilor. La cerere, alți 
utilizatori finali decât consumatorii ar 
trebui să poată conveni, printr-un 
contract individual, să devieze de la 
anumite dispoziții.

eliminat

Or. de

Amendamentul 238
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Cadrul 
de reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui informații sau de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu 
toate acestea, recent, Raportul privind 
practicile de gestionare a traficului publicat 
în mai 2012 de Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și un 
studiu, comandat de Agenția Executivă 
pentru Sănătate și Consumatori și publicat 
în decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Trebuie 
asigurate prin lege, la nivelul UE, 
tratamentul egal și nediscriminarea de 
principiu în ceea privește transmiterea de 
pachete de date, indiferent de conținut, 
serviciu, aplicație, proveniență sau 
destinație, pentru a se asigura pe termen 
lung faptul că toți utilizatorii serviciilor de 
internet au din principiu acces la toate 
conținuturile, serviciile sau aplicațiile de 
pe internet sau că le pot oferi ei înșiși. În 
cazul operatorilor de rețele de acces este 
valabilă obligația generală privind 
livrarea de pachete de date, aceștia 
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furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite aplicații. 
Această tendință trebuie combătută la 
nivelul Uniunii prin reguli clare, astfel 
încât internetul să rămână deschis și să nu 
se ajungă la o fragmentare a pieței interne 
prin măsuri individuale adoptate la nivelul 
statelor membre.

trebuind să pună la dispoziția 
utilizatorilor servicii de transmitere de o 
calitate adecvată, indiferent de 
proveniență sau de destinație sau de 
conținut, serviciu sau aplicație. Acest 
nivel calitativ trebuie dezvoltat în 
permanență în funcție de progresul 
tehnic. Caracterul deschis și 
nediscriminatoriu al internetului 
reprezintă un factor esențial pentru 
inovare și eficiența economică. Aceste 
caracteristici au rolul de a asigura 
libertatea și diversitatea de opinie, ale 
mijloacelor de comunicare în masă și ale 
culturii. Cadrul de reglementare existent 
vizează să promoveze capacitatea 
utilizatorilor finali de a accesa și a distribui 
informații sau de a utiliza aplicațiile și 
serviciile dorite. Cu toate acestea, recent, 
Raportul privind practicile de gestionare a 
traficului publicat în mai 2012 de 
Organismul autorităților europene de 
reglementare în domeniul comunicațiilor 
electronice (OAREC) și un studiu, 
comandat de Agenția Executivă pentru 
Sănătate și Consumatori și publicat în 
decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite aplicații. 
Această tendință trebuie combătută la 
nivelul Uniunii prin reguli clare, astfel 
încât internetul să rămână deschis și să nu 
se ajungă la o fragmentare a pieței interne 
prin măsuri individuale adoptate la nivelul 
statelor membre. Internetul deschis care 
funcționează fără excepție conform 
principiului „best effort” nu poate fi 
afectat sau subminat în evoluția sa de 
dezvoltarea altor produse și servicii.

Or. de
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Amendamentul 239
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Cadrul 
de reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui informații sau de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu 
toate acestea, recent, Raportul privind 
practicile de gestionare a traficului publicat 
în mai 2012 de Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și un 
studiu, comandat de Agenția Executivă 
pentru Sănătate și Consumatori și publicat 
în decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite aplicații. 
Aceste tendințe impun adoptarea unor 
reguli clare la nivelul Uniunii pentru a 
menține internetul deschis și a evita 
fragmentarea pieței unice care rezultă din 
măsurile existente în fiecare stat membru.

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Cadrul 
de reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui informații sau de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu 
toate acestea, recent, Raportul privind 
practicile de gestionare a traficului publicat 
în mai 2012 de Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și un 
studiu, comandat de Agenția Executivă 
pentru Sănătate și Consumatori și publicat 
în decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite aplicații. 
Aceste tendințe impun adoptarea unor 
reguli clare la nivelul Uniunii pentru a 
menține internetul deschis și a evita 
fragmentarea pieței unice care rezultă din 
măsurile existente în fiecare stat membru. 
Într-adevăr, după cum se menționează în 
Rezoluția 2011/2866 a Parlamentului 
European din 17 noiembrie 2011 
referitoare la internetul deschis și 
neutralitatea rețelei în Europa, caracterul 
deschis al internetului a constituit un 
factor-cheie al competitivității, al creșterii 
economice, al dezvoltării sociale și al 
inovării, care a condus la niveluri 
spectaculoase de dezvoltare în domeniul 
aplicațiilor, al conținutului și al serviciilor 
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online și, în consecință, la intensificarea 
cererii și ofertei de conținut și de servicii, 
și a devenit un accelerator extrem de 
important al liberei circulații a 
cunoștințelor, a ideilor și a informațiilor, 
inclusiv în țări în care accesul la mass-
media independente este limitat.

Or. en

Amendamentul 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Cadrul 
de reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui informații sau de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu 
toate acestea, recent, Raportul privind 
practicile de gestionare a traficului publicat 
în mai 2012 de Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și un 
studiu, comandat de Agenția Executivă 
pentru Sănătate și Consumatori și publicat 
în decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite aplicații. 
Aceste tendințe impun adoptarea unor 
reguli clare la nivelul Uniunii pentru a 
menține internetul deschis și a evita 
fragmentarea pieței unice care rezultă din 

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. 
Factorul-cheie al inovării și al activității 
economice fără precedent în era digitală a 
fost faptul că întregul trafic pe internet 
este tratat în mod egal, fără discriminare, 
restricții sau interferențe, independent de 
expeditor, de destinatar, de tip, de 
conținut, de dispozitiv, de serviciu sau de 
aplicație, în conformitate cu principiul 
neutralității rețelei. Cadrul de 
reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui informații sau de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu 
toate acestea, recent, Raportul privind 
practicile de gestionare a traficului publicat 
în mai 2012 de Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și un 
studiu, comandat de Agenția Executivă 
pentru Sănătate și Consumatori și publicat 
în decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
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măsurile existente în fiecare stat membru. furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite aplicații. 
Aceste tendințe impun adoptarea unor 
reguli clare pentru a consacra principiul 
neutralității în legislația la nivelul Uniunii 
pentru a menține internetul deschis și a 
evita fragmentarea pieței unice care rezultă 
din măsurile existente în fiecare stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 241
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Cadrul 
de reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui informații sau de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu 
toate acestea, recent, Raportul privind 
practicile de gestionare a traficului publicat 
în mai 2012 de Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și un 
studiu, comandat de Agenția Executivă 
pentru Sănătate și Consumatori și publicat 
în decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. 
Deschiderea și caracterul 
nediscriminatoriu al internetului joacă un 
rol esențial fundamental în materie de 
inovare și de eficacitate economică, dar și 
de protejare a libertății și a diversității 
mass-media, precum și a diversității 
culturale. Cadrul de reglementare existent 
vizează să promoveze capacitatea 
utilizatorilor finali de a accesa și a distribui 
informații sau de a utiliza aplicațiile și 
serviciile dorite. Cu toate acestea, recent, 
Raportul privind practicile de gestionare a 
traficului publicat în mai 2012 de 
Organismul autorităților europene de 
reglementare în domeniul comunicațiilor 
electronice (OAREC) și un studiu, 
comandat de Agenția Executivă pentru 
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blochează sau încetinesc anumite aplicații. 
Aceste tendințe impun adoptarea unor 
reguli clare la nivelul Uniunii pentru a 
menține internetul deschis și a evita 
fragmentarea pieței unice care rezultă din 
măsurile existente în fiecare stat membru.

Sănătate și Consumatori și publicat în 
decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite aplicații. 
Aceste tendințe impun adoptarea unor 
reguli clare la nivelul Uniunii pentru a 
menține internetul deschis și a evita 
fragmentarea pieței unice care rezultă din 
măsurile existente în fiecare stat membru. 
Dezvoltarea unor servicii specializate sau 
a traficului care oferă o calitate a 
serviciului garantată nu ar trebui să 
aducă atingere internetului deschis 
conform principiului „best effort”. 
Internetul deschis trebuie să rămână 
regulă și să nu devină o excepție.

Or. fr

Amendamentul 242
Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Cadrul 
de reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui informații sau de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu 
toate acestea, recent, Raportul privind 
practicile de gestionare a traficului publicat 
în mai 2012 de Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și un 

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet.
Deschiderea și proprietățile 
nediscriminatorii ale internetului sunt 
factori-cheie pentru inovare și eficiență 
economică, precum și garanții pentru 
libertatea și pluralismul mass-mediei și 
pentru diversitatea culturală. Cadrul de 
reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui informații sau de a 
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studiu, comandat de Agenția Executivă 
pentru Sănătate și Consumatori și publicat 
în decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite aplicații. 
Aceste tendințe impun adoptarea unor 
reguli clare la nivelul Uniunii pentru a 
menține internetul deschis și a evita 
fragmentarea pieței unice care rezultă din 
măsurile existente în fiecare stat membru.

utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu 
toate acestea, recent, Raportul privind 
practicile de gestionare a traficului publicat 
în mai 2012 de Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și un 
studiu, comandat de Agenția Executivă 
pentru Sănătate și Consumatori și publicat 
în decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite aplicații, 
riscul acestor practici fiind deosebit de 
ridicat în cazul societăților integrate 
vertical. Aceste tendințe impun adoptarea 
unor reguli clare la nivelul Uniunii pentru a 
menține internetul deschis și a evita 
fragmentarea pieței unice care rezultă din 
măsurile existente în fiecare stat membru.

Or. en

Amendamentul 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Cadrul 
de reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui informații sau de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu 
toate acestea, recent, Raportul privind 
practicile de gestionare a traficului publicat 

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Cadrul 
de reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui informații sau de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite. 
Această capacitate este cel mai bine 
asigurată atunci când toate tipurile de 
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în mai 2012 de Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și un 
studiu, comandat de Agenția Executivă 
pentru Sănătate și Consumatori și publicat 
în decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite aplicații. 
Aceste tendințe impun adoptarea unor 
reguli clare la nivelul Uniunii pentru a 
menține internetul deschis și a evita 
fragmentarea pieței unice care rezultă din 
măsurile existente în fiecare stat membru.

trafic sunt tratate în mod egal de 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație. Cu toate acestea, recent, 
Raportul privind practicile de gestionare a 
traficului publicat în mai 2012 de 
Organismul autorităților europene de 
reglementare în domeniul comunicațiilor 
electronice (OAREC) și un studiu, 
comandat de Agenția Executivă pentru 
Sănătate și Consumatori și publicat în 
decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite aplicații. 
Aceste tendințe impun adoptarea unor 
reguli clare la nivelul Uniunii pentru a 
menține internetul deschis și a evita 
fragmentarea pieței unice care rezultă din 
măsurile existente în fiecare stat membru.

Or. en

Amendamentul 244
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Cadrul 
de reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui informații sau de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu 
toate acestea, recent, Raportul privind 
practicile de gestionare a traficului publicat 
în mai 2012 de Organismul autorităților 

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Cadrul 
de reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui date și informații 
sau de a utiliza aplicațiile și serviciile 
dorite. Cu toate acestea, recent, Raportul 
privind practicile de gestionare a traficului 
publicat în mai 2012 de Organismul 
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europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și un 
studiu, comandat de Agenția Executivă 
pentru Sănătate și Consumatori și publicat 
în decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor din Uniunea Europeană au 
indicat că un număr important de utilizatori 
finali sunt afectați de practici de gestionare 
a traficului de date care blochează sau 
încetinesc anumite aplicații. Această 
tendință trebuie combătută la nivelul 
Uniunii prin reguli clare, astfel încât 
internetul să rămână deschis și să nu se 
ajungă la o fragmentare a pieței interne 
prin măsuri individuale adoptate la nivelul 
statelor membre.

autorităților europene de reglementare în 
domeniul comunicațiilor electronice 
(OAREC) și un studiu, comandat de 
Agenția Executivă pentru Sănătate și 
Consumatori și publicat în decembrie 
2012, referitor la funcționarea pieței 
serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor din Uniunea Europeană au 
indicat că un număr important de utilizatori 
finali sunt afectați de practici de gestionare 
a traficului de date care blochează sau 
încetinesc anumite aplicații. Această 
tendință trebuie combătută la nivelul 
Uniunii prin reguli clare, astfel încât 
internetul să rămână deschis și să nu se 
ajungă la o fragmentare a pieței interne 
prin măsuri individuale adoptate la nivelul 
statelor membre.

Or. it

Amendamentul 245
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Libertatea utilizatorilor finali de a 
accesa și a distribui informații și 
conținuturi legale, de a utiliza aplicațiile și 
serviciile dorite este supusă respectării 
legislației Uniunii și a legislației naționale 
compatibile. Prezentul regulament 
definește limitele eventualelor restricții 
aplicate acestei libertăți de către furnizorii 
de comunicații electronice pentru public, 
dar nu aduce atingere altor acte 
legislative ale Uniunii, printre care 
normele privind drepturile de autor și 
Directiva 2000/31/CE.

(46) Dreptul utilizatorilor finali de a accesa 
și a distribui informații și conținuturi, de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite este 
supus respectării legislației Uniunii și a 
legislației naționale compatibile.

Or. de
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Amendamentul 246
Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Libertatea utilizatorilor finali de a 
accesa și a distribui informații și 
conținuturi legale, de a utiliza aplicațiile și 
serviciile dorite este supusă respectării 
legislației Uniunii și a legislației naționale 
compatibile. Prezentul regulament 
definește limitele eventualelor restricții 
aplicate acestei libertăți de către furnizorii 
de comunicații electronice pentru public, 
dar nu aduce atingere altor acte legislative 
ale Uniunii, printre care normele privind 
drepturile de autor și 
Directiva 2000/31/CE.

(46) Libertatea utilizatorilor finali de a 
accesa și a distribui informații și 
conținuturi legale, de a utiliza aplicațiile și 
serviciile dorite este supusă respectării 
legislației Uniunii și a legislației naționale 
compatibile. Prezentul regulament 
definește limitele eventualelor restricții 
aplicate acestei libertăți de către furnizorii 
de comunicații electronice pentru public, 
dar nu aduce atingere altor acte legislative 
ale Uniunii, printre care normele privind 
drepturile de autor, Directiva 1995/46, 
Directiva 2002/58 și 
Directiva 2000/31/CE.

Or. en

Amendamentul 247
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Libertatea utilizatorilor finali de a 
accesa și a distribui informații și 
conținuturi legale, de a utiliza aplicațiile și 
serviciile dorite este supusă respectării 
legislației Uniunii și a legislației naționale 
compatibile. Prezentul regulament 
definește limitele eventualelor restricții 
aplicate acestei libertăți de către furnizorii 
de comunicații electronice pentru public, 
dar nu aduce atingere altor acte legislative 
ale Uniunii, printre care normele privind 

(46) Libertatea utilizatorilor finali de a 
accesa și a distribui informații și 
conținuturi, de a utiliza aplicațiile și 
serviciile dorite este supusă respectării 
legislației Uniunii și a legislației naționale 
compatibile. Prezentul regulament 
definește limitele eventualelor restricții 
aplicate acestei libertăți de către furnizorii 
de comunicații electronice către populație, 
dar nu aduce atingere altor acte legislative 
ale Uniunii, printre care normele privind 
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drepturile de autor și 
Directiva 2000/31/CE.

drepturile de autor, Directiva 1995/46, 
Directiva 2002/58 și 
Directiva 2000/31/CE.

Or. en

Justificare

Trimiterea la Directiva 1995/46 și Directiva 2002/58 definește limita gestionării traficului 
din perspectiva protecției datelor și a vieții private.

Amendamentul 248
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene impune ca limitările 
aduse respectării vieții private, dreptului 
la confidențialitatea comunicațiilor, 
dreptului la protecția datelor sau libertății 
de a primi sau de a transmite informații 
să fie prevăzute de lege și să respecte 
substanța acestor drepturi și libertăți. 
Jurisprudența Uniunii în ceea ce privește 
monitorizarea sau filtrarea comunicațiilor 
electronice confirmă că impunerea unei 
obligații furnizorului de comunicații sau 
servicii electronice de a monitoriza fără 
discriminare comunicațiile constituie nu 
numai o încălcare gravă a libertății 
furnizorului de a-și desfășura activitatea, 
ci și încalcă drepturile fundamentale ale 
clienților furnizorului. Orice sistem care 
implică monitorizarea comunicațiilor sau 
a serviciilor electronice ar trebui, prin 
urmare, să fie prevăzut în mod specific de 
legislația Uniunii sau de legislația 
națională adoptată în conformitate cu 
legislația Uniunii, ori, dacă se bazează pe 
un acord voluntar, să fie supus 
examinării de către o instanță.
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Or. en

Amendamentul 249
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Nediscriminarea informațiilor în 
faza de trimitere, transmitere și primire 
este asigurată pentru încurajarea inovării 
și a eliminării barierelor la intrare, astfel 
cum declară Parlamentul European în 
raportul său privind punerea în aplicare a 
cadrului de reglementare pentru 
comunicațiile electronice 2013/2080.

Or. en

Amendamentul 250
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 46 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46b) Comportamentul anticoncurențial și 
discriminatoriu potențial în gestionarea 
traficului ar fi contrar principiului 
neutralității rețelei și al internetului 
deschis și, prin urmare, ar trebui să fie 
împiedicat, astfel cum declară, de 
asemenea, Parlamentul European în 
raportul său din proprie inițiativă 
2013/2080.

Or. en
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Amendamentul 251
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 46 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46c) Potrivit Rezoluțiilor a 
Parlamentului European din 
17 noiembrie 2011 referitoare la 
internetul deschis și neutralitatea rețelei 
în Europa (2011/2866) și din 
11 decembrie 2012 referitoare la Strategia 
privind libertatea digitală în politica 
externă a UE (2012/2094), furnizorii de 
servicii de internet nu ar trebui să 
blocheze, să discrimineze, să afecteze sau 
să degradeze capacitatea oricărei 
persoane de a utiliza un serviciu pentru a 
accesa, a utiliza, a trimite, a publica, a 
primi sau a oferi orice conținut, aplicație 
sau serviciu la alegere, indiferent de sursă 
sau țintă.

Or. en

Amendamentul 252
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public, în limitele convenite prin contract 
privind volumele de date și vitezele 
serviciilor de acces la internet, nu ar 
trebui să blocheze, să încetinească, să 
degradeze sau să discrimineze anumite 
conținuturi, aplicații, servicii sau categorii 
specifice ale acestora, cu excepția unui 
număr limitat de măsuri de gestionare 
rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public nu pot să șteargă, să blocheze, să 
încetinească, să degradeze sau să 
discrimineze anumite conținuturi, aplicații, 
servicii sau categorii specifice ale acestora, 
cu excepția unui număr de măsuri de 
gestionare rezonabilă a traficului definite 
în mod clar în prezentul regulament și 
care trebuie, de la caz la caz, justificate. 
Măsurile trebuie să fie transparente, 
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ar trebui să fie transparente, proporționale 
și nediscriminatorii. Gestionarea 
rezonabilă a traficului cuprinde 
prevenirea sau împiedicarea unor 
infracțiuni grave, inclusiv acțiuni 
voluntare ale furnizorilor de împiedicare 
a accesului la materiale de pornografie 
infantilă și a distribuției acestora. 
Minimizarea efectelor congestionării 
rețelelor ar trebui considerată rezonabilă, 
cu condiția ca aceasta să se producă doar 
temporar sau în condiții excepționale.

necesare și proporționale.

Or. de

Amendamentul 253
Edit Herczog

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public, în limitele convenite prin 
contract privind volumele de date și 
vitezele serviciilor de acces la internet, nu 
ar trebui să blocheze, să încetinească, să 
degradeze sau să discrimineze anumite 
conținuturi, aplicații, servicii sau categorii 
specifice ale acestora, cu excepția unui 
număr limitat de măsuri de gestionare 
rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate 
ar trebui să fie transparente, proporționale 
și nediscriminatorii. Gestionarea 
rezonabilă a traficului cuprinde 
prevenirea sau împiedicarea unor 
infracțiuni grave, inclusiv acțiuni 
voluntare ale furnizorilor de împiedicare 
a accesului la materiale de pornografie 
infantilă și a distribuției acestora. 
Minimizarea efectelor congestionării 
rețelelor ar trebui considerată rezonabilă, 
cu condiția ca aceasta să se producă doar 

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație, în limitele convenite prin 
contract privind volumele de date și 
vitezele serviciilor de acces la internet, nu 
ar trebui să blocheze, să încetinească, să 
degradeze sau să discrimineze anumite 
conținuturi, aplicații, servicii sau categorii 
specifice ale acestora, cu excepția unui 
număr limitat de măsuri de gestionare 
rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate 
ar trebui să fie pertinente, eficiente, 
transparente, proporționale și 
nediscriminatorii, precum și în 
conformitate cu legile în vigoare, inclusiv, 
printre altele, cu cele referitoare la 
confidențialitatea și protecția datelor.
Păstrarea integrității și a securității rețelei 
și minimizarea efectelor congestionării 
rețelelor prin intermediul măsurilor de 
gestionare a traficului ar trebui 
considerate rezonabile, cu condiția ca 
acestea să se producă doar temporar sau în 
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temporar sau în condiții excepționale. condiții excepționale și cu condiția ca 
tipurile echivalente de trafic să fie tratate 
în mod egal.

Or. en

Justificare

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds. The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.

Amendamentul 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public, în limitele convenite prin 
contract privind volumele de date și 
vitezele serviciilor de acces la internet, nu 
ar trebui să blocheze, să încetinească, să 
degradeze sau să discrimineze anumite 
conținuturi, aplicații, servicii sau categorii 
specifice ale acestora, cu excepția unui 
număr limitat de măsuri de gestionare 
rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate 
ar trebui să fie transparente, proporționale 
și nediscriminatorii. Gestionarea 
rezonabilă a traficului cuprinde 
prevenirea sau împiedicarea unor 
infracțiuni grave, inclusiv acțiuni 
voluntare ale furnizorilor de împiedicare 
a accesului la materiale de pornografie 
infantilă și a distribuției acestora. 
Minimizarea efectelor congestionării 
rețelelor ar trebui considerată rezonabilă, 

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație, în limitele convenite prin 
contract privind volumele de date și 
vitezele serviciilor de acces la internet, 
precum și caracteristicile generale ale 
serviciului, nu ar trebui să blocheze, să 
încetinească, să degradeze sau să 
discrimineze anumite conținuturi, aplicații, 
servicii sau categorii specifice ale acestora, 
cu excepția unui număr limitat de măsuri 
de gestionare rezonabilă a traficului. 
Măsurile adoptate ar trebui să fie 
transparente, proporționale și 
nediscriminatorii. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau în 
condiții excepționale și dacă, la cererea 
autorităților naționale competente, 
furnizorul poate demonstra că 
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cu condiția ca aceasta să se producă doar 
temporar sau în condiții excepționale.

tratamentul egal al traficului ar fi mult 
mai puțin eficient.
Atunci când un furnizor de comunicații 
electronice adoptă astfel de măsuri, acesta 
ar trebui să informeze, de asemenea, 
furnizorii de conținut, de aplicații și de 
servicii afectați.

Or. en

Amendamentul 255
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public, în limitele convenite prin 
contract privind volumele de date și 
vitezele serviciilor de acces la internet, nu 
ar trebui să blocheze, să încetinească, să 
degradeze sau să discrimineze anumite 
conținuturi, aplicații, servicii sau categorii 
specifice ale acestora, cu excepția unui 
număr limitat de măsuri de gestionare 
rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate 
ar trebui să fie transparente, proporționale 
și nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă 
a traficului cuprinde prevenirea sau 
împiedicarea unor infracțiuni grave, 
inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor 
de împiedicare a accesului la materiale de 
pornografie infantilă și a distribuției 
acestora. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau în 
condiții excepționale.

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație, în limitele convenite prin 
contract privind volumele de date și 
vitezele serviciilor de acces la internet, nu 
ar trebui să blocheze, să încetinească, să 
degradeze sau să discrimineze anumite 
conținuturi, aplicații, servicii sau categorii 
specifice ale acestora, cu excepția unui
număr limitat de măsuri de gestionare 
rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate 
ar trebui să fie eficiente, adecvate, 
transparente, proporționale și 
nediscriminatorii, precum și în 
conformitate cu legile în vigoare, inclusiv, 
printre altele, cu cele referitoare la 
protecția datelor. Gestionarea rezonabilă a 
traficului cuprinde prevenirea sau 
împiedicarea unor infracțiuni grave, 
inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor 
de împiedicare a accesului la materiale de 
pornografie infantilă și a distribuției 
acestora. Păstrarea integrității și a 
securității rețelei și minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor prin intermediul 
măsurilor de gestionare a traficului ar 
trebui considerate rezonabile, cu condiția 
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ca acestea să se producă doar temporar sau 
în condiții excepționale și cu condiția ca 
tipurile echivalente de trafic să fie tratate 
în mod egal.

Or. en

Justificare

Sensul gestionării rezonabile a traficului ar trebui să fie revizuit și restrâns, în conformitate 
cu orientările și avizele OAREC și AEPD, precum utilizarea rezonabilă a gestionării 
traficului pentru a rezolva probleme reale de securitate și de saturare a rețelei, respectând 
totodată obligațiile de confidențialitate.

Amendamentul 256
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public, în limitele convenite prin contract 
privind volumele de date și vitezele 
serviciilor de acces la internet, nu ar trebui 
să blocheze, să încetinească, să degradeze 
sau să discrimineze anumite conținuturi, 
aplicații, servicii sau categorii specifice ale 
acestora, cu excepția unui număr limitat de 
măsuri de gestionare rezonabilă a 
traficului. Măsurile adoptate ar trebui să fie 
transparente, proporționale și 
nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă a 
traficului cuprinde prevenirea sau 
împiedicarea unor infracțiuni grave, 
inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor 
de împiedicare a accesului la materiale de 
pornografie infantilă și a distribuției 
acestora. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau în 
condiții excepționale.

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public nu ar trebui să blocheze, să 
încetinească, să degradeze sau să 
discrimineze anumite conținuturi, aplicații, 
servicii sau categorii specifice ale acestora, 
cu excepția unui număr limitat de măsuri 
de gestionare rezonabilă a traficului.
Măsurile adoptate ar trebui să fie 
transparente, proporționale pentru a 
îndeplini un obiectiv legitim și 
nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă a 
traficului cuprinde prevenirea sau 
împiedicarea unor infracțiuni grave, 
inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor 
de împiedicare a accesului la materiale de 
pornografie infantilă și a distribuției 
acestora. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau în 
condiții excepționale și furnizorul poate 
demonstra, la solicitarea autorității 
naționale competente, că gestionarea 
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egalitară a traficului ar fi mai puțin 
eficientă.

