
AM\1013978RO.doc PE526.176v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2013/0309(COD)

19.12.2013

AMENDAMENTELE
475 - 830

Proiect de raport
Pilar del Castillo Vera
(PE522.762v01-00)

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a 
comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de 
modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a 
Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012

Propunere de regulament
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))



PE526.176v01-00 2/223 AM\1013978RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\1013978RO.doc 3/223 PE526.176v01-00

RO

Amendamentul 475
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să determine o perioadă minimă de 
valabilitate pentru drepturile acordate cu 
privire la benzile armonizate;

(b) să determine o perioadă minimă de 
valabilitate pentru drepturile acordate cu 
privire la benzile armonizate, care să nu 
fie mai mică de 20 de ani și, în orice caz, o 
durată capabilă să stimuleze investițiile și 
concurența și să descurajeze subutilizarea 
sau „tezaurizarea” spectrului, sau să 
determine că drepturile urmează să fie 
acordate pe o perioadă nedeterminată;

Or. en

Amendamentul 476
Seán Kelly

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să determine o perioadă minimă de 
valabilitate pentru drepturile acordate cu 
privire la benzile armonizate;

(b) să determine o perioadă minimă de 
valabilitate pentru drepturile acordate cu 
privire la benzile armonizate, cu termenele 
cele mai eficiente pentru stimularea 
permanentă a investițiilor și a concurenței 
și care să descurajeze subutilizarea 
spectrului de către titularii licențelor.

Or. en

Justificare

Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să aibă posibilitatea de a asigura un 
echilibru între, pe de o parte, necesitatea stimulării investițiilor printr-o durată optimă a 
licențelor și, pe de altă parte, garantarea unei utilizări cât mai eficiente și mai complete a 
spectrului în condițiile de licențiere și prevenirea tendinței de „tezaurizare” a spectrului.
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Amendamentul 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să determine o perioadă minimă de 
valabilitate pentru drepturile acordate cu 
privire la benzile armonizate;

(b) să determine o perioadă minimă de 
valabilitate pentru drepturile acordate cu 
privire la benzile armonizate, adecvată 
pentru stimularea și accelerarea 
investițiilor, a inovațiilor și a concurenței 
și pentru descurajarea subutilizării sau 
„tezaurizării” spectrului de către titularii 
licențelor.

Or. en

Amendamentul 478
Edit Herczog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să determine o perioadă minimă de 
valabilitate pentru drepturile acordate cu 
privire la benzile armonizate;

(b) să determine o perioadă de valabilitate 
pentru drepturile acordate cu privire la 
benzile armonizate, adecvată pentru 
stimularea investițiilor și a concurenței și 
pentru descurajarea subutilizării sau 
„tezaurizării” spectrului de către titularii 
licențelor.

Or. en

Justificare

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet access.
National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need to 
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incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible. Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Amendamentul 479
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să determine o perioadă minimă de 
valabilitate pentru drepturile acordate cu 
privire la benzile armonizate;

(b) o perioadă minimă de valabilitate 
pentru drepturile acordate cu privire la 
benzile armonizate;

Or. ro

Amendamentul 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să stabilească data expirării oricăror 
drepturi existente de utilizare a benzilor 
armonizate, altele decât pentru 
comunicații în bandă largă fără fir, sau, 
în cazul drepturilor cu o perioadă de 
valabilitate nedeterminată, data până la 
care dreptul de utilizare trebuie modificat, 
pentru a permite furnizarea de 
comunicații în bandă largă fără fir.

eliminat

Or. en

Amendamentul 481
Petra Kammerevert
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să stabilească data expirării oricăror 
drepturi existente de utilizare a benzilor 
armonizate, altele decât pentru 
comunicații în bandă largă fără fir, sau, 
în cazul drepturilor cu o perioadă de 
valabilitate nedeterminată, data până la 
care dreptul de utilizare trebuie modificat, 
pentru a permite furnizarea de 
comunicații în bandă largă fără fir.

eliminat

Or. de

Amendamentul 482
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să stabilească data expirării oricăror 
drepturi existente de utilizare a benzilor 
armonizate, altele decât pentru comunicații 
în bandă largă fără fir, sau, în cazul 
drepturilor cu o perioadă de valabilitate 
nedeterminată, data până la care dreptul de 
utilizare trebuie modificat, pentru a permite 
furnizarea de comunicații în bandă largă 
fără fir.