În cazul în care un furnizor de 
comunicații electronice ia aceste măsuri, 
ar trebui să informeze furnizorii de 
conținuturi, aplicații și servicii implicați.

Or. es

Amendamentul 257
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public, în limitele convenite prin 
contract privind volumele de date și 
vitezele serviciilor de acces la internet, nu 
ar trebui să blocheze, să încetinească, să 
degradeze sau să discrimineze anumite 
conținuturi, aplicații, servicii sau categorii 
specifice ale acestora, cu excepția unui 
număr limitat de măsuri de gestionare 
rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate 
ar trebui să fie transparente, proporționale 
și nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă 
a traficului cuprinde prevenirea sau 
împiedicarea unor infracțiuni grave, 
inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor 
de împiedicare a accesului la materiale de 
pornografie infantilă și a distribuției 
acestora. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau în 
condiții excepționale.

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație, în limitele convenite prin 
contract privind volumele de date și 
vitezele serviciilor de acces la internet, nu 
ar trebui să blocheze, să încetinească, să 
degradeze sau să discrimineze anumite 
conținuturi, aplicații, servicii sau categorii 
specifice ale acestora, cu excepția unui
număr limitat de măsuri de gestionare 
rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate 
ar trebui să fie pertinente, transparente, 
proporționale și nediscriminatorii. 
Gestionarea rezonabilă a traficului 
cuprinde prevenirea sau împiedicarea unor 
infracțiuni grave și ar trebui să fie în 
conformitate cu legile în vigoare, 
inclusiv,printre altele, cu dispozițiile 
referitoare la confidențialitatea și 
protecția datelor. Păstrarea integrității și 
a securității rețelei și minimizarea 
efectelor congestionării rețelelor prin 
intermediul măsurilor de gestionare a 
traficului ar trebui considerate rezonabile, 
cu condiția ca acestea să se producă doar 
temporar sau în condiții excepționale.

Or. en
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Amendamentul 258
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public, în limitele convenite prin contract 
privind volumele de date și vitezele 
serviciilor de acces la internet, nu ar trebui 
să blocheze, să încetinească, să degradeze 
sau să discrimineze anumite conținuturi, 
aplicații, servicii sau categorii specifice ale 
acestora, cu excepția unui număr limitat de 
măsuri de gestionare rezonabilă a 
traficului. Măsurile adoptate ar trebui să fie 
transparente, proporționale și 
nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă a 
traficului cuprinde prevenirea sau 
împiedicarea unor infracțiuni grave, 
inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor 
de împiedicare a accesului la materiale de 
pornografie infantilă și a distribuției 
acestora. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau în 
condiții excepționale.

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public, în limitele convenite prin contract 
privind volumele de date și vitezele 
serviciilor de acces la internet, nu ar trebui 
să blocheze, să încetinească, să degradeze 
sau să discrimineze anumite conținuturi, 
aplicații, servicii sau categorii specifice ale 
acestora, cu excepția unui număr limitat de 
măsuri de gestionare rezonabilă a 
traficului. Ar trebui interzisă orice 
discriminare tarifară sau condiție 
discriminatorie privind volumele de date 
și vitezele față de conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice. Măsurile de gestionare 
rațională a traficului ar trebui să fie 
transparente, proporționale și 
nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă a 
traficului cuprinde prevenirea sau 
împiedicarea unor infracțiuni grave, 
inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor 
de împiedicare a accesului la materiale de 
pornografie infantilă și a distribuției 
acestora. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau în 
condiții excepționale. Imediat după 
instituirea unor astfel de măsuri, 
furnizorii de comunicații electronice către 
public trebuie să le aducă la cunoștința 
furnizorilor de conținuturi, aplicații sau 
servicii.

Or. fr
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Amendamentul 259
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public, în limitele convenite prin 
contract privind volumele de date și 
vitezele serviciilor de acces la internet, nu 
ar trebui să blocheze, să încetinească, să 
degradeze sau să discrimineze anumite 
conținuturi, aplicații, servicii sau categorii 
specifice ale acestora, cu excepția unui 
număr limitat de măsuri de gestionare 
rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate 
ar trebui să fie transparente, proporționale 
și nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă 
a traficului cuprinde prevenirea sau 
împiedicarea unor infracțiuni grave, 
inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor 
de împiedicare a accesului la materiale de 
pornografie infantilă și a distribuției 
acestora. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau 
în condiții excepționale.

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație, în limitele convenite prin 
contract privind volumele de date și 
vitezele serviciilor de acces la internet, nu 
ar trebui să blocheze, să încetinească, să 
degradeze sau să discrimineze anumite 
conținuturi, aplicații, servicii sau categorii 
specifice ale acestora, cu excepția unui 
număr limitat de măsuri de gestionare 
rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate 
ar trebui să fie transparente, proporționale 
și nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă 
a traficului cuprinde prevenirea sau 
împiedicarea unor infracțiuni grave, 
inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor 
de împiedicare a accesului la materiale de 
pornografie infantilă și a distribuției 
acestora. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă în situații 
temporare demonstrate de congestionare 
acută a traficului, cu condiția ca tipuri 
echivalente de trafic să fie tratate în mod 
egal.

Or. en

Amendamentul 260
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice 

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice către 
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pentru public, în limitele convenite prin 
contract privind volumele de date și 
vitezele serviciilor de acces la internet, nu 
ar trebui să blocheze, să încetinească, să 
degradeze sau să discrimineze anumite 
conținuturi, aplicații, servicii sau categorii 
specifice ale acestora, cu excepția unui 
număr limitat de măsuri de gestionare 
rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate 
ar trebui să fie transparente, proporționale 
și nediscriminatorii. Gestionarea 
rezonabilă a traficului cuprinde 
prevenirea sau împiedicarea unor 
infracțiuni grave, inclusiv acțiuni 
voluntare ale furnizorilor de împiedicare 
a accesului la materiale de pornografie 
infantilă și a distribuției acestora. 
Minimizarea efectelor congestionării 
rețelelor ar trebui considerată rezonabilă, 
cu condiția ca aceasta să se producă doar 
temporar sau în condiții excepționale.

populație nu ar trebui să blocheze, să 
încetinească, să degradeze sau să 
discrimineze anumite conținuturi, aplicații, 
servicii sau categorii specifice ale acestora, 
cu excepția unui număr limitat de măsuri 
de gestionare a traficului rezonabile din 
punct de vedere tehnic și fără nicio 
implicație comercială. Măsurile adoptate 
ar trebui să fie transparente, proporționale 
și nediscriminatorii. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau în 
condiții excepționale.

Or. en

Justificare

Definirea măsurilor tehnice ar trebui să fie realizată numai pe baza unor criterii obiective și 
prin excluderea oricărui criteriu subiectiv, precum „acțiunile voluntare și acordurile 
comerciale ale furnizorilor”.

Amendamentul 261
Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public, în limitele convenite prin 
contract privind volumele de date și 
vitezele serviciilor de acces la internet, nu 
ar trebui să blocheze, să încetinească, să 
degradeze sau să discrimineze anumite 
conținuturi, aplicații, servicii sau categorii 

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație, nu ar trebui să blocheze, să 
încetinească, să degradeze sau să 
discrimineze anumite conținuturi, aplicații, 
servicii sau categorii specifice ale acestora, 
cu excepția unui număr limitat de măsuri 
de gestionare rezonabilă a traficului. 
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specifice ale acestora, cu excepția unui 
număr limitat de măsuri de gestionare 
rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate 
ar trebui să fie transparente, proporționale 
și nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă 
a traficului cuprinde prevenirea sau 
împiedicarea unor infracțiuni grave, 
inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor 
de împiedicare a accesului la materiale de 
pornografie infantilă și a distribuției 
acestora. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau în 
condiții excepționale.

Măsurile adoptate ar trebui să fie 
transparente, proporționale și 
nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă a 
traficului cuprinde prevenirea sau 
împiedicarea unor infracțiuni grave, 
inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor 
de împiedicare a accesului la materiale de 
pornografie infantilă și a distribuției 
acestora. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau în 
condiții excepționale.

Or. en

Amendamentul 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public, în limitele convenite prin 
contract privind volumele de date și 
vitezele serviciilor de acces la internet, nu 
ar trebui să blocheze, să încetinească, să 
degradeze sau să discrimineze anumite 
conținuturi, aplicații, servicii sau categorii 
specifice ale acestora, cu excepția unui 
număr limitat de măsuri de gestionare 
rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate 
ar trebui să fie transparente, proporționale 
și nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă 
a traficului cuprinde prevenirea sau 
împiedicarea unor infracțiuni grave, 
inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor 
de împiedicare a accesului la materiale de 
pornografie infantilă și a distribuției 
acestora. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație, nu ar trebui să blocheze, să 
încetinească, să degradeze sau să 
discrimineze anumite conținuturi, aplicații, 
servicii sau categorii specifice ale acestora, 
cu excepția unui număr limitat de măsuri 
de gestionare rezonabilă a traficului, clar 
definite. Măsurile adoptate ar trebui să fie 
transparente, proporționale și 
nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă a 
traficului ar putea cuprinde acțiuni 
voluntare ale furnizorilor de împiedicare a 
accesului la materiale de pornografie 
infantilă și a distribuției acestora, sub 
rezerva revizuirii judiciare. Minimizarea 
efectelor congestionării rețelelor ar putea fi
considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau în 
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considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau în 
condiții excepționale.

condiții excepționale.

Or. en

Amendamentul 263
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene impune ca limitările 
aduse respectării vieții private, dreptului 
la confidențialitatea comunicațiilor, 
dreptului la protecția datelor sau libertății 
de a primi sau de a transmite informații 
să fie prevăzute de lege și să respecte 
substanța acestor drepturi și libertăți. În 
contextul măsurilor de gestionare a 
traficului, în Hotărârea din 24 noiembrie 
2011 în cauza C-70/10, Scarlet Extended 
SA/Société belge des auteurs, 
compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 
CJUE afirmă, cu privire la monitorizarea 
generală a comunicațiilor electronice, că 
o impunere a unei obligații asupra unui 
furnizor de servicii de internet de 
comunicații sau de servicii electronice de 
a monitoriza fără discriminare 
comunicațiile ar constitui nu numai o 
încălcare gravă a libertății furnizorului de 
a-și desfășura activitatea, ci poate încălca, 
de asemenea, drepturile fundamentale ale 
clienților furnizorului. Prin urmare, orice 
sistem care implică monitorizarea 
generală a comunicațiilor de către 
furnizorii de comunicații electronice sau 
servicii ar trebui să fie prevăzut în mod 
expres de legislația Uniunii sau în 
legislația națională adoptată în 
conformitate cu dreptul Uniunii.
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Or. en

Amendamentul 264
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere Directivei 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 iulie 2002 privind prelucrarea 
datelor personale și protejarea 
confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice).

Or. de

Amendamentul 265
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Tarifele bazate pe volum ar trebui să 
fie considerate compatibile cu principiul 
unui internet deschis atât timp cât permit 
utilizatorilor finali să aleagă tariful care 
corespunde consumului lor normal de date 
pe baza unor informații transparente 
referitoare la condițiile și implicațiile 
alegerii respective. În același timp, aceste 
tarife ar trebui să le permită furnizorilor de 
comunicații electronice pentru public să 
adapteze mai bine capacitățile rețelelor la 
volumele de date preconizate. Este esențial 
ca utilizatorii finali să primească informații 
complete înainte de a-și exprima acordul 

(48) Tarifele bazate pe volum ar trebui să 
fie considerate compatibile cu principiul 
unui internet deschis atât timp cât permit 
utilizatorilor finali să aleagă tariful care 
corespunde consumului lor normal de date 
pe baza unor informații transparente 
referitoare la condițiile și implicațiile 
alegerii respective. În același timp, aceste 
tarife ar trebui să le permită furnizorilor de 
comunicații electronice către populație să 
adapteze mai bine capacitățile rețelelor la 
volumele de date preconizate. Pentru a 
personaliza ofertele lor pentru a răspunde 
cererii de conținut, de servicii sau de 
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cu privire la orice limitare a volumului de 
date sau a vitezei și la tarifele aplicabile, ca 
ei să își poată monitoriza permanent 
consumul și să achiziționeze cu ușurință 
volume mai mari de date, dacă doresc acest 
lucru.

aplicații specifice, furnizorii de 
comunicații electronice pot prezenta 
oferte în care transmiterea de date pentru 
astfel de conținut, servicii sau aplicații nu 
este dedusă din volumul de date al 
clienților. Este esențial ca utilizatorii finali 
să primească informații complete înainte de 
a-și exprima acordul cu privire la orice 
limitare a volumului de date sau a vitezei și 
la tarifele aplicabile, ca ei să își poată 
monitoriza permanent consumul și să 
achiziționeze cu ușurință volume mai mari 
de date, dacă doresc acest lucru.

Or. en

Amendamentul 266
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Tarifele bazate pe volum ar trebui să 
fie considerate compatibile cu principiul 
unui internet deschis atât timp cât permit 
utilizatorilor finali să aleagă tariful care 
corespunde consumului lor normal de date 
pe baza unor informații transparente 
referitoare la condițiile și implicațiile 
alegerii respective. În același timp, aceste 
tarife ar trebui să le permită furnizorilor de 
comunicații electronice pentru public să 
adapteze mai bine capacitățile rețelelor la 
volumele de date preconizate. Este esențial 
ca utilizatorii finali să primească informații 
complete înainte de a-și exprima acordul 
cu privire la orice limitare a volumului de 
date sau a vitezei și la tarifele aplicabile, ca 
ei să își poată monitoriza permanent 
consumul și să achiziționeze cu ușurință 
volume mai mari de date, dacă doresc acest 
lucru.

(48) Tarifele bazate pe volum ar trebui să 
fie considerate compatibile cu principiul 
unui internet deschis atât timp cât permit 
utilizatorilor finali să aleagă tariful care 
corespunde consumului lor normal de date 
pe baza unor informații precise,
transparente și explicite referitoare la 
condițiile și implicațiile alegerii respective.
În același timp, aceste tarife ar trebui să le 
permită furnizorilor de comunicații 
electronice pentru public să adapteze mai 
bine capacitățile rețelelor la volumele de 
date preconizate. Este esențial ca 
utilizatorii finali să primească informații 
complete înainte de a-și exprima acordul 
cu privire la orice limitare a volumului de 
date sau a vitezei și la tarifele aplicabile, ca 
ei să își poată monitoriza permanent 
consumul și să achiziționeze cu ușurință 
volume mai mari de date, dacă doresc acest 
lucru.
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Or. es

Amendamentul 267
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea,
servicii și aplicații ce necesită un nivel mai 
bun de calitate asigurată a serviciului oferit
de furnizorii de comunicații electronice 
pentru public sau de furnizori de 
conținuturi, aplicații ori servicii. Aceste 
servicii pot cuprinde, printre altele, 
televiziunea prin IP (IP-TV), 
videoconferințele și anumite aplicații în 
materie de sănătate. Utilizatorii finali ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri privind furnizarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciului fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații sau servicii.

(49) Serviciile și aplicațiile furnizate cu un 
nivel mai bun de calitate asigurată a 
serviciului pot fi oferite de furnizorii de 
comunicații electronice către populație sau 
de furnizori de conținuturi, aplicații ori 
servicii. Utilizatorii finali ar trebui, așadar, 
să fie liberi să încheie acorduri privind 
furnizarea de astfel de servicii specializate 
cu o calitate mai bună a serviciului fie cu 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație, fie cu furnizorii de conținuturi, 
aplicații sau servicii. În cazul încheierii 
unor astfel de acorduri cu furnizorul de 
servicii de internet, furnizorul ar trebui să 
se asigure că serviciile de calitate sporită 
nu diminuează calitatea generală a 
accesului la internet. Adoptarea 
serviciilor specializate de către utilizatorii 
finali și de către furnizorii de aplicații și 
de servicii comerciale ar trebui să se facă, 
prin urmare, în mod voluntar și 
nediscriminatoriu.

Or. en

Justificare

Având în vedere concluzia OAREC potrivit căreia controlul utilizatorului ar trebui să 
prevaleze ori de câte ori este posibil, este important ca regulamentul să clarifice faptul că 
utilizatorii finali și furnizorii de aplicații și de servicii comerciale nu se confruntă cu condiții 
și o calitate de acces la internet sub nivelul optim, astfel încât să fie obligate să accepte un 
contract pentru servicii specializate. Prin urmare, adoptarea serviciilor specializate ar trebui 
să fie complet voluntară.
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Amendamentul 268
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, 
servicii și aplicații ce necesită un nivel mai 
bun de calitate asigurată a serviciului oferit 
de furnizorii de comunicații electronice 
pentru public sau de furnizori de 
conținuturi, aplicații ori servicii. Aceste 
servicii pot cuprinde, printre altele, 
televiziunea prin IP (IP-TV), 
videoconferințele și anumite aplicații în 
materie de sănătate. Utilizatorii finali ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri privind furnizarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciului fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații sau servicii.

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, 
servicii și aplicații ce necesită un nivel mai 
bun de calitate asigurată a serviciului oferit 
de furnizorii de comunicații electronice 
către populație sau de furnizori de 
conținuturi, aplicații ori servicii. Aceste 
servicii pot cuprinde, printre altele, 
televiziunea prin IP (IP-TV), 
videoconferințele și anumite aplicații în 
materie de sănătate. Utilizatorii finali ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri privind furnizarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciului fie cu furnizorii de comunicații 
electronice către populație, fie cu 
furnizorii de conținuturi, aplicații sau 
servicii. Furnizarea unor astfel de servicii 
specializate nu ar trebui să afecteze 
calitatea generală a accesului la internet. 
În plus, măsurile de gestionare a 
traficului nu ar trebui aplicate astfel încât 
să discrimineze serviciile specializate care 
concurează cu cele oferite de furnizorul 
de acces la internet, fie direct, fie în 
parteneriat cu alte întreprinderi, dacă nu 
există o justificare obiectivă.

Or. en

Amendamentul 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Propunere de regulament
Considerentul 49
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, 
servicii și aplicații ce necesită un nivel mai
bun de calitate asigurată a serviciului 
oferit de furnizorii de comunicații 
electronice pentru public sau de furnizori 
de conținuturi, aplicații ori servicii. Aceste 
servicii pot cuprinde, printre altele, 
televiziunea prin IP (IP-TV), 
videoconferințele și anumite aplicații în 
materie de sănătate. Utilizatorii finali ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri privind furnizarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciului fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații sau servicii.

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, 
servicii și aplicații ce necesită optimizare, 
cu scopul de a asigura caracteristici 
adecvate ale serviciului oferit de furnizorii 
de comunicații electronice către populație
sau de furnizori de conținuturi, aplicații ori 
servicii. Aceste servicii pot cuprinde, 
printre altele, televiziunea prin IP (IP-TV), 
videoconferințele și anumite aplicații în 
materie de sănătate. Utilizatorii finali ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri privind furnizarea de servicii 
specializate cu o calitate optimizată a 
serviciului fie cu furnizorii de comunicații 
electronice către populație, fie cu 
furnizorii de conținuturi, aplicații sau 
servicii. În cazul încheierii unor astfel de 
acorduri alături de servicii de acces la 
internet, furnizorii responsabili ar trebui 
să se asigure că serviciile de o calitate 
optimizată nu afectează calitatea generală 
a accesului la internet.

Or. en

Amendamentul 270
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, 
servicii și aplicații ce necesită un nivel mai 
bun de calitate asigurată a serviciului oferit 
de furnizorii de comunicații electronice 
pentru public sau de furnizori de 
conținuturi, aplicații ori servicii. Aceste 
servicii pot cuprinde, printre altele, 
televiziunea prin IP (IP-TV), 
videoconferințele și anumite aplicații în 
materie de sănătate. Utilizatorii finali ar 

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, 
servicii și aplicații ce necesită un nivel mai 
bun de calitate asigurată a serviciului oferit 
de furnizorii de comunicații electronice 
către populație sau de furnizori de 
conținuturi, aplicații ori servicii. Aceste 
servicii pot cuprinde, printre altele, 
televiziunea prin IP (IP-TV), 
videoconferințele și anumite aplicații în 
materie de sănătate. Utilizatorii finali ar 
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trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri privind furnizarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciului fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații sau servicii.

trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri privind furnizarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciului fie cu furnizorii de comunicații 
electronice către populație, fie cu 
furnizorii de conținuturi, aplicații sau 
servicii. Adoptarea ofertelor comerciale 
pentru servicii specializate de către 
utilizatorii finali sau de către furnizorii de 
conținut, de aplicații și de servicii ar 
trebui să se facă în mod voluntar și 
nediscriminatoriu.

Or. en

Amendamentul 271
Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, 
servicii și aplicații ce necesită un nivel mai 
bun de calitate asigurată a serviciului oferit 
de furnizorii de comunicații electronice 
pentru public sau de furnizori de 
conținuturi, aplicații ori servicii. Aceste 
servicii pot cuprinde, printre altele, 
televiziunea prin IP (IP-TV), 
videoconferințele și anumite aplicații în 
materie de sănătate. Utilizatorii finali ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri privind furnizarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciului fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații sau servicii.

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, 
servicii și aplicații ce necesită un nivel mai 
bun de calitate asigurată a serviciului oferit 
de furnizorii de comunicații electronice 
către populație sau de furnizori de 
conținuturi, aplicații ori servicii. Aceste 
servicii pot cuprinde, printre altele, 
televiziunea prin IP (IP-TV), 
videoconferințele și anumite aplicații în 
materie de sănătate. Utilizatorii finali ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri privind furnizarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciului fie cu furnizorii de comunicații 
electronice către populație, fie cu 
furnizorii de conținuturi, aplicații sau 
servicii. Totuși, aceste servicii specializate 
ar trebui să rămână o excepție și nu ar 
trebui să fie comercializate sau utilizate 
pe scară largă ca substitut al serviciilor de 
acces la internet.

Or. en
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Amendamentul 272
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, 
servicii și aplicații ce necesită un nivel mai 
bun de calitate asigurată a serviciului oferit 
de furnizorii de comunicații electronice 
pentru public sau de furnizori de 
conținuturi, aplicații ori servicii. Aceste 
servicii pot cuprinde, printre altele, 
televiziunea prin IP (IP-TV), 
videoconferințele și anumite aplicații în 
materie de sănătate. Utilizatorii finali ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri privind furnizarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciului fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații sau servicii.

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, 
servicii și aplicații ce necesită un nivel mai 
bun de calitate asigurată a serviciului oferit 
de furnizorii de comunicații electronice 
către populație sau de furnizori de 
conținuturi, aplicații ori servicii. Aceste 
servicii pot cuprinde, printre altele, 
televiziunea prin IP (IP-TV), 
videoconferințele și anumite aplicații în 
materie de sănătate. Utilizatorii finali ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri privind furnizarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciului fie cu furnizorii de comunicații 
electronice către populație, fie cu 
furnizorii de conținuturi, aplicații sau 
servicii. Ar trebui să se asigure că astfel 
de acorduri nu afectează calitatea 
generală a accesului la internet și conduc 
la un internet cu două viteze.

Or. en

Amendamentul 273
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, 
servicii și aplicații ce necesită un nivel mai 
bun de calitate asigurată a serviciului oferit 
de furnizorii de comunicații electronice 
pentru public sau de furnizori de 

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, 
servicii și aplicații ce necesită un nivel mai 
bun de calitate asigurată a serviciului oferit 
de furnizorii de comunicații electronice 
către populație. Aceste servicii pot 
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conținuturi, aplicații ori servicii. Aceste 
servicii pot cuprinde, printre altele, 
televiziunea prin IP (IP-TV), 
videoconferințele și anumite aplicații în 
materie de sănătate. Utilizatorii finali ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri privind furnizarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciului fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații sau servicii.

cuprinde, printre altele, televiziunea prin IP 
(IP-TV), videoconferințele și anumite 
aplicații în materie de sănătate. Utilizatorii 
finali ar trebui, așadar, să fie liberi să 
încheie acorduri privind furnizarea de 
servicii specializate cu o calitate mai bună 
a serviciului cu furnizorii de comunicații 
electronice către populație.

Or. en

Amendamentul 274
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. 
Posibilitatea ca furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii să negocieze astfel de 
niveluri flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public este necesară pentru furnizarea de 
servicii specializate și se așteaptă ca ea să 
joace un rol important în dezvoltarea noilor 
servicii precum comunicațiile de tip mașină 
către mașină (machine to machine –
M2M). În același timp, aceste acorduri ar 
trebui să permită furnizorilor de 
comunicații electronice pentru public să 
echilibreze mai bine traficul și să prevină 
congestionarea rețelelor. Furnizorii de 
conținuturi, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public ar trebui, așadar, să fie 
liberi să încheie acorduri în materie de 

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate. Pentru furnizarea de 
servicii specializate în rețele închise este 
necesar ca furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii să aibă posibilitatea de 
a negocia astfel de niveluri speciale de 
calitate a serviciului pentru un grup 
restrâns de utilizatori cu furnizorii de 
comunicații electronice pentru public. Se 
așteaptă ca acest aspect să joace un rol 
important în dezvoltarea noilor servicii 
precum comunicațiile de tip mașină către 
mașină (machine to machine – M2M). 
Serviciile specializate nu pot afecta 
calitatea serviciilor deschise de acces la 
internet și nici nu pot fi comercializate ca 
substitut la internet sau utilizate ca 
internet. Acestea sunt permise numai în 
cazul în care există o nevoie tehnică 
factuală care poate fi dovedită și 
depășește interesul propriu economic de a 
putea furniza la o calitate deosebită 
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servicii specializate cu privire la niveluri 
definite de calitate a serviciului atât timp 
cât acordurile respective nu diminuează 
substanțial calitatea generală a serviciilor 
de acces la internet.

aplicații critice în timp real. În cazul în 
care operatorii de rețele de acces oferă și 
comercializează servicii specializate, 
aceștia au obligația de a oferi concomitent 
și un serviciu deschis de acces la internet 
în sensul considerentului 45. Toate 
serviciile deschise de internet fac obiectul 
principiului „best effort”.