(d) data expirării oricăror drepturi existente 
de utilizare a benzilor armonizate, altele 
decât pentru comunicații în bandă largă 
fără fir, sau, în cazul drepturilor cu o 
perioadă de valabilitate nedeterminată, data 
până la care dreptul de utilizare trebuie 
modificat, pentru a permite furnizarea de 
comunicații în bandă largă fără fir.

Or. ro

Amendamentul 483
Giles Chichester

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

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 33 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 484
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 33 
alineatul (2).

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 33 
alineatul (2) și fără a aduce atingere 
dispozițiilor articolului 9 alineatele (3) și 
(4) din Directiva 2002/21/CE.

Or. en

Amendamentul 485
Petra Kammerevert

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Alineatul (2) nu afectează dispozițiile 
articolului 9 alineatele (3) și (4) din 
Directiva 2002/21/CE.

Or. de
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Amendamentul 486
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare de armonizare 
a datei expirării sau reînnoirii drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio pentru conexiunile în 
bandă largă fără fir în benzi armonizate 
care există deja la data adoptării unor 
astfel de acte, în vederea sincronizării în 
întreaga Uniune a datei de reînnoire sau 
de reatribuire a drepturilor de utilizare 
pentru astfel de benzi, inclusiv posibila 
sincronizare cu data reînnoirii sau a 
reatribuirii altor benzi armonizate prin 
măsuri de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu alineatul (2) sau cu 
prezentul alineat. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

eliminat

În cazul în care actele de punere în 
aplicare prevăzute la prezentul alineat 
definesc o dată armonizată de reînnoire 
sau de reatribuire a drepturilor de 
utilizare a spectrului de frecvențe radio 
care este ulterioară datei expirării sau 
reînnoirii oricăror drepturi individuale 
existente de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio în oricare dintre statele 
membre, autoritățile naționale competente 
prelungesc drepturile existente până la 
data armonizată în conformitate cu 
aceleași condiții de autorizare de fond 
aplicabile anterior, inclusiv orice taxe 
aplicabile periodice.
În cazul în care perioada de prelungire 
acordată în conformitate cu paragraful al 
doilea este semnificativă în comparație cu 
durata inițială a drepturilor de utilizare, 
autoritățile naționale competente pot 
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condiționa prelungirea drepturilor de 
orice adaptări ale condițiilor de autorizare 
aplicabile anterior care sunt necesare în 
lumina circumstanțelor schimbate, 
inclusiv impunerea unor taxe 
suplimentare. Aceste taxe suplimentare se 
bazează pe o aplicare pro rata temporis a 
oricărei taxe inițiale pentru drepturile 
originale de utilizare care a fost în mod 
expres calculată prin raportare la durata 
prevăzută inițial.
Actele de punere în aplicare prevăzute la 
prezentul alineat nu impun reducerea 
perioadei de valabilitate a drepturilor de 
utilizare existente în orice stat membru, 
cu excepția cazului în care acest lucru are 
loc în conformitate cu articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2002/20/CE, și 
nu se aplică drepturilor existente cu o 
perioadă de valabilitate nedeterminată.
În cazul în care Comisia adoptă un act de 
punere în aplicare în temeiul alineatului 
(2), ea poate aplica dispozițiile prezentului 
alineat mutatis mutandis oricăror drepturi 
de utilizare a benzii armonizate în cauză 
pentru conexiunile în bandă largă fără 
fir.

Or. en

Amendamentul 487
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Comisia poate adopta acte 
de punere în aplicare de armonizare a
datei expirării sau reînnoirii drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio pentru conexiunile în bandă 
largă fără fir în benzi armonizate care 
există deja la data adoptării unor astfel de 

De asemenea, Comisia poate propune 
măsuri legislative pentru armonizarea
datei expirării sau reînnoirii drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio pentru conexiunile în bandă 
largă fără fir în benzi armonizate care 
există deja la data adoptării unor astfel de 
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acte, în vederea sincronizării în întreaga 
Uniune a datei de reînnoire sau de 
reatribuire a drepturilor de utilizare pentru 
astfel de benzi, inclusiv posibila 
sincronizare cu data reînnoirii sau a 
reatribuirii altor benzi armonizate prin 
măsuri de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu alineatul (2) sau cu 
prezentul alineat. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

acte, în vederea sincronizării în întreaga 
Uniune a datei de reînnoire sau de 
reatribuire a drepturilor de utilizare pentru 
astfel de benzi, inclusiv posibila 
sincronizare cu data reînnoirii sau a 
reatribuirii altor benzi armonizate prin 
măsuri de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu alineatul (2) sau cu 
prezentul alineat.

Or. ro

Amendamentul 488
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Comisia poate adopta acte 
de punere în aplicare de armonizare a datei 
expirării sau reînnoirii drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio pentru conexiunile în bandă 
largă fără fir în benzi armonizate care 
există deja la data adoptării unor astfel de
acte, în vederea sincronizării în întreaga 
Uniune a datei de reînnoire sau de 
reatribuire a drepturilor de utilizare pentru 
astfel de benzi, inclusiv posibila 
sincronizare cu data reînnoirii sau a 
reatribuirii altor benzi armonizate prin 
măsuri de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu alineatul (2) sau cu 
prezentul alineat. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

Conform articolului 8a alineatul (3) al 
doilea paragraf, Comisia adoptă, acolo 
unde este posibil, în termen de un an de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, acte de punere în aplicare de 
armonizare a datei expirării sau reînnoirii 
drepturilor individuale de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio pentru 
conexiunile în bandă largă fără fir în benzi 
armonizate care există deja la data 
adoptării unor astfel de acte, în vederea 
sincronizării în întreaga Uniune a datei de 
reînnoire sau de reatribuire a drepturilor de 
utilizare pentru astfel de benzi, inclusiv 
posibila sincronizare cu data reînnoirii sau 
a reatribuirii altor benzi armonizate prin 
măsuri de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu alineatul (2) sau cu 
prezentul alineat Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).
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Or. en

Amendamentul 489
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care actele de punere în 
aplicare prevăzute la prezentul alineat 
definesc o dată armonizată de reînnoire 
sau de reatribuire a drepturilor de 
utilizare a spectrului de frecvențe radio 
care este ulterioară datei expirării sau 
reînnoirii oricăror drepturi individuale 
existente de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio în oricare dintre statele 
membre, autoritățile naționale competente 
prelungesc drepturile existente până la 
data armonizată în conformitate cu 
aceleași condiții de autorizare de fond 
aplicabile anterior, inclusiv orice taxe 
aplicabile periodice.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 490
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care perioada de prelungire 
acordată în conformitate cu paragraful al 
doilea este semnificativă în comparație cu 
durata inițială a drepturilor de utilizare, 
autoritățile naționale competente pot 
condiționa prelungirea drepturilor de 
orice adaptări ale condițiilor de autorizare 
aplicabile anterior care sunt necesare în 

eliminat
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lumina circumstanțelor schimbate, 
inclusiv impunerea unor taxe 
suplimentare. Aceste taxe suplimentare se 
bazează pe o aplicare pro rata temporis a 
oricărei taxe inițiale pentru drepturile 
originale de utilizare care a fost în mod 
expres calculată prin raportare la durata 
prevăzută inițial.

Or. ro

Amendamentul 491
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care perioada de prelungire 
acordată în conformitate cu paragraful al 
doilea este semnificativă în comparație cu 
durata inițială a drepturilor de utilizare, 
autoritățile naționale competente pot 
condiționa prelungirea drepturilor de orice 
adaptări ale condițiilor de autorizare 
aplicabile anterior care sunt necesare în 
lumina circumstanțelor schimbate, inclusiv
impunerea unor taxe suplimentare. Aceste 
taxe suplimentare se bazează pe o aplicare 
pro rata temporis a oricărei taxe inițiale 
pentru drepturile originale de utilizare care 
a fost în mod expres calculată prin 
raportare la durata prevăzută inițial.

În cazul în care perioada de prelungire 
acordată în conformitate cu paragraful al 
doilea este semnificativă în comparație cu 
durata inițială a drepturilor de utilizare, 
autoritățile naționale competente pot 
condiționa prelungirea drepturilor de orice 
adaptări ale condițiilor de autorizare 
aplicabile anterior care sunt necesare în 
lumina circumstanțelor schimbate. În cazul 
în care aceste adaptări includ impunerea 
unor taxe suplimentare, aceste taxe nu 
depășesc o aplicare pro rata temporis a 
oricărei taxe inițiale pentru drepturile 
originale de utilizare care a fost în mod 
expres calculată prin raportare la durata 
prevăzută inițial.