Or. de

Amendamentul 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public este necesară pentru 
furnizarea de servicii specializate și se 
așteaptă ca ea să joace un rol important 
în dezvoltarea noilor servicii precum 
comunicațiile de tip mașină către mașină 
(machine to machine – M2M). În același 
timp, aceste acorduri ar trebui să permită 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public să echilibreze mai bine 
traficul și să prevină congestionarea 
rețelelor. Furnizorii de conținuturi, aplicații 
și servicii și furnizorii de comunicații 
electronice pentru public ar trebui, așadar, 
să fie liberi să încheie acorduri în materie 
de servicii specializate cu privire la 
niveluri definite de calitate a serviciului 
atât timp cât acordurile respective nu 

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație ar putea stimula dezvoltarea 
noilor servicii precum comunicațiile de tip 
mașină către mașină (machine to machine 
– M2M). În același timp, aceste acorduri ar 
trebui să permită furnizorilor de 
comunicații electronice către populație să 
echilibreze mai bine traficul și să prevină 
congestionarea rețelelor. Furnizorii de 
conținuturi, aplicații și servicii și furnizorii 
de comunicații electronice către populație
ar trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri în materie de servicii specializate 
cu privire la niveluri definite de calitate a 
serviciului atât timp cât nivelurile
respective de calitate sunt necesare din 
punct de vedere tehnic pentru buna 
funcționare a serviciului și aceste 
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diminuează substanțial calitatea generală 
a serviciilor de acces la internet.

acorduri nu diminuează calitatea 
serviciilor de acces la internet, în 
conformitate cu principiul neutralității 
rețelei.

Or. en

Amendamentul 276
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public este necesară pentru 
furnizarea de servicii specializate și se 
așteaptă ca ea să joace un rol important în 
dezvoltarea noilor servicii precum 
comunicațiile de tip mașină către mașină 
(machine to machine – M2M). În același 
timp, aceste acorduri ar trebui să permită 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public să echilibreze mai bine 
traficul și să prevină congestionarea 
rețelelor. Furnizorii de conținuturi, aplicații 
și servicii și furnizorii de comunicații 
electronice pentru public ar trebui, așadar, 
să fie liberi să încheie acorduri în materie 
de servicii specializate cu privire la 
niveluri definite de calitate a serviciului 
atât timp cât acordurile respective nu 
diminuează substanțial calitatea generală a 
serviciilor de acces la internet.

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație este necesară pentru furnizarea 
de servicii specializate și se așteaptă ca ea 
să joace un rol important în dezvoltarea 
noilor servicii precum comunicațiile de tip 
mașină către mașină (machine to machine 
– M2M). În același timp, aceste acorduri ar 
trebui să permită furnizorilor de 
comunicații electronice către populație să 
echilibreze mai bine traficul și să prevină 
congestionarea rețelelor. Furnizorii de 
conținuturi, aplicații și servicii și furnizorii 
de comunicații electronice către populație
ar trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri în materie de servicii specializate 
cu privire la niveluri definite de calitate a 
serviciului atât timp cât acordurile 
respective nu diminuează substanțial 
calitatea generală a serviciilor de acces la 
internet. În acest sens, alocarea dinamică 
a capacității neutilizate pentru servicii 
specializate, atunci când nu sunt 



PE524.835v01-00 108/220 AM\1012835RO.doc

RO

operaționale, serviciului de acces la 
internet, contribuie la calitatea sa 
generală.

Or. en

Amendamentul 277
Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public este necesară pentru
furnizarea de servicii specializate și se 
așteaptă ca ea să joace un rol important în 
dezvoltarea noilor servicii precum 
comunicațiile de tip mașină către mașină 
(machine to machine – M2M). În același 
timp, aceste acorduri ar trebui să permită 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public să echilibreze mai bine 
traficul și să prevină congestionarea 
rețelelor. Furnizorii de conținuturi, aplicații 
și servicii și furnizorii de comunicații 
electronice pentru public ar trebui, așadar, 
să fie liberi să încheie acorduri în materie 
de servicii specializate cu privire la 
niveluri definite de calitate a serviciului 
atât timp cât acordurile respective nu 
diminuează substanțial calitatea generală 
a serviciilor de acces la internet.

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație ar putea servi la furnizarea de 
servicii specializate și se așteaptă ca ea să 
joace un rol important în dezvoltarea noilor 
servicii precum comunicațiile de tip mașină 
către mașină (machine to machine –
M2M). În același timp, aceste acorduri ar 
trebui să permită furnizorilor de 
comunicații electronice către populație să 
echilibreze mai bine traficul și să prevină 
congestionarea rețelelor. Furnizorii de 
conținuturi, aplicații și servicii și furnizorii 
de comunicații electronice către populație
ar trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri în materie de servicii specializate 
cu privire la niveluri definite de calitate a 
serviciului atât timp cât caracteristicile de 
calitate respective sunt necesare din punct 
de vedere tehnic pentru buna funcționare 
a serviciului, iar acordurile nu diminuează 
calitatea serviciilor de acces la internet.

Or. en
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Amendamentul 278
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public este necesară pentru 
furnizarea de servicii specializate și se 
așteaptă ca ea să joace un rol important în 
dezvoltarea noilor servicii precum 
comunicațiile de tip mașină către mașină 
(machine to machine – M2M). În același 
timp, aceste acorduri ar trebui să permită 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public să echilibreze mai bine 
traficul și să prevină congestionarea 
rețelelor. Furnizorii de conținuturi, aplicații 
și servicii și furnizorii de comunicații 
electronice pentru public ar trebui, așadar, 
să fie liberi să încheie acorduri în materie 
de servicii specializate cu privire la 
niveluri definite de calitate a serviciului 
atât timp cât acordurile respective nu 
diminuează substanțial calitatea generală 
a serviciilor de acces la internet.

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație ar putea fi utilizată pentru 
furnizarea de servicii specializate și se 
așteaptă ca ea să joace un rol important în 
dezvoltarea noilor servicii precum 
comunicațiile de tip mașină către mașină 
(machine to machine – M2M). În același 
timp, aceste acorduri ar trebui să permită 
furnizorilor de comunicații electronice 
către populație să echilibreze mai bine 
traficul și să prevină congestionarea 
rețelelor. Furnizorii de conținuturi, aplicații 
și servicii și furnizorii de comunicații 
electronice către populație ar trebui, 
așadar, să fie liberi să încheie acorduri în 
materie de servicii specializate cu privire la 
niveluri definite de calitate a serviciului 
atât timp cât caracteristicile de calitate 
respective sunt necesare din punct de 
vedere tehnic pentru buna funcționare a 
serviciului, iar acordurile nu diminuează 
calitatea serviciilor de acces la internet.

Or. en

Justificare

Un serviciu specializat nu trebuie considerat ca un mod arbitrar în care furnizorii de servicii 
de internet și furnizorii de acces la internet pot fi absolut liberi de a încheia acorduri 
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comerciale unii cu alții, adoptând dispoziții privind „internetul deschis”, încălcând atât 
libertatea de comunicare, cât și concurența și inovarea în economia digitală. Din acest motiv, 
este obligatoriu să se precizeze faptul că serviciile specializate sunt distincte de serviciile de 
acces la internet și nu reproduc un serviciu care există deja și este accesibil pe internet.

Amendamentul 279
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public este necesară pentru furnizarea de 
servicii specializate și se așteaptă ca ea să 
joace un rol important în dezvoltarea noilor 
servicii precum comunicațiile de tip mașină 
către mașină (machine to machine –
M2M). În același timp, aceste acorduri ar 
trebui să permită furnizorilor de 
comunicații electronice pentru public să 
echilibreze mai bine traficul și să prevină 
congestionarea rețelelor. Furnizorii de 
conținuturi, aplicații și servicii și furnizorii 
de comunicații electronice pentru public ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri în materie de servicii specializate 
cu privire la niveluri definite de calitate a 
serviciului atât timp cât acordurile 
respective nu diminuează substanțial
calitatea generală a serviciilor de acces la 
internet.

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public deschide calea pentru furnizarea de 
servicii specializate și se așteaptă ca ea să 
joace un rol important în dezvoltarea noilor 
servicii precum comunicațiile de tip mașină 
către mașină (machine to machine –
M2M). În același timp, aceste acorduri ar 
trebui să permită furnizorilor de 
comunicații electronice pentru public să 
echilibreze mai bine traficul și să prevină 
congestionarea rețelelor. Furnizorii de 
conținuturi, aplicații și servicii și furnizorii 
de comunicații electronice pentru public ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri în materie de servicii specializate 
cu privire la niveluri definite de calitate a 
serviciului atât timp cât acordurile 
respective nu diminuează calitatea 
serviciilor de acces la internet.

Or. es
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Amendamentul 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public este necesară pentru 
furnizarea de servicii specializate și se 
așteaptă ca ea să joace un rol important în 
dezvoltarea noilor servicii precum 
comunicațiile de tip mașină către mașină 
(machine to machine – M2M). În același 
timp, aceste acorduri ar trebui să permită 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public să echilibreze mai bine 
traficul și să prevină congestionarea 
rețelelor. Furnizorii de conținuturi, aplicații 
și servicii și furnizorii de comunicații 
electronice pentru public ar trebui, așadar, 
să fie liberi să încheie acorduri în materie 
de servicii specializate cu privire la 
niveluri definite de calitate a serviciului 
atât timp cât acordurile respective nu 
diminuează substanțial calitatea generală 
a serviciilor de acces la internet.

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație este necesară pentru furnizarea 
de servicii specializate și se așteaptă ca ea 
să joace un rol important în dezvoltarea 
noilor servicii precum comunicațiile de tip 
mașină către mașină (machine to machine 
– M2M). În același timp, aceste acorduri ar 
trebui să permită furnizorilor de 
comunicații electronice către populație să 
echilibreze mai bine traficul și să prevină 
congestionarea rețelelor. Furnizorii de 
conținuturi, aplicații și servicii și furnizorii 
de comunicații electronice către populație
ar trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri în materie de servicii specializate 
cu privire la niveluri definite de calitate a 
serviciului atât timp cât acordurile 
respective nu diminuează calitatea 
serviciilor de acces la internet.

Or. en

Amendamentul 281
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 50
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public este necesară pentru 
furnizarea de servicii specializate și se 
așteaptă ca ea să joace un rol important în 
dezvoltarea noilor servicii precum 
comunicațiile de tip mașină către mașină 
(machine to machine – M2M). În același 
timp, aceste acorduri ar trebui să permită 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public să echilibreze mai bine 
traficul și să prevină congestionarea 
rețelelor. Furnizorii de conținuturi, aplicații 
și servicii și furnizorii de comunicații 
electronice pentru public ar trebui, așadar, 
să fie liberi să încheie acorduri în materie 
de servicii specializate cu privire la 
niveluri definite de calitate a serviciului 
atât timp cât acordurile respective nu 
diminuează substanțial calitatea generală a 
serviciilor de acces la internet.

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice către 
populație poate fi necesară pentru 
furnizarea de servicii specializate și se 
așteaptă ca ea să joace un rol important în 
dezvoltarea noilor servicii precum 
comunicațiile de tip mașină către mașină 
(machine to machine – M2M). În același 
timp, aceste acorduri ar trebui să permită 
furnizorilor de comunicații electronice 
către populație să echilibreze mai bine 
traficul și să prevină congestionarea 
rețelelor. Furnizorii de conținuturi, aplicații 
și servicii și furnizorii de comunicații 
electronice către populație ar trebui, 
așadar, să fie liberi să încheie acorduri în 
materie de servicii specializate cu privire la 
niveluri definite de calitate a serviciului 
atât timp cât acordurile respective nu 
diminuează substanțial calitatea generală a 
serviciilor de acces la internet.

Or. en

Amendamentul 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Autoritățile naționale de reglementare 
au un rol esențial în asigurarea faptului că 
utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să 

(51) Autoritățile naționale de reglementare 
au un rol esențial în asigurarea faptului că 
utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să 
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exercite această libertate de a beneficia de 
acces la internetul deschis. În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să aibă obligații de monitorizare și 
de raportare și ar trebui să asigure 
conformitatea furnizorilor de comunicații 
electronice pentru public și 
disponibilitatea unor servicii de acces la 
internet nediscriminatorii de înaltă calitate 
care nu sunt prejudiciate de serviciile 
specializate. În cadrul evaluării unei 
posibile deteriorări generale a serviciilor de 
acces la internet, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să țină cont de 
parametri de calitate precum cei legați de 
sincronizare și fiabilitate (timp de 
așteptare, jitter, pierdere de pachete de 
date), nivelurile și efectele congestionării 
rețelei, vitezele efective față de cele 
anunțate în publicitate, performanța 
serviciilor de acces la internet comparativ 
cu serviciile specializate și calitatea 
percepută de utilizatorii finali. Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui 
împuternicite să impună cerințe privind 
calitatea minimă a serviciului tuturor 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public sau fiecăruia dintre aceștia, 
dacă acest lucru este necesar pentru a 
preveni scăderea/degradarea generală a 
calității serviciilor de acces la internet.

exercite această libertate de a beneficia de 
acces la internetul deschis. În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să aibă obligații de monitorizare și 
de raportare și ar trebui să asigure 
conformitatea furnizorilor de comunicații 
electronice către populație și 
disponibilitatea unor servicii de acces la 
internet nediscriminatorii de înaltă calitate 
care nu sunt prejudiciate de serviciile 
specializate. Autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să stabilească 
mecanisme de notificare și căi de atac 
clare și ușor de înțeles pentru utilizatorii 
finali care fac obiectul discriminării, al 
restricțiilor sau al interferențelor de 
conținut, de servicii sau de aplicații 
online. În cadrul evaluării unei posibile 
deteriorări generale a serviciilor de acces la 
internet, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să țină cont de 
parametri de calitate precum cei legați de 
sincronizare și fiabilitate (timp de 
așteptare, jitter, pierdere de pachete de 
date), nivelurile și efectele congestionării 
rețelei, vitezele efective față de cele 
anunțate în publicitate, performanța 
serviciilor de acces la internet comparativ 
cu serviciile specializate și calitatea 
percepută de utilizatorii finali. Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui 
împuternicite să impună cerințe privind 
calitatea minimă a serviciului tuturor 
furnizorilor de comunicații electronice 
către populație sau fiecăruia dintre aceștia, 
dacă acest lucru este necesar pentru a 
preveni scăderea/degradarea generală a 
calității serviciilor de acces la internet.

Or. en

Amendamentul 283
Giles Chichester

Propunere de regulament
Considerentul 51
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Autoritățile naționale de reglementare 
au un rol esențial în asigurarea faptului că 
utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să 
exercite această libertate de a beneficia de 
acces la internetul deschis. În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să aibă obligații de monitorizare și 
de raportare și ar trebui să asigure 
conformitatea furnizorilor de comunicații 
electronice pentru public și 
disponibilitatea unor servicii de acces la 
internet nediscriminatorii de înaltă calitate 
care nu sunt prejudiciate de serviciile 
specializate. În cadrul evaluării unei 
posibile deteriorări generale a serviciilor de 
acces la internet, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să țină cont de 
parametri de calitate precum cei legați de 
sincronizare și fiabilitate (timp de 
așteptare, jitter, pierdere de pachete de 
date), nivelurile și efectele congestionării 
rețelei, vitezele efective față de cele 
anunțate în publicitate, performanța 
serviciilor de acces la internet comparativ 
cu serviciile specializate și calitatea 
percepută de utilizatorii finali. Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui 
împuternicite să impună cerințe privind 
calitatea minimă a serviciului tuturor 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public sau fiecăruia dintre aceștia, 
dacă acest lucru este necesar pentru a 
preveni scăderea/degradarea generală a 
calității serviciilor de acces la internet.

(51) Autoritățile naționale de reglementare 
au un rol esențial în asigurarea faptului că 
utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să 
exercite această libertate de a beneficia de 
acces la internetul deschis. În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să aibă obligații de monitorizare și 
de raportare și ar trebui să asigure 
conformitatea furnizorilor de comunicații 
electronice către populație și 
disponibilitatea unor servicii de acces la 
internet nediscriminatorii de înaltă calitate. 
În cadrul evaluării unei posibile deteriorări 
generale a serviciilor de acces la internet, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să țină cont de parametri de calitate 
precum cei legați de sincronizare și 
fiabilitate (timp de așteptare, jitter, pierdere 
de pachete de date), nivelurile și efectele 
congestionării rețelei, vitezele efective față 
de cele anunțate în publicitate, performanța 
serviciilor de acces la internet comparativ 
cu serviciile cu o calitate mai bună și 
calitatea percepută de utilizatorii finali. 
Autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui împuternicite să impună cerințe 
privind calitatea minimă a serviciului 
tuturor furnizorilor de comunicații 
electronice către populație sau fiecăruia 
dintre aceștia, dacă acest lucru este necesar 
pentru a preveni scăderea/degradarea 
generală a calității serviciilor de acces la 
internet, sau pentru a proteja capacitatea 
utilizatorilor finali de a accesa și de a 
distribui conținut sau informații sau de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite.

Or. en

Amendamentul 284
Petra Kammerevert
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Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Autoritățile naționale de reglementare 
au un rol esențial în asigurarea faptului că 
utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să 
exercite această libertate de a beneficia de 
acces la internetul deschis. În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să aibă obligații de monitorizare și 
de raportare și ar trebui să asigure 
conformitatea furnizorilor de comunicații 
electronice pentru public și disponibilitatea 
unor servicii de acces la internet 
nediscriminatorii de înaltă calitate care nu 
sunt prejudiciate de serviciile specializate. 
În cadrul evaluării unei posibile deteriorări 
generale a serviciilor de acces la internet, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să țină cont de parametri de calitate 
precum cei legați de sincronizare și 
fiabilitate (timp de așteptare, jitter, pierdere 
de pachete de date), nivelurile și efectele 
congestionării rețelei, vitezele efective față 
de cele anunțate în publicitate, performanța 
serviciilor de acces la internet comparativ 
cu serviciile specializate și calitatea 
percepută de utilizatorii finali. Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui 
împuternicite să impună cerințe privind 
calitatea minimă a serviciului tuturor 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public sau fiecăruia dintre aceștia, 
dacă acest lucru este necesar pentru a 
preveni scăderea/degradarea generală a 
calității serviciilor de acces la internet.

(51) Autoritățile naționale de reglementare 
au un rol esențial în asigurarea faptului că 
utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să 
exercite acest drept de a beneficia de acces 
la internetul deschis. În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să aibă obligații de monitorizare și 
de raportare și ar trebui să asigure 
conformitatea furnizorilor de comunicații 
electronice pentru public și disponibilitatea 
unor servicii de acces la internet 
nediscriminatorii de înaltă calitate care nu 
sunt prejudiciate de serviciile specializate. 
În cadrul evaluării unei posibile deteriorări 
generale a serviciilor de acces la internet, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să țină cont de parametri de calitate 
precum cei legați de sincronizare și 
fiabilitate (timp de așteptare, jitter, pierdere 
de pachete de date), nivelurile și efectele 
congestionării rețelei, vitezele efective față
de cele anunțate în publicitate, performanța 
serviciilor de acces la internet comparativ 
cu serviciile specializate și calitatea 
percepută de utilizatorii finali. Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui 
împuternicite să impună cerințe privind 
calitatea minimă a serviciului tuturor 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public sau fiecăruia dintre aceștia, 
dacă acest lucru este necesar pentru a 
preveni scăderea/degradarea generală a 
calității serviciilor de acces la internet.

Or. de

Amendamentul 285
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 57
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) În ceea ce privește echipamentele 
terminale, contractele ar trebui să specifice 
eventualele restricții impuse de furnizor 
asupra utilizării echipamentelor, de 
exemplu prin blocarea dispozitivelor 
mobile pentru a fi utilizate doar cu anumite 
cartele SIM, precum și eventualele 
penalități datorate în cazul rezilierii 
contractului înainte de data de expirare 
convenită. După expirarea duratei 
convenite a contractului nu ar trebui 
impuse penalități.

(57) În ceea ce privește echipamentele 
terminale, contractele ar trebui să specifice, 
în mod clar și ușor de înțeles, eventualele 
restricții impuse de furnizor asupra 
utilizării echipamentelor, de exemplu prin 
blocarea dispozitivelor mobile pentru a fi 
utilizate doar cu anumite cartele SIM, 
precum și eventualele penalități datorate în 
cazul rezilierii contractului înainte de data 
de expirare convenită. După expirarea 
duratei convenite a contractului nu ar 
trebui impuse penalități.

Or. it

Amendamentul 286
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a evita „facturile-șoc”, 
utilizatorii finali ar trebui să poată defini 
limite financiare maxime pentru costurile 
aferente apelurilor efectuate și serviciilor 
de acces la internet utilizate de ei. Această 
facilitate ar trebui să fie disponibilă gratuit, 
cu o notificare corespunzătoare care să 
poată fi consultată ulterior din nou, atunci 
când valoarea se apropie de limită. După ce 
se atinge limita maximă, utilizatorii finali 
nu ar trebui să mai beneficieze de serviciile 
respective sau să fie taxați pentru ele, cu 
excepția cazului în care solicită expres 
continuarea furnizării convenite cu 
furnizorul.

(58) Pentru a evita „facturile-șoc”, 
utilizatorii finali ar trebui să poată defini 
limite financiare maxime pentru costurile 
aferente apelurilor efectuate și serviciilor 
de acces la internet utilizate de ei. Această 
facilitate ar trebui să fie disponibilă gratuit 
și prin intermediul unor proceduri simple, 
cu o notificare corespunzătoare care să 
poată fi consultată ulterior din nou, atunci 
când valoarea se apropie de limită. După ce 
se atinge limita maximă, utilizatorii finali 
nu ar trebui să mai beneficieze de serviciile 
respective sau să fie taxați pentru ele, cu 
excepția cazului în care solicită expres 
continuarea furnizării convenite cu 
furnizorul.

Or. it



AM\1012835RO.doc 117/220 PE524.835v01-00

RO

Amendamentul 287
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Experiența din statele membre și cea 
constatată într-un studiu recent comandat 
de Agenția Executivă pentru Sănătate și 
Consumatori au indicat că perioadele lungi 
de valabilitate a contractelor și prelungirea 
automată sau tacită a contractelor 
constituie obstacole semnificative în calea 
schimbării furnizorului. Este astfel de dorit 
ca utilizatorii finali să poată rezilia un 
contract după șase luni de la încheierea 
sa, fără să suporte niciun cost. Într-un 
astfel de caz, utilizatorii finali pot fi 
obligați să își compenseze furnizorii pentru 
valoarea reziduală a echipamentelor 
terminale subvenționate sau pentru 
valoarea pro rata temporis a altor promoții.
Contractele care au fost prelungite tacit 
ar trebui să poată fi reziliate cu un preaviz 
de o lună.

(59) Experiența din statele membre și cea 
constatată într-un studiu recent comandat 
de Agenția Executivă pentru Sănătate și 
Consumatori au indicat că perioadele lungi 
de valabilitate a contractelor și prelungirea 
automată sau tacită a contractelor 
constituie obstacole semnificative în calea 
schimbării furnizorului. Este astfel de dorit 
ca utilizatorii finali să poată rezilia un 
contract cu o perioadă de preaviz de o 
lună, fără să suporte niciun cost. Într-un 
astfel de caz, utilizatorii finali pot fi 
obligați să își compenseze furnizorii pentru 
valoarea reziduală a echipamentelor 
terminale subvenționate sau pentru 
valoarea pro rata temporis a altor promoții.

Or. es

Amendamentul 288
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Pentru a profita pe deplin de mediul 
concurențial, utilizatorii finali ar trebui să 
poată face alegeri în cunoștință de cauză și 
schimba furnizorii atunci când acest lucru 
este în interesul lor. Utilizatorii finali ar 
trebui, prin urmare, să își poată schimba 
furnizorul fără să fie împiedicați de 
obstacole juridice, tehnice sau procedurale, 

(62) Pentru a profita pe deplin de mediul 
concurențial, utilizatorii finali ar trebui să 
poată face alegeri în cunoștință de cauză și 
schimba furnizorii atunci când acest lucru 
este în interesul lor. Utilizatorii finali ar 
trebui, prin urmare, să își poată schimba 
furnizorul fără să fie împiedicați de 
obstacole juridice, tehnice sau procedurale, 



PE524.835v01-00 118/220 AM\1012835RO.doc

RO

nici de condiții și penalități contractuale. 
Portabilitatea numerelor este un factor 
esențial care facilitează posibilitatea de 
alegere a consumatorilor și concurența 
efectivă. Portabilitatea ar trebui realizată 
într-un timp cât mai scurt, astfel încât 
numărul să fie activat efectiv în termen de 
o zi lucrătoare de la încheierea unui acord 
de transfer. Executarea unei cereri de 
transfer nu ar trebui să fie condiționată de 
plata facturilor restante.

nici de condiții și penalități contractuale. 
Portabilitatea numerelor este un factor 
esențial care facilitează posibilitatea de 
alegere a consumatorilor și concurența 
efectivă. Portabilitatea ar trebui realizată 
într-un timp cât mai scurt, astfel încât 
numărul să fie activat efectiv în termen de 
o zi lucrătoare de la încheierea unui acord 
de transfer. Executarea unei cereri de 
transfer nu ar trebui să fie condiționată de 
plata facturilor restante. În plus, în caz de 
relocare în alte părți ale UE, ar trebui să 
fie analizate opțiunile pentru 
portabilitatea transfrontalieră a 
numerelor.

Or. en

Amendamentul 289
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Pentru a ține seama de evoluția pieței 
și a tehnicii, competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește adaptarea anexelor. Este 
deosebit de important ca, pe durata 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 290
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Pentru a ține seama de evoluția pieței 
și a tehnicii, competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește adaptarea anexelor. Este 
deosebit de important ca, pe parcursul 
activității sale de pregătire, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

eliminat

Or. de

Amendamentul 291
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) Piața comunicațiilor mobile este în 
continuare fragmentată în Uniune și nu 
există nicio rețea de telefonie mobilă care 
să acopere toate statele membre. În 
consecință, pentru a furniza servicii de 
comunicații mobile clienților lor naționali 
care călătoresc în Uniune, furnizorii de 
servicii de roaming trebuie să 
achiziționeze servicii de roaming cu 
ridicata de la operatorii dintr-un stat 
membru vizitat. Aceste costuri cu ridicata 
constituie un impediment important 

eliminat
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pentru furnizarea de servicii de roaming 
la niveluri tarifare care să corespundă 
serviciilor naționale de telefonie mobilă. 
Prin urmare, ar trebui adoptate măsuri 
suplimentare pentru a facilita scăderea 
costurilor respective. Acordurile 
comerciale sau tehnice dintre furnizorii 
de servicii de roaming care permit 
extinderea virtuală a acoperirii rețelei lor 
în restul Uniunii oferă un mijloc de 
internalizare a costurilor cu ridicata. 
Pentru a asigura stimulente 
corespunzătoare, anumite obligații de 
reglementare prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. 531/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului26 ar trebui 
adaptate. În special, atunci când 
furnizorii de servicii de roaming, prin 
rețelele lor sau prin acorduri de roaming 
bilaterale sau multilaterale, se asigură că 
tuturor clienților din Uniune li se oferă 
automat tarife de roaming la nivelul 
tarifelor naționale, obligația furnizorilor 
naționali de a permite clienților lor 
accesul la serviciile de roaming de voce, 
SMS și date ale oricărui alt furnizor 
alternativ de servicii de roaming nu ar 
trebui să se aplice acestor furnizori, sub 
rezerva unei perioade de tranziție în cazul 
în care accesul menționat a fost deja 
permis.
__________________
26 Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iunie 2012 privind roamingul în 
rețelele publice de comunicații mobile în 
interiorul Uniunii (JO L 172, 30.6.2012, 
p. 10).

Or. en

Amendamentul 292
Herbert Reul
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Propunere de regulament
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) Piața comunicațiilor mobile este în 
continuare fragmentată în Uniune și nu 
există nicio rețea de telefonie mobilă care 
să acopere toate statele membre. În 
consecință, pentru a furniza servicii de 
comunicații mobile clienților lor naționali 
care călătoresc în Uniune, furnizorii de 
servicii de roaming trebuie să 
achiziționeze servicii de roaming cu 
ridicata de la operatorii dintr-un stat 
membru vizitat. Aceste costuri cu ridicata 
constituie un impediment important 
pentru furnizarea de servicii de roaming 
la niveluri tarifare care să corespundă 
serviciilor naționale de telefonie mobilă. 
Prin urmare, ar trebui adoptate măsuri 
suplimentare pentru a facilita scăderea 
costurilor respective. Acordurile 
comerciale sau tehnice dintre furnizorii 
de servicii de roaming care permit 
extinderea virtuală a acoperirii rețelei lor 
în restul Uniunii oferă un mijloc de 
internalizare a costurilor cu ridicata. 
Pentru a asigura stimulente 
corespunzătoare, anumite obligații de 
reglementare prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului26 ar trebui adaptate. În 
special, atunci când furnizorii de servicii 
de roaming, prin rețelele lor sau prin 
acorduri de roaming bilaterale sau 
multilaterale, se asigură că tuturor 
clienților din Uniune li se oferă automat 
tarife de roaming la nivelul tarifelor 
naționale, obligația furnizorilor naționali 
de a permite clienților lor accesul la 
serviciile de roaming de voce, SMS și date 
ale oricărui alt furnizor alternativ de 
servicii de roaming nu ar trebui să se 
aplice acestor furnizori, sub rezerva unei 
perioade de tranziție în cazul în care 
accesul menționat a fost deja permis.

eliminat
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__________________
26 Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iunie 2012 privind roamingul în 
rețelele publice de comunicații mobile în 
interiorul Uniunii (JO L 172, 30.6.2012, 
p. 10).

Or. de

Amendamentul 293
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) Piața comunicațiilor mobile este în 
continuare fragmentată în Uniune și nu 
există nicio rețea de telefonie mobilă care 
să acopere toate statele membre. În 
consecință, pentru a furniza servicii de 
comunicații mobile clienților lor naționali 
care călătoresc în Uniune, furnizorii de 
servicii de roaming trebuie să achiziționeze 
servicii de roaming cu ridicata de la 
operatorii dintr-un stat membru vizitat. 
Aceste costuri cu ridicata constituie un 
impediment important pentru furnizarea de 
servicii de roaming la niveluri tarifare care 
să corespundă serviciilor naționale de 
telefonie mobilă. Prin urmare, ar trebui 
adoptate măsuri suplimentare pentru a 
facilita scăderea costurilor respective. 
Acordurile comerciale sau tehnice dintre 
furnizorii de servicii de roaming care 
permit extinderea virtuală a acoperirii 
rețelei lor în restul Uniunii oferă un mijloc 
de internalizare a costurilor cu ridicata. 
Pentru a asigura stimulente 
corespunzătoare, anumite obligații de 
reglementare prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. 531/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului26 ar trebui 

(72) Piața comunicațiilor mobile este în 
continuare fragmentată în Uniune și nu 
există nicio rețea de telefonie mobilă care 
să acopere toate statele membre. În 
consecință, pentru a furniza servicii de 
comunicații mobile clienților lor naționali 
care călătoresc în Uniune, furnizorii de 
servicii de roaming trebuie să achiziționeze 
servicii de roaming cu ridicata de la 
operatorii dintr-un stat membru vizitat. 
Aceste costuri cu ridicata constituie un 
impediment important pentru furnizarea de 
servicii de roaming la niveluri tarifare care 
să corespundă serviciilor naționale de 
telefonie mobilă. Prin urmare, ar trebui 
adoptate măsuri suplimentare pentru a 
facilita scăderea costurilor respective, 
pentru a asigura securitatea juridică și 
pentru a contribui la stabilizarea pieței. 
Acordurile comerciale sau tehnice dintre 
furnizorii de servicii de roaming care 
permit extinderea virtuală a acoperirii 
rețelei lor în restul Uniunii oferă un mijloc 
de internalizare a costurilor cu ridicata. 
Pentru a asigura stimulente 
corespunzătoare, anumite obligații de 
reglementare prevăzute în Regulamentul 
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adaptate. În special, atunci când furnizorii 
de servicii de roaming, prin rețelele lor sau 
prin acorduri de roaming bilaterale sau 
multilaterale, se asigură că tuturor 
clienților din Uniune li se oferă automat 
tarife de roaming la nivelul tarifelor 
naționale, obligația furnizorilor naționali de 
a permite clienților lor accesul la serviciile 
de roaming de voce, SMS și date ale 
oricărui alt furnizor alternativ de servicii de 
roaming nu ar trebui să se aplice acestor 
furnizori, sub rezerva unei perioade de 
tranziție în cazul în care accesul menționat 
a fost deja permis.

(UE) nr. 531/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului26 ar trebui 
adaptate. În special, atunci când furnizorii 
de servicii de roaming, prin rețelele lor sau 
prin acorduri de roaming bilaterale sau 
multilaterale, se asigură că tuturor 
clienților din Uniune li se oferă automat 
tarife de roaming la nivelul tarifelor 
naționale, obligația furnizorilor naționali de 
a permite clienților lor accesul la serviciile 
de roaming de voce, SMS și date ale 
oricărui alt furnizor alternativ de servicii de 
roaming nu ar trebui să se aplice acestor 
furnizori, sub rezerva unei perioade de 
tranziție în cazul în care accesul menționat 
a fost deja permis.

__________________ __________________
26 Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iunie 2012 privind roamingul în 
rețelele publice de comunicații mobile în 
interiorul Uniunii (JO L 172, 30.6.2012, p. 
10).

26 Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iunie 2012 privind roamingul în 
rețelele publice de comunicații mobile în 
interiorul Uniunii (JO L 172, 30.6.2012, p. 
10).

Or. en

Amendamentul 294
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Acordurile de roaming bilaterale sau 
multilaterale pot permite unui operator de 
telefonie mobilă să trateze utilizarea 
roamingului de către clienții săi naționali 
în rețelele partenerilor drept echivalentă 
în mare măsură cu furnizarea de servicii 
către acești clienți în propriile sale rețele, 
cu efecte importante asupra tarifelor sale 
cu amănuntul practicate pentru această 
acoperire virtuală în rețeaua sa pe tot 
teritoriul Uniunii. Un astfel de acord la 

eliminat
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nivelul costurilor cu ridicata ar putea 
permite dezvoltarea unor noi produse de 
roaming și, prin urmare, ar putea spori 
posibilitățile de alegere și concurența la 
nivelul costurilor cu amănuntul.

Or. en

Amendamentul 295
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Acordurile de roaming bilaterale sau 
multilaterale pot permite unui operator de 
telefonie mobilă să trateze utilizarea 
roamingului de către clienții săi naționali 
în rețelele partenerilor drept echivalentă 
în mare măsură cu furnizarea de servicii 
către acești clienți în propriile sale rețele, 
cu efecte importante asupra tarifelor sale 
cu amănuntul practicate pentru această 
acoperire virtuală în rețeaua sa pe tot 
teritoriul Uniunii. Un astfel de acord la 
nivelul costurilor cu ridicata ar putea 
permite dezvoltarea unor noi produse de 
roaming și, prin urmare, ar putea spori 
posibilitățile de alegere și concurența la 
nivelul costurilor cu amănuntul.

eliminat

Or. de

Amendamentul 296
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Acordurile de roaming bilaterale sau (73) Acordurile de roaming comerciale sau 
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multilaterale pot permite unui operator de 
telefonie mobilă să trateze utilizarea 
roamingului de către clienții săi naționali în 
rețelele partenerilor drept echivalentă în 
mare măsură cu furnizarea de servicii către 
acești clienți în propriile sale rețele, cu 
efecte importante asupra tarifelor sale cu 
amănuntul practicate pentru această 
acoperire virtuală în rețeaua sa pe tot 
teritoriul Uniunii. Un astfel de acord la 
nivelul costurilor cu ridicata ar putea 
permite dezvoltarea unor noi produse de 
roaming și, prin urmare, ar putea spori 
posibilitățile de alegere și concurența la 
nivelul costurilor cu amănuntul.

tehnice pot permite unui operator de 
telefonie mobilă să trateze utilizarea 
roamingului de către clienții săi naționali în 
rețelele partenerilor drept echivalentă în 
mare măsură cu furnizarea de servicii către 
acești clienți în propriile sale rețele, cu 
efecte importante asupra tarifelor sale cu 
amănuntul practicate pentru această 
acoperire virtuală în rețeaua sa pe tot 
teritoriul Uniunii. Un astfel de acord la 
nivelul costurilor cu ridicata ar putea 
permite dezvoltarea unor noi produse de 
roaming și, prin urmare, ar putea spori 
posibilitățile de alegere și concurența la 
nivelul costurilor cu amănuntul.

Or. en

Amendamentul 297
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Obiectivul de politică stabilit în 
Agenda digitală pentru Europa și în 
Regulamentul (UE) nr. 531/2012 este ca 
diferența dintre tarifele de roaming și cele 
naționale să se apropie de zero. În practică, 
acest lucru necesită ca acei consumatori 
care se încadrează în oricare dintre 
categoriile largi observabile de consum 
național, identificate prin referire la 
diversele pachete cu amănuntul naționale 
ale unei părți, să aibă încredere să 
reproducă modelul de consum național 
tipic asociat cu pachetele lor cu amănuntul 
naționale respective atunci când călătoresc 
periodic în cadrul Uniunii, fără costuri 
suplimentare față de cele suportate într-un 
context național. Aceste categorii largi pot 
fi identificate pe baza practicii comerciale 
actuale prin referire, de exemplu, la 
diferențierea, în ceea ce privește pachetele 

(74) Obiectivul de politică stabilit în 
Agenda digitală pentru Europa și în 
Regulamentul (UE) nr. 531/2012 este ca 
diferența dintre tarifele de roaming și cele 
naționale să se apropie de zero. În practică, 
acest lucru necesită ca acei consumatori 
care se încadrează în oricare dintre 
categoriile largi observabile de consum 
național, identificate prin referire la 
diversele pachete cu amănuntul naționale 
ale unei părți, să aibă încredere să 
reproducă modelul de consum național 
tipic asociat cu pachetele lor cu amănuntul 
naționale respective atunci când călătoresc 
periodic în cadrul Uniunii, fără costuri 
suplimentare față de cele suportate într-un 
context național. Aceste categorii largi pot 
fi identificate pe baza practicii comerciale 
actuale prin referire, de exemplu, la 
diferențierea, în ceea ce privește pachetele 
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cu amănuntul naționale, între clienții cu 
servicii preplătite și clienții cu servicii 
postplătite, pachetele exclusiv GSM (adică 
voce și SMS), pachetele adaptate pentru 
diferite volume de consum, pachetele 
pentru întreprinderi și, respectiv, 
consumatori, pachetele cu amănuntul cu 
tarifare pe unitate consumată și cele care 
oferă „cantități” de unități (de exemplu, 
minute de voce sau megabytes de date) 
pentru un preț unic, indiferent de consumul 
efectiv. Diversitatea planurilor tarifare și a 
pachetelor cu amănuntul de care dispun 
clienții pe piețele naționale de telefonie 
mobilă din Uniune răspunde cererilor 
variabile ale utilizatorilor, asociate cu o 
piață competitivă. Flexibilitatea de pe 
piețele naționale ar trebui să se reflecte și 
în mediul de roaming din interiorul 
Uniunii, ținând cont de faptul că nevoia 
furnizorilor de servicii de roaming de 
inputuri cu ridicata din partea operatorilor 
independenți ai rețelelor din diferitele state 
membre poate justifica în continuare 
impunerea anumitor limite prin referirea la 
utilizarea rezonabilă, dacă în cazul unui 
astfel de consum de servicii de roaming se 
aplică tarifele naționale.

cu amănuntul naționale, între clienții cu 
servicii preplătite și clienții cu servicii 
postplătite, pachetele exclusiv GSM (adică 
voce și SMS), pachetele adaptate pentru 
diferite volume de consum, pachetele 
pentru întreprinderi și, respectiv, 
consumatori, pachetele cu amănuntul cu 
tarifare pe unitate consumată și cele care 
oferă „cantități” de unități (de exemplu, 
minute de voce sau megabytes de date) 
pentru un preț unic, indiferent de consumul 
efectiv. Diversitatea planurilor tarifare și a 
pachetelor cu amănuntul de care dispun 
clienții pe piețele naționale de telefonie 
mobilă din Uniune răspunde cererilor 
variabile ale utilizatorilor, asociate cu o 
piață competitivă. Flexibilitatea de pe 
piețele naționale ar trebui să se reflecte și 
în mediul de roaming din interiorul 
Uniunii, ținând cont de faptul că nevoia 
furnizorilor de servicii de roaming de 
inputuri cu ridicata din partea operatorilor 
independenți ai rețelelor din diferitele state 
membre poate justifica în continuare 
impunerea anumitor limite prin referirea la 
utilizarea rezonabilă, dacă în cazul unui 
astfel de consum de servicii de roaming se 
aplică tarifele naționale. În special, 
utilizarea cu depășirea consumului 
normal de roaming și efectele de arbitraj 
ar trebui să fie prevenite, întrucât, în caz 
contrar, piețele interne competitive și 
stimulentele pentru investiții în 
infrastructură ar putea fi afectate negativ.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se asigure că utilizatorii nu înlocuiesc furnizorul lor intern cu un furnizor de 
roaming care nu a investit în infrastructura statului membru al utilizatorului. Prin urmare, ar 
trebui să existe limite de utilizare echitabilă a consumului de roaming pentru a evita efectele 
de arbitraj, care, în caz contrar, ar putea prezenta un risc semnificativ pentru furnizori și ar 
împiedica investițiile în noile infrastructuri.
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Amendamentul 298
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Obiectivul de politică stabilit în 
Agenda digitală pentru Europa și în 
Regulamentul (UE) nr. 531/2012 este ca 
diferența dintre tarifele de roaming și cele 
naționale să se apropie de zero. În practică, 
acest lucru necesită ca acei consumatori 
care se încadrează în oricare dintre 
categoriile largi observabile de consum 
național, identificate prin referire la 
diversele pachete cu amănuntul naționale 
ale unei părți, să aibă încredere să 
reproducă modelul de consum național 
tipic asociat cu pachetele lor cu amănuntul 
naționale respective atunci când călătoresc 
periodic în cadrul Uniunii, fără costuri 
suplimentare față de cele suportate într-un 
context național. Aceste categorii largi pot 
fi identificate pe baza practicii comerciale 
actuale prin referire, de exemplu, la 
diferențierea, în ceea ce privește pachetele 
cu amănuntul naționale, între clienții cu 
servicii preplătite și clienții cu servicii 
postplătite, pachetele exclusiv GSM (adică 
voce și SMS), pachetele adaptate pentru 
diferite volume de consum, pachetele 
pentru întreprinderi și, respectiv, 
consumatori, pachetele cu amănuntul cu 
tarifare pe unitate consumată și cele care 
oferă „cantități” de unități (de exemplu, 
minute de voce sau megabytes de date) 
pentru un preț unic, indiferent de consumul 
efectiv. Diversitatea planurilor tarifare și a 
pachetelor cu amănuntul de care dispun 
clienții pe piețele naționale de telefonie 
mobilă din Uniune răspunde cererilor 
variabile ale utilizatorilor, asociate cu o 
piață competitivă. Flexibilitatea de pe 
piețele naționale ar trebui să se reflecte și 
în mediul de roaming din interiorul 
Uniunii, ținând cont de faptul că nevoia 

(74) Obiectivul de politică stabilit în 
Agenda digitală pentru Europa și în 
Regulamentul (UE) nr. 531/2012 este ca 
diferența dintre tarifele de roaming și cele 
naționale să se apropie de zero. În practică, 
acest lucru necesită ca acei consumatori 
care se încadrează în oricare dintre 
categoriile largi observabile de consum 
național, identificate prin referire la 
diversele pachete cu amănuntul naționale 
ale unei părți, să aibă încredere să 
reproducă modelul de consum național 
tipic asociat cu pachetele lor cu amănuntul 
naționale respective atunci când călătoresc 
periodic în cadrul Uniunii, fără costuri 
suplimentare față de cele suportate într-un 
context național. Aceste categorii largi pot 
fi identificate pe baza practicii comerciale 
actuale prin referire, de exemplu, la 
diferențierea, în ceea ce privește pachetele 
cu amănuntul naționale, între clienții cu 
servicii preplătite și clienții cu servicii 
postplătite, pachetele exclusiv GSM (adică 
voce și SMS), pachetele adaptate pentru 
diferite volume de consum, pachetele 
pentru întreprinderi și, respectiv, 
consumatori, pachetele cu amănuntul cu 
tarifare pe unitate consumată și cele care 
oferă „cantități” de unități (de exemplu, 
minute de voce sau megabytes de date) 
pentru un preț unic, indiferent de consumul 
efectiv. Diversitatea planurilor tarifare și a 
pachetelor cu amănuntul de care dispun 
clienții pe piețele naționale de telefonie 
mobilă din Uniune răspunde cererilor 
variabile ale utilizatorilor, asociate cu o 
piață competitivă. Flexibilitatea de pe 
piețele naționale ar trebui să se reflecte și 
în mediul de roaming din interiorul 
Uniunii, ținând cont de faptul că nevoia 
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furnizorilor de servicii de roaming de 
inputuri cu ridicata din partea operatorilor 
independenți ai rețelelor din diferitele state 
membre poate justifica în continuare 
impunerea anumitor limite prin referirea la 
utilizarea rezonabilă, dacă în cazul unui 
astfel de consum de servicii de roaming se 
aplică tarifele naționale.

furnizorilor de servicii de roaming de 
inputuri cu ridicata din partea operatorilor 
independenți ai rețelelor din diferitele state 
membre poate justifica în continuare 
impunerea anumitor limite prin referirea la 
utilizarea rezonabilă, dacă în cazul unui 
astfel de consum de servicii de roaming se 
aplică tarifele naționale. Acest lucru are 
rolul de a preveni utilizarea anormală sau 
frauduloasă, precum și scenarii de 
arbitraj care ar putea afecta piețele 
interne competitive.

Or. en

Amendamentul 299
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Obiectivul de politică stabilit în 
Agenda digitală pentru Europa și în 
Regulamentul (UE) nr. 531/2012 este ca 
diferența dintre tarifele de roaming și cele 
naționale să se apropie de zero. În practică, 
acest lucru necesită ca acei consumatori 
care se încadrează în oricare dintre 
categoriile largi observabile de consum 
național, identificate prin referire la 
diversele pachete cu amănuntul naționale 
ale unei părți, să aibă încredere să 
reproducă modelul de consum național 
tipic asociat cu pachetele lor cu amănuntul 
naționale respective atunci când călătoresc 
periodic în cadrul Uniunii, fără costuri 
suplimentare față de cele suportate într-un 
context național. Aceste categorii largi pot 
fi identificate pe baza practicii comerciale 
actuale prin referire, de exemplu, la 
diferențierea, în ceea ce privește pachetele 
cu amănuntul naționale, între clienții cu 
servicii preplătite și clienții cu servicii 
postplătite, pachetele exclusiv GSM (adică 

(74) Obiectivul de politică stabilit în 
Agenda digitală pentru Europa și în 
Regulamentul (UE) nr. 531/2012 este ca 
diferența dintre tarifele de roaming și cele 
naționale să se apropie de zero. În practică, 
acest lucru necesită ca acei consumatori 
care se încadrează în oricare dintre 
categoriile largi observabile de consum 
național, identificate prin referire la 
diversele pachete cu amănuntul naționale 
ale unei părți, să aibă încredere să 
reproducă modelul de consum național 
tipic asociat cu pachetele lor cu amănuntul 
naționale respective atunci când călătoresc 
periodic în cadrul Uniunii, fără costuri 
suplimentare față de cele suportate într-un 
context național. Aceste categorii largi pot 
fi identificate pe baza practicii comerciale 
actuale prin referire, de exemplu, la 
diferențierea, în ceea ce privește pachetele 
cu amănuntul naționale, între clienții cu 
servicii preplătite și clienții cu servicii 
postplătite, pachetele exclusiv GSM (adică 
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voce și SMS), pachetele adaptate pentru 
diferite volume de consum, pachetele 
pentru întreprinderi și, respectiv, 
consumatori, pachetele cu amănuntul cu 
tarifare pe unitate consumată și cele care 
oferă „cantități” de unități (de exemplu, 
minute de voce sau megabytes de date) 
pentru un preț unic, indiferent de consumul 
efectiv. Diversitatea planurilor tarifare și a 
pachetelor cu amănuntul de care dispun 
clienții pe piețele naționale de telefonie 
mobilă din Uniune răspunde cererilor 
variabile ale utilizatorilor, asociate cu o 
piață competitivă. Flexibilitatea de pe 
piețele naționale ar trebui să se reflecte și 
în mediul de roaming din interiorul 
Uniunii, ținând cont de faptul că nevoia 
furnizorilor de servicii de roaming de 
inputuri cu ridicata din partea operatorilor 
independenți ai rețelelor din diferitele state 
membre poate justifica în continuare 
impunerea anumitor limite prin referirea la 
utilizarea rezonabilă, dacă în cazul unui 
astfel de consum de servicii de roaming se 
aplică tarifele naționale.

voce și SMS), pachetele adaptate pentru 
diferite volume de consum, pachetele 
pentru întreprinderi și, respectiv, 
consumatori, pachetele cu amănuntul cu 
tarifare pe unitate consumată și cele care 
oferă „cantități” de unități (de exemplu, 
minute de voce sau megabytes de date) 
pentru un preț unic, indiferent de consumul 
efectiv. Diversitatea planurilor tarifare și a 
pachetelor cu amănuntul de care dispun 
clienții pe piețele naționale de telefonie 
mobilă din Uniune răspunde cererilor 
variabile ale utilizatorilor, asociate cu o 
piață competitivă. Flexibilitatea de pe 
piețele naționale ar trebui să se reflecte și 
în mediul de roaming din interiorul 
Uniunii, ținând cont de faptul că nevoia 
furnizorilor de servicii de roaming de 
inputuri cu ridicata din partea operatorilor 
independenți ai rețelelor din diferitele state 
membre poate justifica în continuare 
impunerea anumitor limite prin referirea la 
utilizarea rezonabilă, dacă în cazul unui 
astfel de consum de servicii de roaming se 
aplică tarifele naționale. Acest lucru este 
menit să împiedice abuzurile care ar 
afecta negativ concurența națională.

Or. de

Amendamentul 300
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 74 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74a) Măsurile structurale prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 531/2012 care 
vizează intensificarea concurenței pe 
piața serviciilor de roaming, precum 
soluția dezvoltării la nivel local și 
mecanismul de decuplare sunt un pas 
important pentru eliminarea tarifelor de 
roaming cu amănuntul. Eliminarea 
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treptată a tarifelor de roaming cu 
amănuntul trebuie să fie însoțită de 
plafoane cu ridicata mai scăzute, creând 
condiții de concurență echitabilă între toți 
operatorii din Uniune și, prin urmare, 
până la 1 iulie 2015, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului de 
Miniștri propuneri în acest sens.

Or. en

Amendamentul 301
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 74 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74b) Pentru a crea condiții echitabile de 
concurență pentru toți operatorii de pe 
piață, accesul la servicii de roaming cu 
ridicata ar trebui oferit în condiții 
nediscriminatorii, fără a face diferența 
între operatorii interni și operatorii 
externi, incluzând condițiile de acces cu 
ridicata pentru serviciile mobile naționale.

Or. en

Amendamentul 302
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) Deși este în primul rând sarcina 
furnizorilor de servicii de roaming să 
evalueze caracterul rezonabil al volumelor 
de apeluri, SMS și date în roaming care 
urmează să fie acoperite la tarife naționale 
în cadrul diverselor lor pachete cu 

(75) Deși este în primul rând sarcina 
furnizorilor de servicii de roaming să 
evalueze caracterul rezonabil al volumelor 
de apeluri, SMS și date în roaming care 
urmează să fie acoperite la tarife naționale 
în cadrul diverselor lor pachete cu 
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amănuntul, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să supravegheze 
aplicarea de către furnizorii de servicii de 
roaming a unor astfel de limite de utilizare 
rezonabilă și să garanteze că acestea sunt 
definite în mod specific prin referire la 
informații cuantificate detaliate din 
contracte formulate clar și transparent 
pentru clienți. În acest scop, autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui să țină 
cont în cea mai mare măsură de orientările 
relevante ale OAREC. În orientările sale, 
OAREC ar trebui să identifice diverse 
modele de utilizare pe baza tendințelor de 
la nivelul Uniunii în materie de utilizare a 
apelurilor, datelor și SMS-urilor, precum și 
evoluția așteptărilor privind mai ales 
consumul de date fără fir.

amănuntul, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să supravegheze 
aplicarea de către furnizorii de servicii de 
roaming a unor astfel de limite de utilizare 
rezonabilă și să garanteze că acestea sunt 
definite în mod specific prin referire la 
informații cuantificate detaliate din 
contracte formulate clar și transparent 
pentru clienți. În acest scop, autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui să țină 
cont în cea mai mare măsură de orientările 
relevante ale OAREC. În orientările sale, 
OAREC ar trebui să identifice – pe baza 
unei consultări publice prealabile –
diverse modele de utilizare pe baza 
tendințelor de la nivelul Uniunii în materie 
de utilizare a apelurilor, datelor și SMS-
urilor, precum și evoluția așteptărilor 
privind mai ales consumul de date fără fir.