Or. en

Amendamentul 492
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare prevăzute la 
prezentul alineat nu impun reducerea 
perioadei de valabilitate a drepturilor de 
utilizare existente în orice stat membru, 
cu excepția cazului în care acest lucru are 
loc în conformitate cu articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2002/20/CE, și 
nu se aplică drepturilor existente cu o 
perioadă de valabilitate nedeterminată.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 493
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia adoptă un act de 
punere în aplicare în temeiul alineatului 
(2), ea poate aplica dispozițiile prezentului 
alineat mutatis mutandis oricăror drepturi 
de utilizare a benzii armonizate în cauză 
pentru conexiunile în bandă largă fără 
fir.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 494
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când adoptă actele de punere 
în aplicare prevăzute la alineatele (2) și 
(3), Comisia are în vedere:

eliminat
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(a) principiile de reglementare prevăzute 
la articolul 9;
(b) variațiile obiective pe teritoriul 
Uniunii în ceea ce privește necesitățile în 
materie de spectru de frecvențe radio 
suplimentar pentru furnizarea de 
conexiuni în bandă largă fără fir, luând 
în același timp în considerare necesitățile 
în materie de spectru de frecvențe radio 
comun pentru rețelele integrate care 
acoperă mai multe state membre;
(c) previzibilitatea condițiilor de operare 
pentru utilizatorii spectrului de frecvențe 
radio existenți;
(d) ciclurile de adoptare, dezvoltare și 
investiții ale generațiilor succesive de 
tehnologii în bandă largă fără fir;
(e) cererea de comunicații în bandă largă 
fără fir de mare capacitate la nivelul 
utilizatorilor finali.
În cursul stabilirii calendarelor pentru 
diferitele categorii de state membre care 
nu au acordat deja drepturi individuale de 
utilizare și nu au permis deja utilizarea 
efectivă a benzii armonizate în cauză, 
Comisia ține seama în mod corespunzător 
de observațiile prezentate de statele 
membre cu privire la modul în care 
drepturile de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio au fost acordate în mod 
tradițional, de motivele de restricție 
prevăzute la articolul 9 alineatele (3) și (4) 
din Directiva 2002/21/CE, de necesitatea 
eventuală de a elibera banda în cauză, de 
efectele asupra concurenței sau de 
constrângerile de ordin geografic sau 
tehnic, ținând seama de efectul asupra 
pieței interne. Comisia se asigură că 
punerea în aplicare a măsurilor nu este 
amânată în mod nejustificat și că orice 
variație în materie de calendare între 
statele membre nu duce la diferențe 
nejustificate în ceea ce privește situațiile 
legate de concurență sau de reglementare 
între statele membre.
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Or. en

Amendamentul 495
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când adoptă actele de punere în 
aplicare prevăzute la alineatele (2) și (3), 
Comisia are în vedere:

Atunci când adoptă măsurile prevăzute la 
aliniatul (2), Comisia are în vedere:

Or. ro

Amendamentul 496
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Alineatul (2) nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a acorda 
drepturi de utilizare pentru și de a permite 
utilizarea efectivă a benzii armonizate 
înainte de adoptarea unui act de punere 
în aplicare referitor la banda respectivă, 
sub rezerva conformității cu paragraful al 
doilea al prezentului alineat, sau înainte 
de data armonizată stabilită de un act de 
punere în aplicare pentru banda 
respectivă.

eliminat

În cazul în care autoritățile naționale 
competente acordă drepturi de utilizare 
într-o bandă armonizată înainte de 
adoptarea unui act de punere în aplicare 
referitor la banda respectivă, ele definesc 
condițiile de acordare a acestor drepturi și 
în special cele referitoare la perioada de 
valabilitate, astfel încât beneficiarii 
drepturilor de utilizare să fie informați cu 
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privire la posibilitatea adoptării de către 
Comisie a unor acte de punere în aplicare 
în conformitate cu alineatul (2) care să 
stabilească perioada minimă de 
valabilitate a acestor drepturi sau a unui 
ciclu de expirare sau de reînnoire 
sincronizat pentru Uniune în ansamblu. 
Prezentul paragraf nu se aplică acordării 
drepturilor cu o perioadă de valabilitate 
nedeterminată.

Or. en

Amendamentul 497
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatul (2) nu aduce atingere dreptului 
statelor membre de a acorda drepturi de 
utilizare pentru și de a permite utilizarea 
efectivă a benzii armonizate înainte de 
adoptarea unui act de punere în aplicare 
referitor la banda respectivă, sub rezerva 
conformității cu paragraful al doilea al 
prezentului alineat, sau înainte de data 
armonizată stabilită de un act de punere 
în aplicare pentru banda respectivă.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 498
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritățile naționale 
competente acordă drepturi de utilizare 

eliminat
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într-o bandă armonizată înainte de 
adoptarea unui act de punere în aplicare 
referitor la banda respectivă, ele definesc 
condițiile de acordare a acestor drepturi și 
în special cele referitoare la perioada de 
valabilitate, astfel încât beneficiarii 
drepturilor de utilizare să fie informați cu 
privire la posibilitatea adoptării de către 
Comisie a unor acte de punere în aplicare
în conformitate cu alineatul (2) care să 
stabilească perioada minimă de 
valabilitate a acestor drepturi sau a unui 
ciclu de expirare sau de reînnoire 
sincronizat pentru Uniune în ansamblu. 
Prezentul paragraf nu se aplică acordării 
drepturilor cu o perioadă de valabilitate 
nedeterminată.

Or. ro

Amendamentul 499
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru benzile armonizate pentru care 
a fost stabilit un calendar comun de 
acordare a drepturilor de permitere a 
utilizării efective într-un act de punere în 
aplicare adoptat în conformitate cu 
alineatul (2), autoritățile naționale 
competente furnizează în timp util 
informații suficient de detaliate Comisiei 
privind planurile lor de a asigura 
conformitatea. Comisia poate adopta acte 
de punere în aplicare care definesc 
formatul și procedurile pentru furnizarea 
acestor informații. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

eliminat

În cazul în care Comisia consideră, în 
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cadrul revizuirii unor astfel de planuri 
detaliate furnizate de un stat membru, că 
este improbabil ca statul membru în cauză 
să poată respecta calendarul care i se 
aplică, Comisia poate adopta o decizie 
prin intermediul unui act de punere în 
aplicare prin care să solicite statului 
membru respectiv să își adapteze planurile 
în mod corespunzător pentru a asigura 
respectarea calendarului.

Or. en

Amendamentul 500
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru benzile armonizate pentru care a 
fost stabilit un calendar comun de acordare 
a drepturilor de permitere a utilizării 
efective într-un act de punere în aplicare 
adoptat în conformitate cu alineatul (2), 
autoritățile naționale competente 
furnizează în timp util informații suficient 
de detaliate Comisiei privind planurile lor 
de a asigura conformitatea. Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare care 
definesc formatul și procedurile pentru 
furnizarea acestor informații. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

Pentru benzile armonizate pentru care a 
fost stabilit un calendar comun de acordare 
a drepturilor de permitere a utilizării 
efective într-un act de punere în aplicare 
adoptat în conformitate cu alineatul (2), 
autoritățile naționale competente 
furnizează în timp util informații suficient 
de detaliate Comisiei privind planurile lor 
de a asigura conformitatea. Comisia adoptă 
un act de punere în aplicare care definește
formatul și procedurile pentru furnizarea 
acestor informații, dacă este posibil, în
termen de un an de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 33 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 501
Werner Langen
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru benzile armonizate pentru care a 
fost stabilit un calendar comun de acordare 
a drepturilor de permitere a utilizării 
efective într-un act de punere în aplicare 
adoptat în conformitate cu alineatul (2), 
autoritățile naționale competente 
furnizează în timp util informații suficient 
de detaliate Comisiei privind planurile lor 
de a asigura conformitatea. Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare care 
definesc formatul și procedurile pentru 
furnizarea acestor informații. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

Pentru benzile armonizate pentru care a 
fost stabilit un calendar comun de acordare 
a drepturilor de permitere a utilizării 
efective într-un act de punere în aplicare 
adoptat în conformitate cu alineatul (2), 
autoritățile naționale competente 
furnizează în timp util informații suficient 
de detaliate Comisiei privind planurile lor 
de a asigura conformitatea. Comisia ar 
trebui să adopte acte de punere în aplicare 
care definesc formatul și procedurile pentru 
furnizarea acestor informații în termen de 
un an de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 502
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru benzile armonizate pentru care a 
fost stabilit un calendar comun de acordare 
a drepturilor de permitere a utilizării 
efective într-un act de punere în aplicare 
adoptat în conformitate cu alineatul (2), 
autoritățile naționale competente 
furnizează în timp util informații suficient 
de detaliate Comisiei privind planurile lor 
de a asigura conformitatea. Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare care 
definesc formatul și procedurile pentru 
furnizarea acestor informații. Respectivele 