Or. en

Amendamentul 303
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) Deși este în primul rând sarcina 
furnizorilor de servicii de roaming să 
evalueze caracterul rezonabil al volumelor 
de apeluri, SMS și date în roaming care 
urmează să fie acoperite la tarife naționale 
în cadrul diverselor lor pachete cu 
amănuntul, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să supravegheze 
aplicarea de către furnizorii de servicii de 
roaming a unor astfel de limite de utilizare 
rezonabilă și să garanteze că acestea sunt 
definite în mod specific prin referire la 
informații cuantificate detaliate din 
contracte formulate clar și transparent 
pentru clienți. În acest scop, autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui să țină 

(75) Deși este în primul rând sarcina 
furnizorilor de servicii de roaming să 
evalueze caracterul rezonabil al volumelor 
de apeluri, SMS și date în roaming care 
urmează să fie acoperite la tarife naționale 
în cadrul diverselor lor pachete cu 
amănuntul, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să supravegheze 
aplicarea de către furnizorii de servicii de 
roaming a unor astfel de limite de utilizare 
rezonabilă și să garanteze că acestea sunt 
definite în mod specific prin referire la 
informații cuantificate detaliate din 
contracte formulate clar și transparent
pentru clienți. În acest scop, autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui să țină 
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cont în cea mai mare măsură de orientările 
relevante ale OAREC. În orientările sale, 
OAREC ar trebui să identifice diverse 
modele de utilizare pe baza tendințelor de 
la nivelul Uniunii în materie de utilizare a 
apelurilor, datelor și SMS-urilor, precum și 
evoluția așteptărilor privind mai ales 
consumul de date fără fir.

cont în cea mai mare măsură de orientările 
relevante ale OAREC, care se bazează pe 
rezultatele unei consultări publice. În 
orientările sale, OAREC ar trebui să 
identifice diverse modele de utilizare pe 
baza tendințelor de la nivelul Uniunii în 
materie de utilizare a apelurilor, datelor și 
SMS-urilor, precum și evoluția așteptărilor 
privind mai ales consumul de date fără fir.

Or. de

Amendamentul 304
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) Deși este în primul rând sarcina 
furnizorilor de servicii de roaming să 
evalueze caracterul rezonabil al volumelor 
de apeluri, SMS și date în roaming care 
urmează să fie acoperite la tarife naționale 
în cadrul diverselor lor pachete cu 
amănuntul, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să supravegheze 
aplicarea de către furnizorii de servicii de 
roaming a unor astfel de limite de utilizare 
rezonabilă și să garanteze că acestea sunt 
definite în mod specific prin referire la 
informații cuantificate detaliate din 
contracte formulate clar și transparent 
pentru clienți. În acest scop, autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui să țină 
cont în cea mai mare măsură de orientările 
relevante ale OAREC. În orientările sale, 
OAREC ar trebui să identifice diverse 
modele de utilizare pe baza tendințelor de 
la nivelul Uniunii în materie de utilizare a 
apelurilor, datelor și SMS-urilor, precum și 
evoluția așteptărilor privind mai ales 
consumul de date fără fir.

(75) Deși este în primul rând sarcina 
furnizorilor de servicii de roaming să 
evalueze caracterul rezonabil al volumelor 
de apeluri, SMS și date în roaming care 
urmează să fie acoperite la tarife naționale 
în cadrul diverselor lor pachete cu 
amănuntul, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să supravegheze 
aplicarea de către furnizorii de servicii de 
roaming a unor astfel de limite de utilizare 
rezonabilă și să garanteze că acestea sunt 
definite în mod specific prin referire la 
informații cuantificate detaliate din 
contracte formulate clar și transparent 
pentru clienți. În acest scop, autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui să țină 
cont în cea mai mare măsură de orientările 
relevante ale OAREC. În orientările sale, 
OAREC ar trebui să identifice, în urma 
consultării tuturor părților interesate,
diverse modele de utilizare pe baza 
tendințelor de la nivelul Uniunii în materie 
de utilizare a apelurilor, datelor și SMS-
urilor, precum și evoluția așteptărilor 
privind mai ales consumul de date fără fir.
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Amendamentul 305
Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 75 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75a) Deși Regulamentul III privind
roamingul, cu măsurile sale structurale, 
va asigura o mai mare concurență pe 
piață, nu se așteaptă să creeze de unul 
singur situația în care consumatorii să 
poată avea încrederea necesară pentru a 
avea comportamentul de consum din 
statul membru de origine și atunci când 
călătoresc în străinătate și, astfel, să 
elimine suprataxele de roaming în toată 
Europa. Articolul 37 se bazează, așadar, 
pe Regulamentul privind roamingul, 
prevăzând stimulente pentru ca operatorii 
să furnizeze servicii de roaming la nivelul 
tarifelor naționale. Propunerea modifică 
plafoanele de roaming cu ridicata care 
intră în vigoare la 1 iulie 2014 și 
introduce o reducere suplimentară a 
plafoanelor de roaming cu ridicata 
începând de la 1 iulie 2015, astfel încât să 
permită tuturor operatorilor naționali să 
internalizeze costurile de roaming cu 
ridicata și, de la 1 iulie 2014, să introducă 
progresiv serviciile de roaming la nivelul 
tarifelor naționale. Regimul propus este 
destinat să determine transferarea 
tarifelor reduse de roaming cu ridicata 
consumatorilor prin furnizarea de servicii 
de roaming la nivelul tarifelor naționale, 
în condiții care garantează că roamingul 
este reglementat în toată Uniunea, iar 
consumatorii din toată Uniunea 
beneficiază în timp util de astfel de oferte. 
În același timp, propunerea asigură 
echilibrul necesar pentru a le permite 
operatorilor să își ajusteze ofertele cu 
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amănuntul și să se asigure treptat că toți 
clienții lor beneficiază de ele. În lipsa 
reducerii propuse a tarifelor de roaming 
cu ridicata, este nerealist să ne imaginăm 
că un operator ar putea furniza de unul 
singur servicii de roaming la nivelul 
tarifelor naționale în toată Uniunea în 
intervalul de timp preconizat.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament permite utilizarea, de la 1 iulie 2014, a unor oferte de servicii de 
roaming la tarife naționale și permite furnizarea opțiunii de roaming la tarife naționale 
tuturor utilizatorilor de telefonie mobilă din UE, de la 1 iulie 2015.

Amendamentul 306
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 75 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75a) Împreună cu Comisia, OAREC ar 
trebui să aibă obligația de a asigura că 
orice eliminare treptată a tarifelor de 
roaming cu amănuntul nu conduce la 
prețuri mai mari pe piețele interne.

Or. en

Amendamentul 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Considerentul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

(76) În plus, reducerea semnificativă
recentă a tarifelor de terminare a 
apelurilor mobile în toată Uniunea ar 

(76) Pentru a oferi claritate și securitate 
juridică, ar trebui stabilită o dată pentru 
eliminarea finală a suprataxelor privind 
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trebui să permită acum eliminarea 
costurilor suplimentare de roaming 
pentru apelurile primite.

serviciile de roaming cu amănuntul, care 
a început cu Regulamentul (CE) nr. 
717/2007. Înaintea acestei eliminări finale 
a suprataxelor de vânzare cu amănuntul, 
tarifele de vânzare cu ridicata ar trebui să 
fie reduse în continuare, iar tarifele de 
terminare a apelurilor mobile ar trebui să 
fie armonizate la un nivel foarte scăzut, 
pe tot teritoriul UE, pentru a permite 
condiții de concurență cu adevărat 
echitabile pentru toți operatorii de 
telecomunicații.

Or. en

Justificare

Într-o serie de state membre, prețul mediu intern este sub 0,05 EUR. Păstrarea tarifelor cu 
ridicata pentru serviciile de voce în roaming la nivelul actual – 0,05 EUR după 1 iulie 2016 
când operatorii vor fi obligați să perceapă tarife clienților de roaming identice cu cele 
naționale, ar crea distorsiuni mari pe piață. Întrucât de la 1 iulie 2016 operatorii de telefonie 
mobilă vor concura pe o piață europeană, tarifele de terminare a apelurilor mobile ar trebui 
să fie armonizate pentru a oferi condiții echitabile de concurență tuturor societăților.

Amendamentul 308
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

(76) În plus, reducerea semnificativă 
recentă a tarifelor de terminare a 
apelurilor mobile în toată Uniunea ar 
trebui să permită acum eliminarea 
costurilor suplimentare de roaming 
pentru apelurile primite.

(76) În plus, în timp ce unele state membre 
au redus drastic tarifele de terminare a 
apelurilor mobile (mobile termination 
rates – MTR), nivelul acestora variază în 
continuare foarte mult între statele 
membre și, prin urmare, ar putea fi 
necesare noi dispoziții legislative cu 
caracter obligatoriu.

Or. en
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Amendamentul 309
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77) Pentru a asigura stabilitatea și 
conducerea strategică a activităților 
OAREC, Consiliul autorităților de 
reglementare al OAREC ar trebui să fie 
reprezentat de un președinte cu normă 
întreagă desemnat de Consiliul autorităților 
de reglementare, pe baza meritului, a 
competențelor, a cunoștințelor privind 
piețele de comunicații electronice și 
participanții de pe aceste piețe și a 
experienței în materie de supraveghere și 
reglementare, în urma unei proceduri 
deschise de selecție organizate și gestionate 
de Consiliul autorităților de reglementare, 
asistat de Comisie. În vederea desemnării 
primului președinte al Consiliului 
autorităților de reglementare, Comisia ar 
trebui, printre altele, să întocmească o listă 
restrânsă a candidaților selectați pe baza 
meritului, a competențelor, a cunoștințelor 
privind piețele de comunicații electronice 
și participanții de pe aceste piețe și a 
experienței în materie de supraveghere și 
reglementare. Pentru desemnările 
ulterioare, oportunitatea întocmirii de către 
Comisie a unei liste restrânse a candidaților 
ar trebui analizată într-un raport care 
urmează să fie elaborat în temeiul 
prezentului regulament. Oficiul OAREC ar 
trebui, așadar, să fie alcătuit din 
președintele Consiliului autorităților de 
reglementare, un comitet de gestionare și 
un director administrativ.

(77) Pentru a asigura stabilitatea și 
conducerea strategică a activităților 
OAREC, Consiliul autorităților de 
reglementare al OAREC ar trebui să fie 
reprezentat de un președinte cu normă 
întreagă desemnat de Consiliul autorităților 
de reglementare, pentru o perioadă de 
timp limitată, pe baza meritului, a 
competențelor, a cunoștințelor privind 
piețele de comunicații electronice și
participanții de pe aceste piețe și a 
experienței în materie de supraveghere și 
reglementare, în urma unei proceduri 
deschise de selecție organizate și gestionate 
de Consiliul autorităților de reglementare, 
asistat de Comisie. În vederea desemnării 
primului președinte al Consiliului 
autorităților de reglementare, Comisia ar 
trebui, printre altele, să întocmească o listă 
restrânsă a candidaților selectați pe baza 
meritului, a competențelor, a cunoștințelor 
privind piețele de comunicații electronice 
și participanții de pe aceste piețe și a 
experienței în materie de supraveghere și 
reglementare. Pentru desemnările 
ulterioare, oportunitatea întocmirii de către 
Comisie a unei liste restrânse a candidaților 
ar trebui analizată într-un raport care 
urmează să fie elaborat în temeiul 
prezentului regulament. Oficiul OAREC ar 
trebui, așadar, să fie alcătuit din 
președintele Consiliului autorităților de 
reglementare, un comitet de gestionare și 
un director administrativ.

Or. en
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Amendamentul 310
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizorii de servicii și rețele de 
comunicații electronice să aibă dreptul, 
capacitatea și motivația de a-și dezvolta, 
extinde și opera rețelele și de a furniza 
servicii indiferent de locul din Uniune în 
care este stabilit furnizorul sau în care se 
află clienții săi;

(a) furnizorii de servicii și rețele de 
comunicații electronice să aibă dreptul, 
capacitatea și motivația de a-și dezvolta, 
extinde și opera rețelele și de a furniza 
servicii interoperabile la nivel european și 
bazate pe date și formate standard și 
deschise indiferent de locul din Uniune în 
care este stabilit furnizorul sau în care se 
află clienții săi;

Or. it

Amendamentul 311
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizorii de servicii și rețele de 
comunicații electronice să aibă dreptul, 
capacitatea și motivația de a-și dezvolta, 
extinde și opera rețelele și de a furniza 
servicii indiferent de locul din Uniune în 
care este stabilit furnizorul sau în care se 
află clienții săi;

(a) furnizorii de servicii și rețele de 
comunicații electronice să aibă dreptul, 
capacitatea și motivația de a-și dezvolta, 
extinde și opera rețelele transfrontaliere la 
scară paneuropeană și de a furniza 
servicii indiferent de locul din Uniune în 
care este stabilit furnizorul sau în care se 
află clienții săi;

Or. en

Amendamentul 312
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cetățenii și întreprinderile să aibă 
dreptul și posibilitatea de a accesa servicii 
de comunicații electronice competitive, 
sigure și fiabile, indiferent de locul din 
Uniune din care sunt furnizate, fără să fie 
împiedicați de restricții transfrontaliere sau 
de costuri suplimentare nejustificate.

(b) cetățenii și întreprinderile să aibă 
dreptul și posibilitatea de a accesa servicii 
de comunicații electronice competitive, 
sigure și fiabile, cu norme comune pentru 
a garanta standarde ridicate de protecție, 
confidențialitate și siguranță a datelor lor 
personale, indiferent de locul din Uniune 
din care sunt furnizate, fără să fie 
împiedicați de restricții transfrontaliere sau 
de costuri suplimentare nejustificate.

Or. it

Amendamentul 313
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) este abordată eliminarea treptată a 
suprataxelor pentru comunicațiile în 
roaming din cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 314
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru a asigura condiții de 
reglementare simplificate, previzibile și 
convergente referitoare la principalii 
parametri administrativi și comerciali, 
inclusiv la proporționalitatea obligațiilor 
individuale care pot fi impuse pe baza 

eliminat



AM\1012835RO.doc 139/220 PE524.835v01-00

RO

analizei pieței;

Or. en

Amendamentul 315
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a promova concurența durabilă 
în cadrul pieței unice și competitivitatea 
Uniunii la nivel mondial, precum și pentru 
a reduce în consecință reglementarea 
sectorială a pieței pe măsură ce și când 
aceste obiective sunt realizate;

(b) pentru a promova concurența durabilă 
în cadrul pieței unice, precum și pentru a 
reduce în consecință reglementarea 
sectorială a pieței pe măsură ce și când 
aceste obiective sunt realizate;

Or. es

Justificare

Introducerea promovării competitivității globale a UE ca nou obiectiv al reglementării 
europene sporește incertitudinea juridică.

Amendamentul 316
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a promova concurența durabilă 
în cadrul pieței unice și competitivitatea 
Uniunii la nivel mondial, precum și pentru 
a reduce în consecință reglementarea 
sectorială a pieței pe măsură ce și când 
aceste obiective sunt realizate;

(b) pentru a promova competitivitatea 
Uniunii la nivel mondial, precum și pentru 
a reduce în consecință reglementarea 
sectorială a pieței în ceea ce privește 
crearea unei concurențe durabile pe piața 
unică;

Or. en
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Amendamentul 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru a facilita furnizarea de servicii 
inovatoare și de înaltă calitate;

(d) pentru a facilita furnizarea de servicii 
inovatoare și de înaltă calitate, de exemplu 
prin intermediul deschiderii datelor (open 
data), în formate standard și 
interoperabile în posesia operatorilor 
înșiși, în forme agregate care nu sunt 
legate numai de utilizatori, în vederea 
promovării apariției de noi servicii și 
aplicații cu valoare adăugată, de exemplu 
pentru valorificarea orașelor inteligente, 
în conformitate cu obiectivele Agendei 
digitale pentru Europa.

Or. it

Amendamentul 318
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru a facilita furnizarea de servicii 
inovatoare și de înaltă calitate;

(d) pentru a facilita atât furnizarea de 
servicii inovatoare și de înaltă calitate, cât 
și accesul la prețuri accesibile la 
comunicații în bandă largă, având în 
vedere, îndeosebi, contribuția și nevoile 
întreprinderilor mici și mijlocii, precum și 
ale operatorilor din sectorul non-profit, 
care sunt furnizori de servicii de acces la 
internet;

Or. en
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Amendamentul 319
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru a facilita furnizarea de servicii 
inovatoare și de înaltă calitate;

(d) pentru a facilita furnizarea de servicii 
inovatoare și de înaltă calitate și un acces 
convenabil în bandă largă;

Or. es

Amendamentul 320
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pentru a promova o concurență 
durabilă pe piața unică și pentru a 
asigura condiții de concurență echitabilă 
pentru toți actorii aflați în concurență pe 
această piață din punctul de vedere al 
normelor și al reglementărilor;

Or. en

Amendamentul 321
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) pentru a asigura condiții de 
reglementare simplificate, previzibile și 
convergente referitoare la principalii 
parametri administrativi și comerciali, 
inclusiv la proporționalitatea obligațiilor 
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individuale care pot fi impuse pe baza 
analizei pieței;

Or. en

Amendamentul 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pentru a asigura că întregul trafic pe 
internet este tratat în mod egal, fără 
discriminare, restricții sau interferențe, 
independent de expeditor, destinatar, tip, 
conținut, dispozitiv, serviciu sau aplicație;

Or. en

Amendamentul 323
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) pentru a asigura condiții 
concurențiale echitabile între furnizorii 
de servicii de comunicații electronice și 
furnizorii de servicii ale societății 
informaționale.

Or. de

Amendamentul 324
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) pentru a crea condiții concurențiale 
echitabile între furnizorii de servicii de 
comunicații electronice și furnizorii de 
servicii ale societății informaționale.

Or. de

Justificare

Având în vedere nivelul tot mai mare de convergență, trebuie să existe un mediu concurențial 
echitabil între furnizorii de servicii de telecomunicații reglementați și furnizorii de servicii de 
internet.

Amendamentul 325
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) să creeze un cadru juridic comun 
pentru furnizorii de servicii de 
comunicații electronice și furnizorii de 
servicii de informații.

Or. de

Amendamentul 326
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o autorizație UE unică pentru 
furnizorii europeni de comunicații 
electronice;

(a) stabilirea unui formular tip al 
notificării, unic la nivelul UE, prin care 
se vor asigura toate informațiile necesare 
fiecărui stat membru în cadrul procedurii 
de autorizare;
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Or. ro

Amendamentul 327
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o convergență sporită a condițiilor de 
reglementare în ceea ce privește necesitatea 
și proporționalitatea măsurilor corective 
impuse de autoritățile naționale de 
reglementare furnizorilor europeni de 
comunicații electronice;

(b) o convergență sporită a condițiilor de 
reglementare în ceea ce privește necesitatea 
și proporționalitatea măsurilor corective 
impuse de autoritățile naționale de 
reglementare furnizorilor de comunicații 
electronice;

Or. ro

Amendamentul 328
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) eliminarea treptată a suprataxelor 
nejustificate pentru comunicațiile intra-
UE și pentru comunicațiile în roaming din 
cadrul Uniunii.

(f) eliminarea treptată a comunicațiilor în 
roaming din cadrul Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 329
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „autorizație UE unică” înseamnă 
cadrul juridic aplicabil unui furnizor 

eliminat
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european de comunicații electronice în 
întreaga Uniune pe baza autorizației 
generale obținute în statul membru de 
origine și în conformitate cu prezentul 
regulament;

Or. ro

Amendamentul 330
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „stat membru de origine” înseamnă 
statul membru în care furnizorul 
european de comunicații electronice își 
are sediul principal;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 331
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „sediu principal” înseamnă locul de 
stabilire din statul membru în care se iau 
deciziile principale privind desfășurarea 
furnizării de servicii sau rețele de 
comunicații electronice în Uniune și 
investițiile în această activitate;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 332
Angelika Niebler



PE524.835v01-00 146/220 AM\1012835RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „spectru armonizat de frecvențe radio 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate și 
utilizare eficientă sunt armonizate la 
nivelul Uniunii, în special în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului27, și care servește 
pentru furnizarea de servicii de comunicații 
electronice, altele decât radiodifuziune;

8. „spectru armonizat de frecvențe radio 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate și 
utilizare eficientă sunt armonizate la 
nivelul Uniunii, în temeiul dispozițiilor și 
procedurilor din Directiva 2002/21/CE și 
al Deciziei nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului27, 
prin stabilirea unei utilizări principale, și 
care servește pentru furnizarea de servicii 
de comunicații electronice, altele decât 
radiodifuziune;

__________________ __________________
27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

Or. de

Amendamentul 333
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „spectru armonizat de frecvențe radio 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate și 
utilizare eficientă sunt armonizate la 
nivelul Uniunii, în special în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului 

8. „spectru armonizat de frecvențe radio 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate și 
utilizare eficientă sunt armonizate la 
nivelul Uniunii, în temeiul dispozițiilor și 
procedurilor din Directiva 2002/21/CE și 
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European și a Consiliului27, și care servește 
pentru furnizarea de servicii de comunicații 
electronice, altele decât radiodifuziune;

al Deciziei nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului27,
prin stabilirea unei utilizări principale, și 
care servește pentru furnizarea de servicii 
de comunicații electronice, altele decât 
radiodifuziune;

__________________ __________________
27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

Or. de

Amendamentul 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „spectru armonizat de frecvențe radio 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate și 
utilizare eficientă sunt armonizate la 
nivelul Uniunii, în special în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului27, și care servește 
pentru furnizarea de servicii de comunicații 
electronice, altele decât radiodifuziune;

8. „spectru armonizat de frecvențe radio 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate, de 
eficiență și de utilizare primară sunt 
armonizate la nivelul Uniunii în
conformitate cu Directiva 2002/21/CE și
cu Decizia nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului27, 
și care servește pentru furnizarea de 
servicii de comunicații electronice, altele 
decât radiodifuziune;

__________________ __________________
27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 

27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
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radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1). radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

Or. en

Amendamentul 335
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „spectru armonizat de frecvențe radio 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate și 
utilizare eficientă sunt armonizate la 
nivelul Uniunii, în special în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului27, și care servește 
pentru furnizarea de servicii de comunicații 
electronice, altele decât radiodifuziune;

8. „spectru armonizat de frecvențe radio 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate, de 
eficiență și de utilizare primară sunt 
armonizate la nivelul Uniunii, în temeiul 
Directivei 2002/21/CE, precum și al 
Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului27, și care servește 
pentru furnizarea de servicii de comunicații 
electronice, altele decât radiodifuziune;

__________________ __________________
27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

Or. fr

Amendamentul 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „spectru armonizat de frecvențe radio 8. „spectru armonizat de frecvențe radio 
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pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate și 
utilizare eficientă sunt armonizate la 
nivelul Uniunii, în special în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului27, și care servește 
pentru furnizarea de servicii de comunicații 
electronice, altele decât radiodifuziune;

pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate și 
utilizare eficientă sunt armonizate la 
nivelul Uniunii în conformitate cu 
dispozițiile și procedurile prevăzute de 
Directiva 2002/21/CE și în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului27, și care servește
pentru furnizarea de servicii de comunicații 
electronice, altele decât radiodifuziune;

__________________ __________________
27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

Or. en

Amendamentul 337
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „spectru armonizat de frecvențe radio
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate și 
utilizare eficientă sunt armonizate la 
nivelul Uniunii, în special în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului27, și care servește 
pentru furnizarea de servicii de comunicații 
electronice, altele decât radiodifuziune;

8. „spectru armonizat de frecvențe radio 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate și 
utilizare eficientă sunt armonizate la 
nivelul Uniunii, în conformitate cu 
Directiva 2002/21/CE, precum și în 
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului27, 
și care servește pentru furnizarea de 
servicii de comunicații electronice, altele 
decât radiodifuziune;

__________________ __________________
27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
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European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

Or. de

Amendamentul 338
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „punct de acces fără fir cu rază mică de 
acțiune” înseamnă un dispozitiv de acces la 
rețea fără fir de mică putere și de mici 
dimensiuni care funcționează într-o zonă 
limitată, care poate sau nu să facă parte 
dintr-o rețea terestră publică de comunicații 
mobile și care poate fi echipat cu una sau 
mai multe antene cu un impact vizual 
redus, care permite accesul fără fir al 
publicului la rețele de comunicații 
electronice, indiferent de topologia 
subiacentă a rețelei;

9. „punct de acces fără fir cu rază mică de 
acțiune” înseamnă un dispozitiv de acces la 
rețea fără fir de mică putere și de mici 
dimensiuni care funcționează într-o zonă 
limitată, utilizând un spectru de frecvențe 
radio cu licență sau o combinație de 
spectru de frecvențe radio cu și fără 
licență, care poate sau nu să facă parte 
dintr-o rețea terestră publică de comunicații 
mobile și care poate fi echipat cu una sau 
mai multe antene cu un impact vizual 
redus, care permite accesul fără fir al 
publicului la rețele de comunicații 
electronice, indiferent de topologia 
subiacentă a rețelei;

Or. en

Amendamentul 339
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „rețea radio locală” (RLAN) înseamnă 10. „rețea radio locală” (RLAN) înseamnă 
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un sistem de acces fără fir de mică putere, 
care funcționează într-o zonă limitată, cu 
un risc scăzut de interferență cu alte 
sisteme similare utilizate în apropiere de 
alți utilizatori, ce utilizează în mod 
neexclusiv un spectru de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate și 
de utilizare eficientă în acest scop sunt 
armonizate la nivelul Uniunii;

un sistem de acces fără fir de mică putere, 
care funcționează într-o zonă limitată, cu 
un risc scăzut de interferență cu alte 
sisteme similare utilizate în apropiere de 
alți utilizatori, ce utilizează un spectru de 
frecvențe radio fără licență pentru care 
condițiile de disponibilitate și de utilizare 
eficientă în acest scop sunt armonizate la 
nivelul Uniunii, fără a aduce atingere 
regimului fără licență, care nu include 
drepturi de protecție reglementate și nici 
drepturi de a provoca interferențe parazite 
pentru sistemele de radio cu licență în 
bandă sau în benzi adiacente;

Or. en

Amendamentul 340
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „principiul best effort” înseamnă 
asigurarea prelucrării solicitărilor de 
transmitere de date în ordinea 
cronologică a sosirii acestora, cât se poate 
de repede și indiferent de conținut, 
serviciu, aplicație, proveniență sau 
destinație;

Or. de

Amendamentul 341
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „produs de conectivitate cu calitate eliminat
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asigurată a serviciului (CAS)” înseamnă 
un produs pus la dispoziție în centrala IP 
care permite clienților să stabilească o 
legătură de comunicare IP între un punct 
de interconectare și unul sau mai multe 
puncte fixe terminale ale rețelei și permite 
niveluri definite de performanță a rețelei 
pentru furnizarea de servicii specifice 
către utilizatorii finali pe baza asigurării 
unei calități garantate specificate a 
serviciului, bazate la rândul său pe o serie 
de parametri specificați;

Or. en

Amendamentul 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „produs de conectivitate cu calitate 
asigurată a serviciului (CAS)” înseamnă 
un produs pus la dispoziție în centrala IP 
care permite clienților să stabilească o 
legătură de comunicare IP între un punct 
de interconectare și unul sau mai multe 
puncte fixe terminale ale rețelei și permite 
niveluri definite de performanță a rețelei 
pentru furnizarea de servicii specifice 
către utilizatorii finali pe baza asigurării 
unei calități garantate specificate a 
serviciului, bazate la rândul său pe o serie 
de parametri specificați;

eliminat

Or. en

Amendamentul 343
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „produs de conectivitate cu calitate 
asigurată a serviciului (CAS)” înseamnă 
un produs pus la dispoziție în centrala IP 
care permite clienților să stabilească o 
legătură de comunicare IP între un punct 
de interconectare și unul sau mai multe 
puncte fixe terminale ale rețelei și permite 
niveluri definite de performanță a rețelei 
pentru furnizarea de servicii specifice 
către utilizatorii finali pe baza asigurării 
unei calități garantate specificate a 
serviciului, bazate la rândul său pe o serie 
de parametri specificați;

eliminat

Or. en

Amendamentul 344
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „produs de conectivitate cu calitate 
asigurată a serviciului (CAS)” înseamnă 
un produs pus la dispoziție în centrala IP 
care permite clienților să stabilească o 
legătură de comunicare IP între un punct 
de interconectare și unul sau mai multe 
puncte fixe terminale ale rețelei și permite 
niveluri definite de performanță a rețelei 
pentru furnizarea de servicii specifice 
către utilizatorii finali pe baza asigurării 
unei calități garantate specificate a 
serviciului, bazate la rândul său pe o serie 
de parametri specificați;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 345
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „gestionarea justificată a traficului 
de date” este permisă ca excepție de la 
aplicarea principiului „best effort” dacă 
trebuie să aibă loc din punct de vedere 
tehnic și dacă respectă principiile 
generale ale necesității, adecvării, 
asigurării eficienței, nediscriminării și 
transparenței și celelalte condiții din 
prezentul regulament;

Or. de

Amendamentul 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „neutralitatea rețelei” înseamnă 
principiul potrivit căruia întregul trafic pe 
internet este tratat în mod egal, fără 
discriminare, fără restricții sau 
interferențe, independent de expeditor, de 
destinatar, de tip, de conținut, de 
dispozitiv, de serviciu sau de aplicație;

Or. en

Amendamentul 347
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru public care asigură 
conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea utilizată;

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru public care asigură 
conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea utilizată; 
statele membre stabilesc cerințe minime 
adecvate cu privire la calitatea serviciilor 
de acces la internet a căror dezvoltare 
continuă să corespundă evoluției tehnicii; 
un serviciu de acces la internet permite 
utilizatorilor finali să folosească toate 
aplicațiile bazate pe internet conform 
principiului „best effort”; singura 
excepție permisă de la acest principiu este 
gestionarea justificată în mod 
corespunzător a traficului de date în cazul 
în care s-a stabilit în mod clar în ce 
condiții aceasta poate avea loc;

Or. de

Amendamentul 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „serviciu de acces la internet” 
înseamnă un serviciu de comunicații 
electronice disponibil pentru public care 
asigură conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea utilizată;

14. „serviciu de acces la internetul
deschis” înseamnă un serviciu de 
comunicații electronice disponibil pentru 
populație care asigură conectivitatea la 
internet la un nivel de calitate care 
reflectă progresele tehnologice și, astfel, 
permite conectivitatea dintre toate punctele 
terminale conectate la internet, indiferent 
de tehnologia de rețea utilizată și fără 
restricții privind conținutul licit schimbat. 
Acest lucru permite utilizatorului să 
utilizeze orice aplicație în care se 
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regăsește funcția de comunicare 
electronică a internetului. Serviciul de 
acces la internet nerestricționat se 
bazează pe principiul diligenței maxime 
(„best effort”), singurele excepții permise 
fiind măsurile adecvate de gestionare a 
traficului sau punerea în aplicare a unei 
hotărâri judecătorești;

Or. en

Amendamentul 349
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru public care asigură 
conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea utilizată;

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru public care asigură 
conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea utilizată;
El permite utilizatorilor finali să execute 
orice aplicație utilizând o rețea de 
comunicații electronice pe baza 
principiului „best effort”;

Or. fr

Amendamentul 350
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru public care asigură 

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru populație care asigură 
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conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea utilizată;

conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea utilizată; 
Acest lucru permite utilizatorului să 
folosească orice aplicație care utilizează 
rețeaua de comunicații electronice a 
internetului;

Or. en

Amendamentul 351
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru public care asigură 
conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea utilizată;

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru populație care asigură 
conectivitatea la internet și, cu aceasta, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale ale internetului, 
indiferent de tehnologiile de rețea utilizate;

Or. en

Amendamentul 352
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru public care asigură 
conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea utilizată;

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru populație care asigură 
conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea sau de 
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dispozitivele utilizate;

Or. en

Justificare

Clarificări suplimentare cu privire la diferite dispozitive.

Amendamentul 353
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora la o capacitate garantată și ale 
cărui caracteristici tehnice sunt controlate 
pe toată linia de comunicație (end-to-end) 
ori care asigură capacitatea de a trimite 
ori de a primi date de la sau către un 
anumit număr de părți sau de puncte 
terminale și care nu este comercializat 
sau utilizat pe scară largă ca substitut al 
serviciului de acces la internet;

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care este pus la dispoziție 
și operat doar în cadrul rețelelor de 
comunicații electronice închise și care nu 
este comercializat sau utilizat ca substitut 
al internetului și nici nu se dovedește a fi 
identic din punct de vedere funcțional cu 
conținutul, aplicațiile sau serviciile 
internetului deschis. Un serviciu 
specializat este permis numai în cazul în 
care există o nevoie tehnică factuală care 
poate fi dovedită și depășește interesul 
propriu economic de a putea furniza 
aplicații critice în timp real de o calitate 
deosebită. Acesta este caracterizat de 
parametri de calitate a serviciului clar 
definiți și garantați, adaptați pentru 
serviciul respectiv, care fac obiectul unei 
gestionări continue operate de furnizorul 
serviciului specializat până în momentul 
încheierii furnizării. Un serviciu 
specializat nu poate fi limitat la un punct 
de demarcație controlat de furnizorul de 
servicii.

Or. de
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Amendamentul 354
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora la o capacitate garantată și ale 
cărui caracteristici tehnice sunt controlate 
pe toată linia de comunicație (end-to-end) 
ori care asigură capacitatea de a trimite 
ori de a primi date de la sau către un 
anumit număr de părți sau de puncte 
terminale și care nu este comercializat sau 
utilizat pe scară largă ca substitut al 
serviciului de acces la internet;

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice care 
funcționează în cadrul unor rețele închise 
de comunicații electronice prin utilizarea 
protocolului internet, cu un control strict 
al accesului, și care nu este comercializat
sau utilizat ca substitut al serviciului de 
acces la internet sau care nu este identic 
din punct de vedere funcțional cu 
serviciile disponibile prin serviciul de 
acces public la internet;

Or. en

Justificare

Pe baza definiției OAREC, care subliniază ideea că un serviciu specializat nu poate fi utilizat 
pe internetul care respectă principiul diligenței maxime, ci trebuie să funcționeze separat de 
acesta, și anume în cadrul „unei rețele închise de comunicații electronice cu un control strict 
al accesului”. În plus, un serviciu specializat nu trebuie să reproducă orice serviciu deja 
existent pe internet, în caz contrar, ar eluda pur și simplu principiul neutralității rețelei.

Amendamentul 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice care 
funcționează în cadrul unor rețele închise 
de comunicații electronice prin utilizarea 
protocolului internet, cu un control strict 
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acestora la o capacitate garantată și ale 
cărui caracteristici tehnice sunt controlate 
pe toată linia de comunicație (end-to-end) 
ori care asigură capacitatea de a trimite 
ori de a primi date de la sau către un 
anumit număr de părți sau de puncte 
terminale și care nu este comercializat sau 
utilizat pe scară largă ca substitut al 
serviciului de acces la internet;

al accesului, și care nu este comercializat
sau utilizat ca substitut al serviciului de 
acces la internet sau care nu este identic 
din punct de vedere funcțional cu 
serviciile disponibile prin serviciul de 
acces public la internet;

Or. en

Amendamentul 356
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora la o capacitate garantată și ale 
cărui caracteristici tehnice sunt controlate 
pe toată linia de comunicație (end-to-end) 
ori care asigură capacitatea de a trimite 
ori de a primi date de la sau către un 
anumit număr de părți sau de puncte 
terminale și care nu este comercializat sau
utilizat pe scară largă ca substitut al 
serviciului de acces la internet;

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice care 
funcționează în cadrul unor rețele închise 
de comunicații electronice prin utilizarea 
protocolului internet, cu un control strict 
al accesului, și care nu este comercializat
sau utilizat ca substitut al serviciului de 
acces la internet sau care nu este identic 
din punct de vedere funcțional cu 
serviciile disponibile prin serviciul de 
acces public la internet;

Or. en

Amendamentul 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora la o capacitate garantată și ale 
cărui caracteristici tehnice sunt controlate 
pe toată linia de comunicație (end-to-end) 
ori care asigură capacitatea de a trimite 
ori de a primi date de la sau către un 
anumit număr de părți sau de puncte 
terminale și care nu este comercializat sau 
utilizat pe scară largă ca substitut al 
serviciului de acces la internet;

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care este furnizat și 
prestat în cadrul unei rețele de 
comunicații electronice prin utilizarea 
protocolului internet, cu un control strict 
al accesului, și care nu este comercializat 
sau utilizat pe scară largă ca substitut al 
serviciului de acces la internet;

Or. en

Amendamentul 358
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora la o capacitate garantată și ale 
cărui caracteristici tehnice sunt controlate 
pe toată linia de comunicație (end-to-end) 
ori care asigură capacitatea de a trimite ori 
de a primi date de la sau către un anumit 
număr de părți sau de puncte terminale și 
care nu este comercializat sau utilizat pe 
scară largă ca substitut al serviciului de 
acces la internet;

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora la o capacitate garantată și ale 
cărui caracteristici tehnice sunt controlate 
pe toată linia de comunicație (end-to-end) 
ori care asigură capacitatea de a trimite 
date de la un anumit număr de părți sau de 
puncte terminale și care este pus la 
dispoziție și operat în rețele de comunicați 
electronice închise prin utilizarea 
protocolului internet. Aceste rețele fac 
obiectul unui control de autorizare strict; 
un serviciu specializat nu poate fi utilizat 
ca substitut al serviciului de acces la 
internet;
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Or. de

Amendamentul 359
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora la o capacitate garantată și ale 
cărui caracteristici tehnice sunt controlate 
pe toată linia de comunicație (end-to-end) 
ori care asigură capacitatea de a trimite 
ori de a primi date de la sau către un 
anumit număr de părți sau de puncte 
terminale și care nu este comercializat sau 
utilizat pe scară largă ca substitut al 
serviciului de acces la internet;

15. serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care utilizează protocolul 
internet care asigură unui număr 
determinat de părți un acces optimizat la
conținuturi, aplicații sau servicii specifice 
sau o combinație a acestora și caracteristici 
tehnice și care nu este comercializat sau 
utilizat pe scară largă ca substitut al 
serviciului de acces la internet;

Or. en

Justificare

Controlul întregului lanț de servicii specializate ar putea să nu fie întotdeauna posibil din 
punct de vedere tehnic sau, în anumite cazuri, nici măcar dorit, de exemplu, numai o partea a 
rutei de transmisie ar putea fi optimizată. De asemenea, nu este clar dacă un control complet 
pe toată linia este fezabil pentru conexiuni de date mobile. În plus, a fost menționat în mod 
explicit faptul că accesul optimizat în mod natural implică gestionarea traficului.

Amendamentul 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 

15. „serviciu specializat” înseamnă un
serviciu de comunicații electronice sau 
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orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora la o capacitate garantată și ale 
cărui caracteristici tehnice sunt controlate 
pe toată linia de comunicație (end-to-end)
ori care asigură capacitatea de a trimite 
ori de a primi date de la sau către un 
anumit număr de părți sau de puncte 
terminale și care nu este comercializat sau 
utilizat pe scară largă ca substitut al 
serviciului de acces la internet;

orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa sau utiliza conținuturi, aplicații 
sau servicii specifice sau o combinație a 
acestora, pentru a asigura caracteristici 
adecvate pe toată linia de comunicație 
(end-to-end). Un serviciu specializat este 
prestat în rețelele de comunicații 
electronice și, astfel, este separat în mod 
clar de serviciile de acces la internet și nu 
este comercializat sau utilizat ca substitut 
al serviciului de acces la internet;

Or. en

Amendamentul 361
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora la o capacitate garantată și ale 
cărui caracteristici tehnice sunt controlate 
pe toată linia de comunicație (end-to-end)
ori care asigură capacitatea de a trimite ori 
de a primi date de la sau către un anumit 
număr de părți sau de puncte terminale și 
care nu este comercializat sau utilizat pe 
scară largă ca substitut al serviciului de 
acces la internet;

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice care 
asigură capacitatea de a accesa conținuturi, 
aplicații sau servicii specifice sau o 
combinație a acestora, supus unui control 
al accesului și ale cărui caracteristici 
tehnice sunt controlate prin măsuri de 
gestionare a traficului pentru a asigura 
caracteristicile adecvate ale serviciului ori 
care asigură capacitatea de a trimite ori de 
a primi date de la sau către un anumit 
număr de părți sau de puncte terminale și 
care nu este comercializat sau utilizat pe 
scară largă ca substitut al serviciului de 
acces la internet;

Or. en

Amendamentul 362
Giles Chichester
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora la o capacitate garantată și ale 
cărui caracteristici tehnice sunt controlate 
pe toată linia de comunicație (end-to-end) 
ori care asigură capacitatea de a trimite ori 
de a primi date de la sau către un anumit 
număr de părți sau de puncte terminale și 
care nu este comercializat sau utilizat pe 
scară largă ca substitut al serviciului de 
acces la internet;

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora, cu o calitate a serviciului 
definită sau cu o capacitate dedicată, și 
ale cărui caracteristici tehnice sunt 
controlate pe toată linia de comunicație 
(end-to-end) ori care asigură capacitatea de 
a trimite ori de a primi date de la sau către 
un anumit număr de părți sau de puncte 
terminale și care nu este comercializat sau 
utilizat pe scară largă ca substitut al 
serviciului de acces la internet;

Or. en

Amendamentul 363
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizația UE unică Armonizarea și simplificarea 
reglementărilor de autorizare

Or. ro

Amendamentul 364
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un furnizor european de comunicații 
electronice are dreptul de a furniza rețele și 
servicii de comunicații electronice în 
întreaga Uniune și de a exercita drepturile 
aferente furnizării unor astfel de rețele și 
servicii în fiecare stat membru în care își 
desfășoară activitatea în temeiul unei 
autorizații UE unice care este supusă 
doar cerințelor de notificare prevăzute la 
articolul 4.

(1) Orice furnizor de comunicații 
electronice care ființează în Uniune are 
dreptul de a furniza rețele și servicii de 
comunicații electronice în întreaga Uniune 
și de a exercita drepturile aferente 
furnizării unor astfel de rețele și servicii în 
fiecare stat membru în care își desfășoară 
activitatea.

Or. en

Amendamentul 365
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un furnizor european de comunicații 
electronice are dreptul de a furniza rețele și 
servicii de comunicații electronice în 
întreaga Uniune și de a exercita drepturile 
aferente furnizării unor astfel de rețele și 
servicii în fiecare stat membru în care își 
desfășoară activitatea în temeiul unei 
autorizații UE unice care este supusă 
doar cerințelor de notificare prevăzute la 
articolul 4.

(1) Un furnizor de comunicații electronice 
are dreptul de a furniza rețele și servicii de 
comunicații electronice în întreaga Uniune 
și de a exercita drepturile aferente 
furnizării unor astfel de rețele și servicii în 
fiecare stat membru în care își desfășoară 
activitatea în temeiul articolului 3 al 
Directivei 2002/20/CE astfel cum a fost 
modificat prin Directiva 2009/140/CE, pe 
baza unei notificări pentru fiecare stat 
membru în cauză. Formatul notificării
este standard, unic la nivelul UE, 
conform articolului 4.

Or. ro

Amendamentul 366
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Furnizorul european de comunicații 
electronice este supus normelor și 
condițiilor aplicate în fiecare stat membru 
în cauză în conformitate cu legislația 
Uniunii, dacă nu există dispoziții contrare 
în prezentul regulament și fără a aduce 
atingere Regulamentului (UE) nr. 
531/2012.

(2) Furnizorul european de comunicații 
electronice este supus normelor și 
condițiilor aplicate în fiecare stat membru 
în cauză în conformitate cu legislația 
Uniunii.

Or. ro

Amendamentul 367
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 12 din 
Directiva 2002/20/CE, un furnizor 
european de comunicații electronice poate 
fi supus unor taxe administrative 
aplicabile în statul membru gazdă doar 
dacă are o cifră de afaceri anuală 
aferentă serviciilor de comunicații 
electronice furnizate în statul membru 
respectiv mai mare de 0,5 % din cifra de 
afaceri națională totală din sectorul 
comunicațiilor electronice. La perceperea 
acestor taxe, se ia în considerare numai 
cifra de afaceri aferentă serviciilor de 
comunicații electronice furnizate în statul 
membru în cauză.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 368
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la articolul 13
alineatul (1) litera (b) din Directiva 
2002/22/CE, un furnizor european de 
comunicații electronice poate fi supus 
obligației de a plăti contribuțiile impuse 
pentru a împărți costul net al obligațiilor 
de serviciu universal în statul membru 
gazdă doar dacă are o cifră de afaceri 
anuală aferentă serviciilor de comunicații 
electronice furnizate în statul membru 
respectiv mai mare de 3 % din cifra de 
afaceri națională totală din sectorul 
comunicațiilor electronice. La perceperea 
unei astfel de contribuții, se ia în 
considerare numai cifra de afaceri din 
statul membru în cauză.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 369
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un furnizor european de comunicații 
electronice are dreptul la un tratament 
egal din partea autorităților naționale de 
reglementare din diferite state membre în 
situații echivalente din punct de vedere 
obiectiv.

(5) Autoritățile naționale de reglementare 
acordă tratament egal în situații 
comparabile furnizorilor de comunicații 
electronice, indiferent de statul membru în 
care au sediul social.

Or. en

Amendamentul 370
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un furnizor european de comunicații 
electronice are dreptul la un tratament egal 
din partea autorităților naționale de 
reglementare din diferite state membre în 
situații echivalente din punct de vedere 
obiectiv.

(5) Furnizorii de comunicații electronice
au dreptul la un tratament egal din partea 
autorităților naționale de reglementare din 
diferite state membre în situații echivalente 
din punct de vedere obiectiv.

Or. ro

Amendamentul 371
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul unui litigiu între întreprinderi 
în care este implicat un furnizor european 
de comunicații electronice cu privire la 
obligații aplicabile într-un stat membru 
gazdă în conformitate cu Directivele 
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE și 
2002/22/CE, cu prezentul regulament sau 
cu Regulamentul (UE) nr. 531/2012, 
furnizorul european de comunicații 
electronice poate consulta autoritatea 
națională de reglementare din statul 
membru gazdă, care poate emite un aviz 
în scopul de a asigura dezvoltarea unor 
practici de reglementare coerente. La 
soluționarea litigiului, autoritatea 
națională de reglementare din statul 
membru gazdă ține cont în cea mai mare 
măsură de avizul emis de autoritatea 
națională de reglementare din statul 
membru de origine.

eliminat

Or. ro
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Amendamentul 372
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Furnizorii europeni de comunicații 
electronice care, la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament, au dreptul să 
furnizeze rețele și servicii de comunicații 
electronice în mai multe state membre 
trimit notificarea prevăzută la articolul 4 
până cel târziu la 1 iulie 2016.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 373
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura de notificare pentru furnizorii 
europeni de comunicații electronice

Formularul standard de notificare

Or. ro

Amendamentul 374
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un furnizor european de comunicații 
electronice trimite o notificare unică în 
conformitate cu prezentul regulament 

(1) Comisia va adopta până cel târziu 30 
decembrie 2014 acte de punere în aplicare 
pentru definirea formatului standard de 
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autorității naționale de reglementare din 
statul membru de origine înainte de a 
începe activitatea în cel puțin un stat 
membru.

notificare, după ce va consulta toate 
părțile interesate și OAREC.

Or. ro

Amendamentul 375
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea conține o declarație privind 
furnizarea sau intenția de a începe 
furnizarea de rețele și servicii de 
comunicații electronice și este însoțită 
numai de următoarele informații:

eliminat

(a) denumirea furnizorului, statutul său 
juridic și forma sa juridică, numărul de 
înregistrare în cazul în care furnizorul
este înregistrat în registrul comerțului sau 
în alt registru public similar, adresa 
geografică a sediului principal, o 
persoană de contact, o scurtă descriere a 
rețelelor sau a serviciilor furnizate sau 
care se intenționează să fie furnizate, 
inclusiv identificarea statului membru de 
origine;
(b) statul (statele) membru(e) gazdă în 
care sunt furnizate sau se intenționează 
să fie furnizate serviciile și rețelele, direct 
sau prin intermediul unor filiale și, în 
cazul din urmă, denumirea, statutul 
juridic și forma juridică, adresa 
geografică, numărul de înregistrare în 
cazul în care furnizorul este înregistrat în 
registrul comerțului sau în alt registru 
public similar în statul membru de 
origine, precum și punctul de contact al 
eventualelor filiale în cauză și zonele de 
operare aferente. Atunci când o filială 
este controlată în comun de doi sau mai 
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mulți furnizori de comunicații electronice 
care au sediul principal în state membre 
diferite, filiala respectivă indică statul 
membru de origine relevant dintre cele ale 
societăților-mamă în scopul aplicării 
prezentului regulament și este notificată 
în consecință de către societatea-mamă 
din acel stat membru de origine.

Or. ro

Amendamentul 376
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice modificare a informațiilor 
prezentate în conformitate cu alineatul (2) 
se comunică autorității naționale de 
reglementare din statul membru de 
origine în termen de o lună de la 
modificare. În cazul în care modificarea 
care trebuie notificată se referă la intenția 
de a furniza rețele sau servicii de 
comunicații electronice într-un stat 
membru gazdă care nu face obiectul unei 
notificări anterioare, furnizorul european 
de comunicații electronice își poate începe 
activitatea statul membru gazdă respectiv 
din momentul notificării.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 377
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nerespectarea cerinței în materie de 
notificare prevăzute la prezentul articol 
constituie o încălcare a condițiilor 
comune aplicabile furnizorului european 
de comunicații electronice în statul 
membru de origine.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 378
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea națională de reglementare din 
statul membru de origine transmite 
informațiile primite în conformitate cu 
alineatul (2) și eventualele modificări ale 
acestora primite în conformitate cu 
alineatul (3) autorităților naționale de 
reglementare din statele membre gazdă 
vizate și Oficiului OAREC în termen de o 
săptămână de la primirea informațiilor 
sau a modificărilor.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 379
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) La cererea unui furnizor european de 
comunicații electronice, autoritatea 
națională de reglementare din statul 

eliminat
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membru de origine emite o declarație în 
conformitate cu articolul (9) din Directiva 
2002/20/CE, în care precizează că 
întreprinderea în cauză face obiectul 
autorizației UE unice.

Or. ro

Amendamentul 380
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care una sau mai multe 
autorități naționale de reglementare din 
diferite state membre consideră că 
identificarea statului membru de origine 
dintr-o notificare transmisă în 
conformitate cu alineatul (2) sau dintr-o 
eventuală modificare a informațiilor 
prezentate comunicată în conformitate cu 
alineatul (3) nu corespunde sau nu mai 
corespunde cu sediul principal al 
întreprinderii stabilit în conformitate cu 
prezentul regulament, autoritățile 
respective sesizează Comisia, furnizând 
motivele pe care se bazează evaluarea lor. 
O copie a sesizării se transmite Oficiului 
OAREC pentru informare. După ce a dat 
posibilitatea de a-și exprima punctul de 
vedere furnizorului european de 
comunicații electronice în cauză și 
autorității naționale de reglementare din 
statul membru de origine care face 
obiectul litigiului, Comisia emite o decizie 
prin care stabilește statul membru de 
origine al întreprinderii respective în 
conformitate cu prezentul regulament, în 
termen de trei luni de la sesizare.

eliminat

Or. ro
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Amendamentul 381
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Conformitatea cu autorizația UE unică
(1) Autoritatea națională de reglementare 
din fiecare stat membru vizat 
monitorizează și asigură, în conformitate 
cu legislația sa națională care transpune 
procedurile prevăzute la articolul 10 din 
Directiva 2002/20/CE, respectarea de 
către furnizorii europeni de comunicații 
electronice a normelor și condițiilor 
aplicabile pe teritoriul său în conformitate 
cu articolul 3.
(2) Autoritatea națională de reglementare 
dintr-un stat membru gazdă transmite 
autorității naționale de reglementare din 
statul membru de origine orice informații 
relevante referitoare la măsurile 
individuale adoptate în cazul unui 
furnizor european de comunicații 
electronice pentru a asigura respectarea 
normelor și condițiilor aplicabile pe 
teritoriul său în conformitate cu articolul 
3.

Or. ro

Amendamentul 382
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat
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Or. ro

Amendamentul 383
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Eliminarea tarifelor cu amănuntul

Începând de la 1 iulie 2015, furnizorii de 
servicii de roaming nu percep nicio 
suprataxă, comparativ cu tarifele aplicate 
serviciilor de comunicații mobile la nivel 
intern, de la clienții serviciilor de roaming 
în niciun stat membru și pentru niciun 
apel în roaming reglementat efectuat sau 
primit, pentru niciun mesaj SMS în 
roaming reglementat trimis, pentru niciun 
mesaj MMS trimis sau pentru niciun 
serviciu de comunicații de date în 
roaming utilizat sau niciun tarif general 
pentru a permite ca echipamentul sau 
serviciul terminal să fie utilizate în 
străinătate.