Pentru benzile armonizate pentru care a 
fost stabilit un calendar comun de acordare 
a drepturilor de permitere a utilizării 
efective într-un act de punere în aplicare 
adoptat în conformitate cu alineatul (2), 
autoritățile naționale competente 
furnizează în timp util informații suficient 
de detaliate Comisiei privind planurile lor 
de a asigura conformitatea. Comisia poate 
adopta acte delegate care definesc formatul 
și procedurile pentru furnizarea acestor 
informații. Respectivele acte delegate se 
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acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

adoptă în conformitate cu articolul 32.

Or. ro

Amendamentul 503
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când examinează planurile 
detaliate ale statelor membre, Comisia ar 
trebui să țină seama de numărul limitat de 
experți și consultanți la care pot apela 
autoritățile naționale de reglementare și 
furnizorii pentru procedurile de alocare a 
drepturilor.

Or. de

Amendamentul 504
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia consideră, în 
cadrul revizuirii unor astfel de planuri 
detaliate furnizate de un stat membru, că 
este improbabil ca statul membru în cauză 
să poată respecta calendarul care i se 
aplică, Comisia poate adopta o decizie 
prin intermediul unui act de punere în 
aplicare prin care să solicite statului 
membru respectiv să își adapteze planurile 
în mod corespunzător pentru a asigura 
respectarea calendarului.

eliminat
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Or. ro

Amendamentul 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Procesul comun de autorizare pentru 
acordarea drepturilor individuale de 

utilizare a spectrului de frecvențe radio
Două sau mai multe state membre pot 
coopera unul cu celălalt și cu Comisia în 
îndeplinirea obligațiilor care le revin în 
temeiul articolelor 6 și 7 din Directiva 
privind autorizarea, în vederea stabilirii 
unui proces comun de autorizare pentru 
acordarea drepturilor individuale de 
utilizare a spectrului de frecvențe radio, în 
conformitate cu orice calendar comun 
stabilit în temeiul articolului 12 
alineatul (2), unde este cazul. Procesul 
comun de autorizare îndeplinește 
următoarele criterii:
(a) procesele naționale de autorizare 
individuală sunt inițiate și puse în 
aplicare de autoritățile naționale 
competente conform unui program 
comun;
(b) prevede, după caz, condiții și 
proceduri comune pentru selectarea și 
acordarea drepturilor individuale la
nivelul statelor membre în cauză;
(c) prevede, după caz, condiții comune 
sau comparabile asociate drepturilor 
individuale de utilizare la nivelul statelor 
membre în cauză, printre altele 
permițându-le operatorilor să beneficieze 
de portofolii coerente ale spectrului în 
ceea ce privește blocurile de frecvențe 
care urmează a fi alocate.
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Or. en

Amendamentul 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12b
(a) procesele naționale de autorizare 
individuală sunt inițiate și puse în 
aplicare de autoritățile naționale 
competente conform unui program 
comun;

Or. en

Amendamentul 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12c
(b) prevede, acolo unde este cazul, condiții 
și proceduri comune pentru selectarea și 
acordarea drepturilor individuale la 
nivelul statelor membre în cauză;

Or. en

Amendamentul 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12d
(c) prevede, acolo unde este cazul, condiții 
comune sau comparabile asociate 
drepturilor individuale de utilizare la 
nivelul statelor membre în cauză, printre 
altele permițându-le operatorilor să 
beneficieze de portofolii coerente ale 
spectrului în ceea ce privește blocurile de 
frecvențe ce urmează a fi alocate.

Or. en

Amendamentul 509
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 510
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o autoritate națională 
competentă intenționează să supună 
utilizarea spectrului de frecvențe radio unei 
autorizații generale sau să acorde drepturi 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio sau să modifice drepturile 
și obligațiile în ceea ce privește utilizarea 
spectrului de frecvențe radio în 
conformitate cu articolul 14 din Directiva 