Or. en

Amendamentul 384
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Coordonarea măsurilor de executare
(1) Atunci când aplică articolul 6, 
autoritatea națională de reglementare din 
statul membru de origine ia măsuri de 
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supraveghere sau de executare referitoare 
la un serviciu sau o rețea de comunicații 
electronice furnizată în alt stat membru 
ori care a provocat prejudicii în alt stat 
membru cu aceeași diligență ca în cazul 
în care serviciul sau rețeaua de 
comunicații electronice în cauză ar fi 
furnizată în statul membru de origine.
(2) Statele membre se asigură că pe 
teritoriul lor este posibilă notificarea sau 
comunicarea actelor legale aferente 
măsurilor adoptate în conformitate cu 
articolele 5 și 6.

Or. ro

Amendamentul 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir.

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir, în 
conformitate cu Directiva 2009/140/CE și 
cu Decizia nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
în ceea ce privește respectarea 
dispozițiilor prevăzute la articolele 8a și 9 
din Directiva 2002/21/CE.

Or. en

Amendamentul 386
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir.

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir; 
prevederile sale sunt interpretate în 
conformitate cu părțile relevante ale 
Directivei 2002/21/CE (îndeosebi 
articolele 8a și 9), precum și cu 
programul pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio.

Or. en

Amendamentul 387
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir.

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio în sensul 
Directivelor 2009/140/CE și 676/2002/CE
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, 
cu respectarea dispozițiilor de la 
articolele 8a și 9 din 
Directiva 2002/21/CE.

Or. de

Amendamentul 388
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir.

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir, cu 
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respectarea dispozițiilor de la articolele 8a 
și 9 din Directiva 2002/21/CE.

Or. de

Amendamentul 389
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir.

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir, în 
conformitate cu articolele 8a și 9 din 
Directiva 2002/21/CE.

Or. de

Amendamentul 390
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir.

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir, în 
conformitate cu articolele 8a și 9 din 
Directiva 2002/21/CE.

Or. fr

Amendamentul 391
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir.

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio.

Or. en

Amendamentul 392
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta secțiune nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a beneficia de 
taxe impuse pentru a asigura utilizarea 
optimă a resurselor spectrului de frecvențe 
radio în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2002/20/CE și de a organiza și 
utiliza spectrul lor de frecvențe radio 
pentru ordinea publică, securitatea publică 
și apărare.

(2) Prezenta secțiune nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a beneficia de 
taxe impuse pentru a asigura utilizarea 
optimă a resurselor spectrului de frecvențe 
radio în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2002/20/CE și de a organiza și 
utiliza spectrul lor de frecvențe radio 
pentru ordinea publică, securitatea publică, 
apărarea unor obiective de interes 
general, precum susținerea diversității 
culturale și lingvistice și a diversității 
mijloacelor de comunicare în masă, de 
exemplu prin introducerea unor 
programe de radio și de televiziune.

Or. de

Amendamentul 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta secțiune nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a beneficia de 

(2) Prezenta secțiune nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a beneficia de 
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taxe impuse pentru a asigura utilizarea 
optimă a resurselor spectrului de frecvențe 
radio în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2002/20/CE și de a organiza și 
utiliza spectrul lor de frecvențe radio 
pentru ordinea publică, securitatea publică 
și apărare.

taxe impuse pentru a asigura utilizarea 
optimă a resurselor spectrului de frecvențe 
radio în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2002/20/CE și de a organiza și 
utiliza spectrul lor de frecvențe radio 
pentru ordinea publică, securitatea publică 
și apărare, luând în considerare obiective 
de interes general, precum diversitatea 
culturală și pluralismul mass-mediei, 
precum și interesele tuturor utilizatorilor 
spectrului de frecvențe radio.

Or. en

Amendamentul 394
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta secțiune nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a beneficia de 
taxe impuse pentru a asigura utilizarea 
optimă a resurselor spectrului de frecvențe 
radio în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2002/20/CE și de a organiza și 
utiliza spectrul lor de frecvențe radio 
pentru ordinea publică, securitatea publică 
și apărare.

(2) Prezenta secțiune nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a beneficia de 
taxe impuse pentru a asigura utilizarea 
optimă a resurselor spectrului de frecvențe 
radio în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2002/20/CE și de a organiza și 
utiliza spectrul lor de frecvențe radio 
pentru ordinea publică, securitatea publică 
și apărare, precum și pentru a urmări 
obiective de interes general, în special în 
cadrul politicilor audiovizuale și privind 
mass-media.

Or. fr

Amendamentul 395
Angelika Niebler

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

(2) Prezenta secțiune nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a beneficia de 
taxe impuse pentru a asigura utilizarea 
optimă a resurselor spectrului de frecvențe 
radio în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2002/20/CE și de a organiza și 
utiliza spectrul lor de frecvențe radio 
pentru ordinea publică, securitatea publică 
și apărare.

(2) Prezenta secțiune nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a beneficia de 
taxe impuse pentru a asigura utilizarea 
optimă a resurselor spectrului de frecvențe 
radio în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2002/20/CE și de a organiza și 
utiliza spectrul lor de frecvențe radio 
pentru ordinea publică, securitatea publică 
și apărare, precum și complementar 
pentru realizarea unor obiective de interes 
general, în special legate de politica 
audiovizuală și de media.

Or. de

Amendamentul 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta secțiune nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a beneficia de 
taxe impuse pentru a asigura utilizarea 
optimă a resurselor spectrului de frecvențe 
radio în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2002/20/CE și de a organiza și 
utiliza spectrul lor de frecvențe radio 
pentru ordinea publică, securitatea publică 
și apărare.

(2) Prezenta secțiune nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a beneficia de 
taxe impuse pentru a asigura utilizarea 
optimă a resurselor spectrului de frecvențe 
radio în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2002/20/CE și de a organiza și 
utiliza spectrul lor de frecvențe radio 
pentru ordinea publică, securitatea publică 
și apărare sau de a urmări obiective de 
interes general precum diversitatea 
culturală și pluralismul mass-mediei.

Or. en

Amendamentul 397
Giles Chichester
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În exercitarea atribuțiilor conferite în 
prezenta secțiune, Comisia ține seama în 
cea mai mare măsură de orice aviz 
relevant emis de Grupul pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(RSPG), înființat prin Decizia 
2002/622/CE a Comisiei28.

eliminat

__________________
28 Decizia 2002/622/CE a Comisiei din 26 
iulie 2002 de instituire a unui Grup 
pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, 
p. 49).

Or. en

Amendamentul 398
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În exercitarea atribuțiilor conferite în 
prezenta secțiune, Comisia ține seama în 
cea mai mare măsură de orice aviz relevant 
emis de Grupul pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (RSPG), 
înființat prin Decizia 2002/622/CE a 
Comisiei28.

(3) În exercitarea atribuțiilor conferite în 
prezenta secțiune, Comisia ține seama în 
cea mai mare măsură de orice aviz relevant 
emis de Grupul pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (RSPG), 
înființat prin Decizia 2002/622/CE a 
Comisiei28, precum și de indicațiile și de 
orientările formulate de OAREC în 
domeniul său de competență.

__________________ __________________
28 Decizia 2002/622/CE a Comisiei din 
26 iulie 2002 de instituire a unui Grup 
pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, 
p. 49).

28 Decizia 2002/622/CE a Comisiei din 
26 iulie 2002 de instituire a unui Grup 
pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, 
p. 49).
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Or. it

Amendamentul 399
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În exercitarea atribuțiilor conferite în 
prezenta secțiune, Comisia ține seama în 
cea mai mare măsură de orice aviz relevant 
emis de Grupul pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(RSPG), înființat prin Decizia 
2002/622/CE a Comisiei28.

(3) În exercitarea atribuțiilor conferite în 
prezenta secțiune, Comisia ține seama în 
cea mai mare măsură de orice aviz relevant 
emis de OAREC.

__________________
28 Decizia 2002/622/CE a Comisiei din 26 
iulie 2002 de instituire a unui Grup 
pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, 
p. 49).

Or. en

Amendamentul 400
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Armonizarea anumitor aspecte ce țin de 

transferul sau de concesionarea 
drepturilor individuale asupra utilizării 
frecvențelor radio și a duratei asociate

(1) Fără a aduce atingere 
Directivei 2002/21/CE și aplicării 
legislației în materie de concurență 
întreprinderilor, se aplică următoarele 
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dispoziții cu privire la transferul sau la 
concesionarea drepturilor de utilizare a 
spectrului sau a unor părți ale acestuia, 
prevăzute la articolul 6 alineatul (8) din 
Decizia nr. 243/2012/UE:
(a) statele membre publică într-un format 
electronic standardizat toate detaliile 
actuale relative la astfel de drepturi;
(b) statele membre nu pot refuza 
transferul sau concesionarea unui 
deținător în exercițiu al unui astfel de 
drept de utilizare;
(c) în cazurile care nu sunt prevăzute la 
litera (b), statele membre pot refuza un 
transfer doar dacă se dovedește că există 
un risc clar ca noul deținător să nu poată 
îndeplini condițiile existente pentru 
drepturile de utilizare;
(d) în cazurile care nu sunt prevăzute la 
litera (b), statele membre nu pot refuza o 
concesionare, dacă persoana care o 
efectuează își asumă responsabilitatea 
pentru îndeplinirea condițiilor existente 
pentru dreptul de utilizare.
(2) Orice taxe administrative percepute 
întreprinderilor pentru procesarea unei 
cereri de transfer sau de concesionare a 
spectrului includ doar costurile 
administrative aferente, inclusiv măsuri 
auxiliare precum emiterea unui nou drept 
de utilizare, suportate în procesarea 
cererii. Orice astfel de taxe sunt percepute 
în mod obiectiv, transparent și 
proporțional, astfel încât să se reducă la 
maximum costurile administrative 
suplimentare și taxele inerente. Taxelor 
percepute în temeiul prezentului alineat li 
se aplică articolul 12 alineatul (2) din 
Directiva 2002/20/CE.
(3) Toate drepturile de utilizare ale 
spectrului se acordă cu o durată de 
valabilitate minimă de 20 de ani și, în 
orice caz, cu o durată adecvată pentru 
stimularea investițiilor și a concurenței și 
pentru descurajarea utilizarea sub 
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capacitate sau tezaurizarea spectrului. 
Statele membre pot acorda drepturi de 
utilizare pe durată nedeterminată.
(4) Statele membre pot prevedea 
retragerea proporțională și 
nediscriminatorie a drepturilor, cu scopul 
de a asigura utilizarea eficientă a 
spectrului, inclusiv, însă fără a se limita 
la scopuri de gestionare a spectrului, la 
securitatea națională, la încălcarea 
licenței, la schimbările armonizate de 
utilizare a benzii și la neplata taxelor.
(5) Durata de valabilitate actuală a 
drepturilor de utilizare se prelungește la 
20 de ani de la data acordării lor, fără a 
se aduce atingere altor condiții aferente 
dreptului de utilizare și nici drepturilor de 
utilizare pe durată nedeterminată.
(6) Introducerea unei durate a licenței de 
minimum 20 de ani nu ar trebui să 
obstrucționeze capacitatea autorităților de 
reglementare de a elibera licențe 
temporare și licențe pentru utilizări 
secundare într-o bandă armonizată.

Or. en

Amendamentul 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Armonizarea anumitor aspecte ce țin de 
transferul, de concesionarea sau de 
folosirea în comun a drepturilor 
individuale asupra utilizării frecvențelor 
radio și a duratei asociate
(1) Fără a aduce atingere aplicării 
legislației în materie de concurență 
întreprinderilor, se aplică următoarele 
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dispoziții cu privire la transferul, la 
concesionarea sau la folosirea în comun a 
drepturilor de utilizare a spectrului sau a 
unor părți ale acestuia, prevăzute la 
articolul 6 alineatul (8) din Decizia 
nr. 243/2012/UE:
(a) statele membre publică într-un format 
electronic standardizat toate detaliile 
actuale relative la astfel de drepturi;
(b) statele membre nu pot refuza 
transferul sau concesionarea unui 
deținător în exercițiu al unui astfel de 
drept de utilizare;
(c) în cazurile care nu sunt prevăzute la 
litera (b), statele membre pot refuza un 
transfer doar dacă se dovedește că există 
un risc clar ca noul deținător să nu poată 
îndeplini condițiile existente pentru 
drepturile de utilizare;
(d) în cazurile care nu sunt prevăzute la 
litera (b), statele membre nu pot refuza o 
concesionare, dacă persoana care o 
efectuează își asumă responsabilitatea 
pentru îndeplinirea condițiilor existente 
pentru dreptul de utilizare;
(e) în cadrul regimului de autorizare 
aplicabil, statele membre ar trebui să 
promoveze accesul comun cu licență la 
spectrul de frecvențe . Accesul comun 
poate fi impus de statul membru pentru a 
asigura utilizarea eficientă a spectrului.
(2) Orice taxe administrative percepute 
întreprinderilor pentru procesarea unei 
cereri de transfer, de concesionare sau de 
folosire în comun a spectrului includ doar 
costurile administrative aferente, inclusiv 
măsuri auxiliare precum emiterea unui 
nou drept de utilizare, suportate în 
procesarea cererii. Orice astfel de taxe 
sunt percepute în mod obiectiv, 
transparent și proporțional, astfel încât să 
se reducă la maximum costurile 
administrative suplimentare și taxele 
inerente. Taxelor percepute în temeiul 
prezentului alineat li se aplică articolul 12 
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alineatul (2) din Directiva 2002/20/CE.

Or. en

Justificare

Utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio ar trebui să fie încurajată pentru a spori 
concurența pe piață și a maximiza beneficiile consumatorilor și inovarea. Din același motiv, 
durata excesivă sau nedeterminată a licențelor pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio 
ar trebui să fie exclusă.

Amendamentul 402
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Armonizarea anumitor aspecte ce țin de 
transferul sau de concesionarea 
drepturilor individuale asupra utilizării 
frecvențelor radio și a duratei asociate
(1) Fără a aduce atingere aplicării 
legislației în materie de concurență 
întreprinderilor, se aplică următoarele 
dispoziții cu privire la transferul sau la 
concesionarea drepturilor de utilizare a 
spectrului sau a unor părți ale acestuia, 
prevăzute la articolul 6 alineatul (8) din 
Decizia nr. 243/2012/UE, statele membre 
publică într-un format electronic 
standardizat toate detaliile actuale relative 
la astfel de drepturi;
(2) Orice taxe administrative percepute 
întreprinderilor pentru procesarea unei 
cereri de transfer sau de concesionare a 
spectrului includ doar costurile 
administrative aferente, inclusiv măsuri 
auxiliare precum emiterea unui nou drept 
de utilizare, suportate în procesarea 
cererii. Orice astfel de taxe sunt percepute 
în mod obiectiv, transparent și 
proporțional, astfel încât să se reducă la 
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maximum costurile administrative 
suplimentare și taxele inerente. Taxelor 
percepute în temeiul prezentului alineat li 
se aplică articolul 12 alineatul (2) din 
Directiva 2002/20/CE.
(3) Drepturile de utilizare a spectrului se 
acordă cu o durată de valabilitate minimă 
de 30 de ani. Statele membre pot acorda 
drepturi de utilizare pe durată 
nedeterminată.
(4) Statele membre pot prevedea 
retragerea proporțională și 
nediscriminatorie a drepturilor, inclusiv a 
celor cu o durată minimă de 30 de ani, cu 
scopul de a asigura utilizarea eficientă a 
spectrului, inclusiv, însă fără a se limita 
la scopuri de gestionare a spectrului, la 
securitatea națională, la încălcarea 
licenței, la schimbările armonizate de 
utilizare a benzii și la neplata taxelor.
Durata de valabilitate actuală a 
drepturilor de utilizare se prelungește la 
30 de ani de la data acordării, fără a se 
aduce atingere altor condiții atașate 
dreptului de utilizare și drepturilor de 
utilizare pe durată nedeterminată.
(5) Introducerea unei durate a licenței de 
minimum 30 de ani nu ar trebui să 
obstrucționeze capacitatea autorităților de 
reglementare de a elibera licențe 
temporare și licențe pentru utilizări 
secundare într-o bandă armonizată.

Or. en

Justificare

Trebuie să existe în continuare posibilitatea de a retrage drepturile de utilizare din rațiuni 
legitime. În plus, capacitatea autorităților de reglementare de a emite licențe temporare sau 
licențe pentru utilizări secundare într-o bandă armonizată nu ar trebui să fie subminată. 
Acest lucru va asigura utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio.

Amendamentul 403
Giles Chichester
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Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 404
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale competente în 
materie de spectru de frecvențe radio 
contribuie la dezvoltarea unui spațiu al 
comunicațiilor fără fir în care investițiile și 
condițiile de concurență pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir de 
mare viteză sunt convergente și care 
permite planificarea și furnizarea de rețele 
și servicii integrate multiteritoriale și de 
economii de scară, încurajând astfel 
inovarea, creșterea economică și beneficiul 
pe termen lung pentru utilizatorii finali.

Fără a aduce atingere protejării 
intereselor generale conform articolului 9 
alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE,
autoritățile naționale competente în materie 
de spectru de frecvențe radio contribuie la 
dezvoltarea unui spațiu al comunicațiilor 
fără fir în care investițiile și condițiile de 
concurență pentru comunicațiile în bandă 
largă fără fir de mare viteză sunt 
convergente și care permite planificarea și 
furnizarea de rețele și servicii integrate 
multiteritoriale și de economii de scară, 
încurajând astfel inovarea, creșterea 
economică și beneficiul pe termen lung 
pentru utilizatorii finali. Posibilitatea 
creării unor rețele multifuncționale care 
să reunească într-o singură platformă 
tehnologia de radiodifuzare și tehnologia 
de telefonie mobilă trebuie luată în 
considerare în mod corespunzător.

Or. de

Amendamentul 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale competente în 
materie de spectru de frecvențe radio 
contribuie la dezvoltarea unui spațiu al 
comunicațiilor fără fir în care investițiile și 
condițiile de concurență pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir de 
mare viteză sunt convergente și care 
permite planificarea și furnizarea de rețele 
și servicii integrate multiteritoriale și de 
economii de scară, încurajând astfel 
inovarea, creșterea economică și beneficiul 
pe termen lung pentru utilizatorii finali.

Fără a aduce atingere protejării 
obiectivelor de interes general, autoritățile 
naționale competente în materie de spectru 
de frecvențe radio contribuie la dezvoltarea 
unui spațiu al comunicațiilor fără fir în care 
investițiile și condițiile de concurență 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
de mare viteză sunt convergente și care 
permite planificarea și furnizarea de rețele 
și servicii integrate multiteritoriale și de 
economii de scară, încurajând astfel 
inovarea, creșterea economică și beneficiul 
pe termen lung pentru utilizatorii finali.

Or. en

Amendamentul 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale competente în 
materie de spectru de frecvențe radio 
contribuie la dezvoltarea unui spațiu al 
comunicațiilor fără fir în care investițiile și 
condițiile de concurență pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir de 
mare viteză sunt convergente și care 
permite planificarea și furnizarea de rețele 
și servicii integrate multiteritoriale și de 
economii de scară, încurajând astfel 
inovarea, creșterea economică și beneficiul 
pe termen lung pentru utilizatorii finali.

Autoritățile naționale competente în 
materie de spectru de frecvențe radio 
contribuie la dezvoltarea unui spațiu al 
comunicațiilor fără fir în care investițiile și 
condițiile de concurență pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir de 
mare viteză sunt convergente și care 
permite planificarea și furnizarea de rețele 
și servicii integrate, interoperabile, 
deschise, bazate pe standarde comune și
multiteritoriale și de economii de scară, 
încurajând astfel inovarea, creșterea 
economică și beneficiul pe termen lung 
pentru utilizatorii finali.

Or. it
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Amendamentul 407
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale competente se abțin 
de la aplicarea unor proceduri sau de la 
impunerea unor condiții pentru utilizarea 
spectrului de frecvențe radio care poate 
împiedica în mod neîntemeiat pe 
furnizorii europeni de comunicații 
electronice să furnizeze rețele și servicii 
de comunicații electronice integrate în 
mai multe state membre sau în întreaga 
Uniune.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 408
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale competente se abțin 
de la aplicarea unor proceduri sau de la 
impunerea unor condiții pentru utilizarea 
spectrului de frecvențe radio care poate 
împiedica în mod neîntemeiat pe furnizorii 
europeni de comunicații electronice să 
furnizeze rețele și servicii de comunicații 
electronice integrate în mai multe state 
membre sau în întreaga Uniune.

Autoritățile naționale competente se abțin 
de la aplicarea unor proceduri sau de la 
impunerea unor condiții pentru utilizarea 
spectrului de frecvențe radio care poate 
împiedica în mod neîntemeiat pe furnizorii 
europeni de comunicații electronice să 
furnizeze rețele și servicii de comunicații 
electronice integrate în mai multe state 
membre sau în întreaga Uniune și/sau 
împiedică în mod nejustificat, prin 
crearea de interferențe, exploatarea de 
servicii sau de aplicații existente în 
benzile de frecvență în cauză, precum și 
în benzile adiacente.

Or. en
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Amendamentul 409
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile naționale competente aplică 
sistemul de autorizare cel mai puțin 
costisitor posibil pentru a permite
utilizarea spectrului de frecvențe radio, pe 
baza unor criterii obiective, transparente, 
nediscriminatorii și proporționale, în așa 
fel încât să maximizeze flexibilitatea și 
eficiența utilizării spectrului de frecvențe 
radio și să promoveze condiții comparabile 
pe întreg teritoriul Uniunii pentru 
investițiile și operațiunile integrate 
multiteritoriale efectuate de furnizorii 
europeni de comunicații electronice.

(2) Autoritățile naționale competente aplică 
un proces transparent și sistemul de 
autorizare cel mai puțin costisitor posibil, 
oferind tuturor actorilor condiții egale de 
acces la utilizarea spectrului de frecvențe 
radio, pe baza unor criterii obiective, 
transparente, nediscriminatorii și 
proporționale, în așa fel încât să 
maximizeze flexibilitatea și eficiența 
utilizării spectrului de frecvențe radio și să 
promoveze condiții comparabile pe întreg 
teritoriul Uniunii pentru investițiile și 
operațiunile integrate multiteritoriale 
efectuate de furnizorii europeni de 
comunicații electronice.

Or. en

Amendamentul 410
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile naționale competente aplică 
sistemul de autorizare cel mai puțin 
costisitor posibil pentru a permite utilizarea 
spectrului de frecvențe radio, pe baza unor 
criterii obiective, transparente, 
nediscriminatorii și proporționale, în așa 
fel încât să maximizeze flexibilitatea și 
eficiența utilizării spectrului de frecvențe 
radio și să promoveze condiții comparabile 
pe întreg teritoriul Uniunii pentru 

(2) Autoritățile naționale competente aplică 
sistemul de autorizare cel mai eficient
pentru a permite utilizarea spectrului de 
frecvențe radio, pe baza unor criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii și 
proporționale, în așa fel încât să 
maximizeze flexibilitatea și eficiența 
utilizării spectrului de frecvențe radio și să 
promoveze condiții comparabile pe întreg 
teritoriul Uniunii pentru investițiile și 
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investițiile și operațiunile integrate 
multiteritoriale efectuate de furnizorii 
europeni de comunicații electronice.

operațiunile integrate multiteritoriale 
efectuate de furnizorii de comunicații 
electronice.

Or. ro

Amendamentul 411
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când stabilesc condițiile și 
procedurile de autorizare pentru utilizarea 
spectrului de frecvențe radio, autoritățile 
naționale competente au în vedere în 
special egalitatea de tratament între 
operatorii existenți și potențiali și între 
furnizorii europeni de comunicații 
electronice și alte întreprinderi.

(3) Atunci când stabilesc condițiile și 
procedurile de autorizare pentru utilizarea 
spectrului de frecvențe radio, autoritățile 
naționale competente au în vedere în 
special egalitatea de tratament între 
operatorii existenți și potențiali și între 
furnizorii europeni de comunicații 
electronice și alte întreprinderi.

Autoritățile naționale competente asigură, 
de asemenea, coexistența utilizatorilor 
vechi împreună cu utilizatorii noi ai 
spectrului de frecvențe radio. Astfel, 
acestea ar trebui să efectueze o evaluare
globală a impactului, precum și consultări 
care să implice toate părțile interesate.

Or. en

Amendamentul 412
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când stabilesc condițiile și 
procedurile de autorizare pentru utilizarea 
spectrului de frecvențe radio, autoritățile 
naționale competente au în vedere în 

(3) Atunci când stabilesc condițiile și 
procedurile de autorizare pentru utilizarea 
spectrului de frecvențe radio, autoritățile 
naționale competente au în vedere în 
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special egalitatea de tratament între 
operatorii existenți și potențiali și între 
furnizorii europeni de comunicații 
electronice și alte întreprinderi.

special egalitatea de tratament între 
operatorii existenți și potențiali și între 
furnizorii europeni de comunicații 
electronice și alte întreprinderi. Acestea au 
în vedere, de asemenea, utilizarea 
colectivă a spectrului, precum și utilizarea 
în comun și utilizarea fără licență.

Or. en

Amendamentul 413
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când stabilesc condițiile și 
procedurile de autorizare pentru utilizarea 
spectrului de frecvențe radio, autoritățile 
naționale competente au în vedere în 
special egalitatea de tratament între 
operatorii existenți și potențiali și între 
furnizorii europeni de comunicații 
electronice și alte întreprinderi.

(3) Atunci când stabilesc condițiile și 
procedurile de autorizare pentru utilizarea 
spectrului de frecvențe radio, autoritățile 
naționale competente au în vedere în 
special tratamentul obiectiv, transparent și 
nediscriminatoriu între operatorii existenți 
și potențiali și între furnizorii europeni de 
comunicații electronice și alte întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 414
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când stabilesc condițiile și 
procedurile de autorizare pentru utilizarea 
spectrului de frecvențe radio, autoritățile 
naționale competente au în vedere în 
special egalitatea de tratament între 
operatorii existenți și potențiali și între 
furnizorii europeni de comunicații 

(3) Atunci când stabilesc condițiile și 
procedurile de autorizare pentru utilizarea 
spectrului de frecvențe radio, autoritățile 
naționale competente au în vedere în 
special obiectivitatea, transparența și 
tratamentul nediscriminatoriu între 
operatorii existenți și potențiali și între 
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electronice și alte întreprinderi. furnizorii europeni de comunicații 
electronice și alte întreprinderi.

Or. es

Amendamentul 415
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când stabilesc condițiile și 
procedurile de autorizare pentru utilizarea 
spectrului de frecvențe radio, autoritățile 
naționale competente au în vedere în 
special egalitatea de tratament între 
operatorii existenți și potențiali și între 
furnizorii europeni de comunicații 
electronice și alte întreprinderi.