În cazul în care o autoritate națională 
competentă intenționează să supună 
utilizarea spectrului de frecvențe radio unei 
autorizații generale sau să acorde drepturi 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio sau să modifice drepturile 
și obligațiile în ceea ce privește utilizarea 
spectrului de frecvențe radio pentru 
serviciile fără fir în bandă largă, în 
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2002/20/CE, aceasta pune simultan 
proiectul său de măsură, împreună cu 
raționamentul care stă la baza acestuia, la 
dispoziția Comisiei și a autorităților 
competente pentru spectrul de frecvențe 
radio din celelalte state membre, la 
finalizarea consultării publice menționate 
la articolul 6 din Directiva 2002/21/CE, 
dacă este cazul, și, în orice caz, numai într-
o etapă a elaborării sale care îi permite să 
furnizeze Comisiei și autorităților 
competente din celelalte state membre 
informații suficiente și stabile privind toate 
aspectele relevante.

conformitate cu articolul 14 din 
Directiva 2002/20/CE, aceasta pune 
simultan proiectul său de măsură, împreună 
cu raționamentul care stă la baza acestuia, 
la dispoziția Comisiei și a autorităților 
competente pentru spectrul de frecvențe 
radio din celelalte state membre, la 
finalizarea consultării publice menționate 
la articolul 6 din Directiva 2002/21/CE, 
dacă este cazul, și, în orice caz, numai într-
o etapă a elaborării sale care îi permite să 
furnizeze Comisiei și autorităților 
competente din celelalte state membre 
informații suficiente și stabile privind toate 
aspectele relevante.

Or. de

Amendamentul 511
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada de valabilitate a drepturilor de 
utilizare;

(c) perioada de valabilitate a drepturilor de 
utilizare, care nu este mai mică de 
20 de ani și, în orice caz, este capabilă să 
stimuleze investițiile și concurența și să 
descurajeze subutilizarea sau 
„tezaurizarea” spectrului;

Or. en

Amendamentul 512
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) rezervarea spectrului de frecvențe radio (i) rezervarea spectrului de frecvențe radio 
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pentru anumite tipuri de operatori sau 
excluderea anumitor tipuri de operatori;

pentru anumite tipuri de operatori, inclusiv 
pentru operatorii din sectorul non-profit,
sau excluderea anumitor tipuri de 
operatori;

Or. en

Amendamentul 513
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) posibilitatea utilizării spectrului de 
frecvențe radio în comun;

(k) posibilitatea utilizării spectrului de 
frecvențe radio în comun, inclusiv fără 
licență;

Or. en

Amendamentul 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care statele membre 
intenționează să stabilească un proces 
comun de autorizare în temeiul 
articolului 12a, autoritățile naționale 
competente implicate pun în mod 
simultan propunerile de măsuri la 
dispoziția Comisiei și a autorităților 
competente.

Or. en

Amendamentul 515
Giles Chichester



PE526.176v01-00 26/223 AM\1013978RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile naționale competente și 
Comisia pot prezenta observații autorității 
competente în cauză în termen de două 
luni. Termenul de două luni nu poate fi 
prelungit.

eliminat

Atunci când evaluează proiectul de 
măsură în conformitate cu prezentul 
articol, Comisia are în vedere în special:
(a) dispozițiile Directivelor 2002/20/CE și 
2002/21/CE și ale Deciziei nr. 
243/2012/CE;
(b) principiile de reglementare prevăzute 
la articolul 9;
(c) criteriile relevante pentru anumite 
condiții specifice prevăzute la articolul 10 
și dispozițiile suplimentare stabilite la 
articolul 11;
(d) orice act de punere în aplicare adoptat 
în conformitate cu articolul 12;
(e) coerența cu procedurile recente, în 
curs sau planificate în alte state membre, 
precum și efectele posibile asupra 
schimburilor comerciale dintre statele 
membre.
În cazul în care, în această perioadă, 
Comisia informează autoritatea 
competentă că proiectul de măsură ar 
crea un obstacol pentru piața internă sau 
că are îndoieli serioase cu privire la 
compatibilitatea acestuia cu legislația 
Uniunii, proiectul de măsură nu se adoptă 
pentru o nouă perioadă de două luni. 
Comisia informează, de asemenea, 
autoritățile competente ale celorlalte state 
membre cu privire la poziția pe care a 
luat-o în legătură cu proiectul de măsură 
într-un astfel de caz.