(3) Atunci când stabilesc condițiile și 
procedurile de autorizare pentru utilizarea 
spectrului de frecvențe radio, autoritățile 
naționale competente au în vedere în 
special egalitatea de tratament 
transparentă, nediscriminatorie și 
obiectivă între operatorii existenți și 
potențiali și între furnizorii europeni de 
comunicații electronice și alte întreprinderi.

Or. de

Amendamentul 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cadrul regimului de autorizare 
aplicabil, statele membre ar trebui să 
promoveze accesul comun cu licență la 
spectrul de frecvențe . Accesul comun 
poate fi impus de statul membru pentru a 
asigura utilizarea eficientă a spectrului.

Or. en
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Amendamentul 417
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea utilizării celei mai eficiente 
și a gestionării eficace a spectrului de 
frecvențe radio;

(b) asigurarea utilizării celei mai eficiente 
și a gestionării eficace a spectrului de 
frecvențe radio, precum și disponibilitatea 
spectrului de frecvențe radio fără licență;

Or. en

Amendamentul 418
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea unor condiții previzibile și 
comparabile pentru a permite planificarea 
investițiilor în rețele și a serviciilor legate 
de rețele pe o bază multiteritorială și 
realizarea de economii de scară;

(c) asigurarea unor condiții previzibile și 
comparabile pentru a permite investiții pe 
termen lung sustenabile în rețele și 
servicii legate de rețele pe o bază 
multiteritorială și realizarea de economii de 
scară;

Or. de

Amendamentul 419
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigurarea necesității și a 
proporționalității condițiilor impuse, 
inclusiv evaluând în mod obiectiv dacă este 
justificat sau nu să se impună condiții 

(d) asigurarea necesității și a 
proporționalității condițiilor impuse, 
inclusiv evaluând în mod transparent și 
obiectiv dacă este justificat sau nu să se 
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suplimentare care ar putea fi în favoarea 
sau în detrimentul anumitor operatori;

impună condiții suplimentare care ar putea 
fi în favoarea sau în detrimentul anumitor 
operatori;

Or. de

Amendamentul 420
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asigurarea unei vaste acoperiri 
teritoriale a rețelelor de bandă largă pe 
suport radio de mare viteză și a unui nivel 
înalt de penetrare și de consum pentru 
serviciile conexe.

eliminat

Or. de

Amendamentul 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asigurarea unei vaste acoperiri 
teritoriale a rețelelor de bandă largă pe 
suport radio de mare viteză și a unui nivel 
înalt de penetrare și de consum pentru 
serviciile conexe.

(e) asigurarea unei utilizări eficiente a 
spectrului pentru a satisface cererea tot 
mai mare de rețele de bandă largă pe 
suport radio de mare viteză, ținând seama, 
totodată, de interesul public și de valoarea 
socială, culturală și economică a 
spectrului în ansamblul său.

Or. en

Amendamentul 422
Petra Kammerevert
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) împiedicarea interferențelor 
dăunătoare, inclusiv posibilitatea de a 
stabili obligații în vederea soluționării 
problemelor legate de interferențe cu alți 
utilizatori și preluarea costurilor aferente.

Or. de

Amendamentul 423
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) împiedicarea interferențelor 
dăunătoare, inclusiv posibilitatea de a 
stabili obligații în vederea soluționării 
problemelor legate de interferențe cu alți 
utilizatori ai frecvenței și preluarea 
costurilor aferente.

Or. de

Amendamentul 424
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) prevenirea oricărui bruiaj dăunător, 
inclusiv posibilitatea de a impune obligații 
pentru a soluționa cazurile de interferențe 
cu alți utilizatori ai spectrului de frecvențe 
radio și acoperirea costurilor rezultate.
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Or. fr

Amendamentul 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) asigurarea că orice modificare a 
politicii cu privire la utilizarea eficientă a 
spectrului ia în considerare impactul său 
asupra interesului public din punctul de 
vedere al interferențelor și al costurilor.

Or. en

Amendamentul 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) prevenirea oricărei interferențe 
parazite.

Or. en

Amendamentul 427
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritățile naționale competente 
trebuie să garanteze că informațiile sunt 
disponibile în condițiile de autorizare și 



PE524.835v01-00 200/220 AM\1012835RO.doc

RO

procedură pentru utilizarea spectrului de 
frecvențe radio și să le permită părților 
interesate să își prezinte punctele de 
vedere pe durata procesului.

Or. es

Amendamentul 428
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritățile naționale competente se 
asigură că informații referitoare la 
condițiile și la procedurile de autorizare 
pentru utilizarea spectrului de frecvențe 
radio sunt furnizate la timp și permit 
părților interesate să își prezinte opiniile 
în decursul acestui proces.

Or. en

Amendamentul 429
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 430
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci stabilesc numărul și tipul 
spectrului de frecvențe radio care urmează 
să fie alocat în cadrul unei anumite 
proceduri de acordare a drepturilor de 
utilizare a spectrului de frecvențe radio, 
autoritățile naționale competente au în 
vedere următoarele:

(1) Atunci când stabilesc numărul și tipul 
spectrului de frecvențe radio care urmează 
să fie alocat în cadrul unei anumite 
proceduri de acordare a drepturilor de 
utilizare a spectrului de frecvențe radio, 
autoritățile naționale competente au în 
vedere caracteristicile tehnice ale 
diferitelor benzi de frecvență radio 
disponibile.

Or. en

Amendamentul 431
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracteristicile tehnice ale diferitelor 
benzi de frecvență radio disponibile;

(a) caracteristicile tehnice, precum și 
utilizarea actuală și cea planificată ale 
diferitelor benzi de frecvență radio 
disponibile;

Or. de

Amendamentul 432
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracteristicile tehnice ale diferitelor 
benzi de frecvență radio disponibile;

(a) caracteristicile tehnice, precum și 
utilizarea actuală și cea planificată ale 
diferitelor benzi de frecvență radio 
disponibile;

Or. de
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Amendamentul 433
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) utilizarea eficientă a benzilor de 
frecvențe alocate deja utilizării în bandă 
largă mobilă;

Or. de

Amendamentul 434
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) posibila combinare într-o singură 
procedură a benzilor complementare și

eliminat

Or. en

Amendamentul 435
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) utilizarea eficientă a benzilor de 
frecvențe alocate deja utilizării în bandă 
largă mobilă;

Or. de
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Amendamentul 436
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) relevanța portofoliilor coerente ale 
drepturilor de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio în diferite state membre 
pentru furnizarea de rețele sau de servicii 
destinate întregii piețe a Uniunii sau unei 
părți semnificative a acesteia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 437
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cea mai eficientă utilizare a spectrului 
de frecvențe radio în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (4) litera (b), ținând 
seama de caracteristicile benzii sau 
benzilor respective;

(a) cea mai eficientă utilizare a spectrului 
de frecvențe radio în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (4) litera (b), ținând 
seama de caracteristicile benzii sau 
benzilor respective, precum și de utilizarea 
actuală și de cea planificată;

Or. de

Amendamentul 438
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cea mai eficientă utilizare a spectrului 
de frecvențe radio în conformitate cu 

(a) cea mai eficientă utilizare a spectrului 
de frecvențe radio în conformitate cu 
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articolul 9 alineatul (4) litera (b), ținând 
seama de caracteristicile benzii sau 
benzilor respective;

articolul 9 alineatul (4) litera (b), ținând 
seama de caracteristicile și de utilizarea 
actuală și prevăzută ale benzii sau 
benzilor respective, precum și de utilizarea 
actuală și de cea planificată;

Or. fr

Amendamentul 439
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) luarea în considerare a costurilor pe 
care trebuie să le suporte utilizatorul 
actual pentru eliberarea spectrului de 
frecvențe;

Or. de

Amendamentul 440
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) luarea în considerare a costurilor pe 
care trebuie să le suporte utilizatorul 
pentru eliberarea spectrului de rețea.

Or. de

Amendamentul 441
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale competente se 
asigură că taxele pentru drepturile de 
utilizare a spectrului de frecvențe radio, în 
cazul în care există:

Autoritățile naționale competente se 
asigură că taxele pentru drepturile de 
utilizare a spectrului de frecvențe radio 
menite să echilibreze excedentele și 
deficitele de cerere (prin licitații sau 
administrativ), în cazul în care există:

Or. de

Amendamentul 442
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale competente se 
asigură că taxele pentru drepturile de 
utilizare a spectrului de frecvențe radio, în 
cazul în care există:

Autoritățile naționale competente se 
asigură că taxele pentru drepturile de 
utilizare a spectrului de frecvențe radio de 
toate tipurile, în cazul în care există:

Or. en

Amendamentul 443
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reflectă în mod adecvat valoarea socială 
și economică a spectrului de frecvențe 
radio, inclusiv efectele pozitive asupra 
societății și economiei în ansamblu;

(a) reflectă în mod adecvat valoarea 
socială, culturală și economică a spectrului 
de frecvențe radio, inclusiv efectele 
pozitive asupra societății și economiei în 
ansamblu, și nu depășesc valoarea de 
piață;

Or. en
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Amendamentul 444
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reflectă în mod adecvat valoarea socială 
și economică a spectrului de frecvențe 
radio, inclusiv efectele pozitive asupra 
societății și economiei în ansamblu;

(a) reflectă în mod adecvat valoarea socială 
și economică a spectrului de frecvențe 
radio, inclusiv efectele pozitive asupra 
societății și economiei în ansamblu și 
depășesc valoarea de piață;

Or. de

Amendamentul 445
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) țin seama de costurile generate de 
excluderea utilizatorilor actuali ai 
spectrului de frecvențe radio, după caz;

Or. fr

Amendamentul 446
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) duc la o distribuție optimă între plățile 
imediate și, dacă este cazul, plățile 
periodice, având în vedere în special 
nevoia de a stimula extinderea rapidă a 
rețelelor și utilizarea spectrului de 
frecvențe radio, în conformitate cu articolul 

(d) duc la o repartizare optimă între plățile 
în avans și, de preferință, plățile periodice, 
având în vedere în special nevoia de a 
stimula extinderea rapidă a rețelelor și 
utilizarea spectrului de frecvențe radio, în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (4) 
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9 alineatul (4) literele (b) și (e). literele (b) și (e).

Or. en

Amendamentul 447
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) trebuie plătite doar în momentul în 
care furnizorul utilizează într-adevăr 
frecvențele. În cazul frecvențelor radio 
alocate prin licitații, condițiile tehnice și 
de reglementare ale acestora trebuie 
prevăzute înainte de începerea licitațiilor. 
În cazuri individuale poate fi necesară 
efectuarea de teste tehnice preliminare.

Or. de

Amendamentul 448
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) nu sunt plătite cu mai mult de un an 
înainte ca operatorii să poată începe să 
utilizeze spectrul de frecvențe radio.

Or. en

Amendamentul 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) urmează să fie plătite atunci când 
operatorii au posibilitatea efectivă de a 
utiliza spectrul.

Or. en

Amendamentul 450
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condițiile tehnice și normative aferente 
drepturilor de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio sunt definite și puse la 
dispoziția operatorilor și a părților 
interesate înainte de începerea procesului 
de licitație.

Or. en

Amendamentul 451
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu aduce atingere 
aplicării alineatului (5) în ceea ce privește 
orice condiții care au drept rezultat 
introducerea unor taxe diferențiate între 
operatori care sunt prevăzute cu scopul de 
a promova o concurență efectivă.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 452
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu aduce atingere 
aplicării alineatului (5) în ceea ce privește 
orice condiții care au drept rezultat 
introducerea unor taxe diferențiate între 
operatori care sunt prevăzute cu scopul de 
a promova o concurență efectivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 453
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu aduce atingere 
aplicării alineatului (5) în ceea ce privește 
orice condiții care au drept rezultat 
introducerea unor taxe diferențiate între 
operatori care sunt prevăzute cu scopul de 
a promova o concurență efectivă.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 454
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile naționale competente pot 
impune obligații pentru a ajunge la o 

(4) Autoritățile naționale competente pot 
impune obligații pentru a ajunge la o 
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acoperire teritorială minimă numai în 
cazul în care acestea sunt necesare și 
proporționale, în conformitate cu articolul 
9 alineatul (4) litera (d), pentru a realiza 
obiective specifice de interes general 
stabilite la nivel național. Atunci când 
impun aceste obligații, autoritățile 
naționale competente au în vedere 
următoarele:

acoperire teritorială minimă pentru a 
realiza obiective specifice de interes 
general stabilite la nivel național. Atunci 
când impun aceste obligații, autoritățile 
naționale competente au în vedere 
următoarele:

Or. ro

Amendamentul 455
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea la minim a numărului de 
operatori care pot face obiectul unor 
astfel de obligații;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 456
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când hotărăsc dacă trebuie 
aplicate restricții pentru obligațiile de 
acces mobile, autoritățile naționale își 
întemeiază decizia pe o evaluare 
cuprinzătoare a caracteristicilor pieței și 
trebuie să facă dovada unei 
disfuncționalități a pieței. În plus, decizia 
trebuie să fie precedată de o evaluare de 
impact privind investițiile operatorilor de 
rețea; obligațiile convenite trebuie 
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verificate periodic.

Or. de

Amendamentul 457
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În stabilirea necesității de a impune 
obligații de acces mobil, autoritățile 
naționale competente își justifică decizia 
printr-o evaluare riguroasă a condițiilor 
de piață care demonstrează o 
disfuncționalitate a pieței și printr-o 
evaluare a impactului asupra investițiilor 
făcute de către operatorii de rețea. 
Autoritățile naționale revizuiesc periodic 
toate obligațiile impuse.

Or. en

Amendamentul 458
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale competente stabilesc 
condițiile în care întreprinderile pot 
transfera sau închiria parțial sau integral 
drepturile lor individuale de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio către alte 
întreprinderi, inclusiv utilizarea în comun a 
spectrului de frecvențe radio respectiv. 
Atunci când stabilesc aceste condiții, 
autoritățile naționale competente au în 
vedere următoarele:

Autoritățile naționale competente stabilesc, 
în termen de un an de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament,
condițiile în care întreprinderile pot 
transfera sau închiria parțial sau integral 
drepturile lor individuale de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio către alte 
întreprinderi, inclusiv utilizarea în comun a 
spectrului de frecvențe radio respectiv. 
Atunci când stabilesc aceste condiții, 
autoritățile naționale competente au în 
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vedere următoarele:

Or. en

Amendamentul 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În conformitate cu obiectivul de a 
aloca cel puțin 1200 MHz de spectru 
adecvat pentru banda largă fără fir, astfel 
cum se prevede în Decizia 
nr. 243/2012/UE, autoritățile naționale 
competente identifică, în termen de un an 
de la dată intrării în vigoare a prezentului 
regulament, spectrul de frecvențe radio 
fără fir armonizat adecvat pentru 
liberalizare și stabilesc condițiile în care 
întreprinderile care dețin drepturi de 
utilizare pentru spectrul pentru conexiuni 
fără fir pot modifica destinația și 
utilizarea unui astfel de spectru armonizat 
pentru conexiuni fără fir.

Or. en

Amendamentul 460
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Amendamentul 461
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care condițiile tehnice 
pentru disponibilitatea și utilizarea 
eficientă a spectrului armonizat de 
frecvențe radio pentru comunicațiile în 
bandă largă fără fir permit utilizarea 
spectrului de frecvențe radio relevant în 
cadrul unui regim de autorizare generală, 
autoritățile naționale competente evită 
impunerea oricărei condiții suplimentare și 
se asigură că nicio utilizare alternativă nu 
împiedică aplicarea efectivă a unui astfel 
de regim armonizat.

(1) În cazul în care condițiile tehnice 
pentru disponibilitatea și utilizarea 
eficientă a spectrului armonizat de 
frecvențe radio pentru comunicațiile în 
bandă largă fără fir permit utilizarea 
spectrului de frecvențe radio relevant în 
cadrul unui regim de autorizare generală, 
autoritățile naționale competente evită 
impunerea oricărei condiții suplimentare și 
se asigură că nicio utilizare alternativă nu 
împiedică aplicarea efectivă a unui astfel 
de regim armonizat. Nu se aduce atingere 
articolului 2 al doilea paragraf punctul 8. 

Or. de

Justificare

Trebuie asigurat faptul că este vorba despre utilizarea frecvențelor alocate primar.

Amendamentul 462
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care condițiile tehnice 
pentru disponibilitatea și utilizarea 
eficientă a spectrului armonizat de 
frecvențe radio pentru comunicațiile în 
bandă largă fără fir permit utilizarea 
spectrului de frecvențe radio relevant în 
cadrul unui regim de autorizare generală, 
autoritățile naționale competente evită 
impunerea oricărei condiții suplimentare și 
se asigură că nicio utilizare alternativă nu 

(1) În cazul în care condițiile tehnice 
pentru disponibilitatea și utilizarea 
eficientă a spectrului armonizat de 
frecvențe radio pentru comunicațiile în 
bandă largă fără fir permit utilizarea 
spectrului de frecvențe radio relevant în 
cadrul unui regim de autorizare generală, 
autoritățile naționale competente evită 
impunerea oricărei condiții suplimentare și 
se asigură că nicio utilizare alternativă nu 
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împiedică aplicarea efectivă a unui astfel 
de regim armonizat.

împiedică aplicarea efectivă a unui astfel 
de regim armonizat. Articolul 2 al doilea 
paragraf punctul 8 este exclus din această 
dispoziție.

Or. de

Amendamentul 463
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care condițiile tehnice 
pentru disponibilitatea și utilizarea 
eficientă a spectrului armonizat de 
frecvențe radio pentru comunicațiile în 
bandă largă fără fir permit utilizarea 
spectrului de frecvențe radio relevant în 
cadrul unui regim de autorizare generală, 
autoritățile naționale competente evită 
impunerea oricărei condiții suplimentare și 
se asigură că nicio utilizare alternativă nu 
împiedică aplicarea efectivă a unui astfel 
de regim armonizat.

(1) În cazul în care condițiile tehnice 
pentru disponibilitatea și utilizarea 
eficientă a spectrului armonizat de 
frecvențe radio pentru comunicațiile în 
bandă largă fără fir permit utilizarea 
spectrului de frecvențe radio relevant în 
cadrul unui regim de autorizare generală, 
autoritățile naționale competente evită 
impunerea oricărei condiții suplimentare și 
se asigură că nicio utilizare alternativă nu 
împiedică aplicarea efectivă a unui astfel 
de regim armonizat. Nu se aduce atingere 
articolului 2 al doilea paragraf punctul 8. 

Or. de

Amendamentul 464
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale competente iau în 
considerare necesitatea de a stabili niveluri 
de performanță adecvate, corespunzătoare 
tehnologiei minime, pentru diferite benzi 
în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) 

Autoritățile naționale competente iau în
considerare necesitatea de a stabili niveluri 
de performanță adecvate pentru diferite 
benzi în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Decizia nr. 243/2012/CE 
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din Decizia nr. 243/2012/CE în vederea 
îmbunătățirii eficienței spectrale și fără a 
aduce atingere măsurilor adoptate în 
temeiul Deciziei nr. 676/2002.

și fără a aduce atingere măsurilor adoptate 
în temeiul Deciziei nr. 676/2002.

Or. de

Amendamentul 465
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să aibă în vedere ciclurile de dezvoltare 
tehnologică și de reînnoire a 
echipamentelor, în special a 
echipamentelor terminale; și

eliminat

Or. de

Amendamentul 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioada de valabilitate a drepturilor de 
utilizare sau datele pentru reînnoirea 
ulterioară a acestora se stabilesc cu mult 
timp înaintea procedurii relevante incluse 
în calendarul menționat la primul paragraf. 
Calendarele, perioadele de valabilitate și 
ciclurile de reînnoire iau în considerare 
necesitatea existenței unui mediu de 
investiții previzibil, posibilitatea efectivă 
de a elibera orice benzi armonizate ale 
noului spectru de frecvențe radio relevant 
pentru comunicații în bandă largă fără fir și 
perioada de amortizare a investițiilor 
aferente în condiții concurențiale.

Perioada de valabilitate a drepturilor de 
utilizare sau datele pentru reînnoirea 
ulterioară a acestora se stabilesc cu mult 
timp înaintea procedurii relevante incluse 
în calendarul menționat la primul paragraf. 
Calendarele, perioadele de valabilitate și 
ciclurile de reînnoire iau în considerare 
necesitatea existenței unui mediu de 
investiții previzibil, posibilitatea efectivă 
de a elibera orice benzi armonizate ale 
noului spectru de frecvențe radio relevant 
pentru comunicații în bandă largă fără fir și 
perioada de amortizare a investițiilor 
aferente în condiții concurențiale. 
Autoritățile naționale competente aplică o 
durată minimă de treizeci (30) de ani 
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pentru acordarea spectrului de frecvențe 
radio.

Or. en

Amendamentul 467
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioada de valabilitate a drepturilor de 
utilizare sau datele pentru reînnoirea 
ulterioară a acestora se stabilesc cu mult 
timp înaintea procedurii relevante incluse 
în calendarul menționat la primul paragraf. 
Calendarele, perioadele de valabilitate și 
ciclurile de reînnoire iau în considerare 
necesitatea existenței unui mediu de 
investiții previzibil, posibilitatea efectivă 
de a elibera orice benzi armonizate ale 
noului spectru de frecvențe radio relevant 
pentru comunicații în bandă largă fără fir și 
perioada de amortizare a investițiilor 
aferente în condiții concurențiale.

Fără a aduce atingere articolului 8a 
alineatul (3), perioada de valabilitate a 
drepturilor de utilizare sau datele pentru 
reînnoirea ulterioară a acestora se stabilesc 
cu mult timp înaintea procedurii relevante 
incluse în calendarul menționat la primul 
paragraf. Calendarele, perioadele de 
valabilitate și ciclurile de reînnoire iau în 
considerare necesitatea existenței unui 
mediu de investiții previzibil, posibilitatea 
efectivă de a elibera orice benzi armonizate 
ale noului spectru de frecvențe radio 
relevant pentru comunicații în bandă largă 
fără fir și perioada de amortizare a 
investițiilor aferente în condiții 
concurențiale.

Or. en

Amendamentul 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot prevedea retragerea 
proporțională și nediscriminatorie a 
drepturilor, inclusiv a celor cu o durată 
minimă de 30 de ani, pentru a preveni 
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orice acumulări de drepturi care ar putea 
denatura concurența.

Or. en

Amendamentul 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Introducerea unei durate a licențelor de 
minimum 30 de ani nu ar trebui să 
împiedice capacitatea autorităților de 
reglementare de a elibera licențe 
temporare și licențe pentru utilizări 
secundare într-o bandă armonizată.

Or. en

Amendamentul 470
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura o punere în aplicare 
coerentă a alineatului (1) în întreaga 
Uniune și în special pentru a permite 
disponibilitatea sincronizată a serviciilor 
fără fir în interiorul Uniunii, Comisia 
poate, prin intermediul unor acte de punere 
în aplicare:

Pentru a asigura o punere în aplicare 
coerentă a alineatului (1) în întreaga 
Uniune și în special pentru a permite 
disponibilitatea sincronizată a serviciilor 
fără fir în interiorul Uniunii, Comisia, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
primul dintre acestea fiind adoptat în 
termen de un an de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, are 
obligația:

Or. en
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Amendamentul 471
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura o punere în aplicare 
coerentă a alineatului (1) în întreaga 
Uniune și în special pentru a permite 
disponibilitatea sincronizată a serviciilor 
fără fir în interiorul Uniunii, Comisia 
poate, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare:

Pentru a asigura o punere în aplicare 
coerentă a alineatului (1) în întreaga 
Uniune și în special pentru a permite 
disponibilitatea sincronizată a serviciilor 
fără fir în interiorul Uniunii, Comisia poate 
să propună măsuri legislative pentru:

Or. ro

Amendamentul 472
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura o punere în aplicare 
coerentă a alineatului (1) în întreaga 
Uniune și în special pentru a permite 
disponibilitatea sincronizată a serviciilor 
fără fir în interiorul Uniunii, Comisia 
poate, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare:

Pentru a asigura o punere în aplicare 
coerentă a alineatului (1) în întreaga 
Uniune și în special pentru a permite 
disponibilitatea sincronizată a serviciilor 
fără fir în interiorul Uniunii, OAREC, prin 
intermediul unor linii directoare, are 
obligația:

Or. en

Amendamentul 473
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să stabilească un calendar comun 
pentru Uniune în ansamblul său sau
calendare adecvate circumstanțelor 
diferitelor categorii de state membre, data 
sau datele până la care se acordă drepturile 
individuale de utilizare pentru o bandă 
armonizată sau o combinație de benzi 
armonizate complementare și se permite 
utilizarea efectivă a spectrului de frecvențe 
radio pentru furnizarea exclusivă sau 
partajată de comunicații în bandă largă fără 
fir pe întreg teritoriul Uniunii;

(a) să stabilească un termen comun pentru 
Uniune în ansamblul său ori termene 
adecvate circumstanțelor diferitelor 
categorii de state membre, data sau datele 
până la care se acordă drepturile 
individuale de utilizare pentru o bandă 
armonizată sau o combinație de benzi 
armonizate complementare și se permite 
utilizarea efectivă a spectrului de frecvențe 
radio pentru furnizarea exclusivă sau 
partajată de comunicații în bandă largă fără 
fir pe întreg teritoriul Uniunii;

Or. en

Justificare

Deși anumite state membre au cerințe specifice care complică eliberarea unor benzi de 
frecvențe, este important totuși să se stabilească termene pentru eliberarea spectrului pentru 
a oferi o lățime de bandă mai mare, cu derogările stabilite de comun acord cu statele 
membre, cu titlu excepțional, ca recunoaștere a situației lor speciale.

Amendamentul 474
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să stabilească un calendar comun 
pentru Uniune în ansamblul său sau 
calendare adecvate circumstanțelor 
diferitelor categorii de state membre, data 
sau datele până la care se acordă drepturile 
individuale de utilizare pentru o bandă 
armonizată sau o combinație de benzi 
armonizate complementare și se permite 
utilizarea efectivă a spectrului de frecvențe 
radio pentru furnizarea exclusivă sau 
partajată de comunicații în bandă largă fără 
fir pe întreg teritoriul Uniunii;

(a) un calendar comun pentru Uniune în 
ansamblul său sau calendare adecvate 
circumstanțelor diferitelor categorii de 
state membre, data sau datele până la care 
se acordă drepturile individuale de utilizare 
pentru o bandă armonizată sau o 
combinație de benzi armonizate 
complementare și se permite utilizarea 
efectivă a spectrului de frecvențe radio 
pentru furnizarea exclusivă sau partajată de 
comunicații în bandă largă fără fir pe întreg 
teritoriul Uniunii;

Or. ro
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