Or. en
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Amendamentul 516
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cursul perioadei de două luni 
menționate la alineatul (2), Comisia și 
autoritatea competentă în cauză 
cooperează îndeaproape în scopul 
identificării măsurii celei mai adecvate și 
eficiente în lumina criteriilor menționate 
la articolul 2, luând în considerare în mod 
adecvat opiniile participanților la piață și 
necesitatea de a asigura dezvoltarea unei 
practici de reglementare consecvente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 517
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În orice etapă a procedurii, autoritatea 
competentă poate modifica sau retrage 
proiectul de măsură, ținând seama în cea 
mai mare măsură de notificarea Comisei 
menționată la alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 518
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cursul perioadei suplimentare de 
două luni menționate la alineatul (2), 
Comisia poate:

eliminat

(a) să prezinte un proiect de decizie 
Comitetului pentru comunicații prin care 
să solicite autorității competente în cauză 
retragerea proiectului de măsură. 
Proiectul de decizie este însoțit de o 
analiză detaliată și obiectivă a motivelor 
pentru care Comisia consideră că 
proiectul de măsură nu ar trebui adoptat 
astfel cum a fost notificat, împreună cu 
propunerile specifice de modificare a 
proiectului de măsură; or
(b) să ia o decizie de modificare a poziției 
sale în legătură cu proiectul de măsură în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 519
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să prezinte un proiect de decizie 
Comitetului pentru comunicații prin care 
să solicite autorității competente în cauză 
retragerea proiectului de măsură. 
Proiectul de decizie este însoțit de o 
analiză detaliată și obiectivă a motivelor 
pentru care Comisia consideră că 
proiectul de măsură nu ar trebui adoptat 
astfel cum a fost notificat, împreună cu 
propunerile specifice de modificare a 
proiectului de măsură; sau

eliminat

Or. ro
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Amendamentul 520
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care Comisia nu a 
prezentat un proiect de decizie menționat 
la alineatul (5) litera (a) sau ia o decizie 
menționată la alineatul (5) litera (b), 
autoritatea competentă în cauză poate 
adopta proiectul de măsură.

eliminat

În cazul în care Comisia a prezentat un 
proiect de decizie la care se face referire 
în conformitate cu alineatul (5) litera (a), 
proiectul de măsură nu se adoptă de către 
autoritatea competentă pentru o perioadă 
de maximum șase luni de la notificarea 
trimisă autorității competente în temeiul 
alineatului (2).
Comisia poate decide să își schimbe 
poziția în legătură cu proiectul de măsură 
în cauză în orice etapă a procedurii, 
inclusiv după prezentarea unui proiect de 
decizie Comitetului pentru comunicații.

Or. en

Amendamentul 521
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia nu a prezentat un 
proiect de decizie menționat la alineatul (5) 
litera (a) sau ia o decizie menționată la 
alineatul (5) litera (b), autoritatea 
competentă în cauză poate adopta proiectul 

În cazul în care Comisia nu a prezentat un 
proiect de decizie menționat la alineatul (5) 
autoritatea competentă în cauză poate 
adopta proiectul de măsură.
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de măsură.

Or. ro

Amendamentul 522
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia a prezentat un 
proiect de decizie la care se face referire în 
conformitate cu alineatul (5) litera (a), 
proiectul de măsură nu se adoptă de către 
autoritatea competentă pentru o perioadă 
de maximum șase luni de la notificarea 
trimisă autorității competente în temeiul 
alineatului (2).

În cazul în care Comisia a prezentat un 
proiect de decizie la care se face referire în 
conformitate cu alineatul (5), proiectul de 
măsură nu se adoptă de către autoritatea 
competentă pentru o perioadă de maximum
două luni de la notificarea trimisă 
autorității competente în temeiul 
alineatului (2).

Or. ro

Amendamentul 523
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia adoptă orice decizie prin care 
se solicită autorității competente să își 
retragă proiectul de măsură prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 33 alineatul (2).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 524
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia adoptă orice decizie prin care 
se solicită autorității competente să își 
retragă proiectul de măsură prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 33 alineatul (2).

eliminat

Or. ro

Amendamentul 525
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care Comisia a adoptat o 
decizie în conformitate cu alineatul (7), 
autoritatea competentă modifică sau 
retrage proiectul de măsură în termen de 
șase luni de la data notificării deciziei 
Comisiei. În cazul în care proiectul de 
măsură se modifică, autoritatea 
competentă întreprinde o consultare 
publică, după caz, și pune proiectul de 
măsură modificat la dispoziția Comisiei în 
conformitate cu alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 526
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care Comisia a adoptat o 
decizie în conformitate cu alineatul (7), 
autoritatea competentă modifică sau 
retrage proiectul de măsură în termen de 
șase luni de la data notificării deciziei 
Comisiei. În cazul în care proiectul de 
măsură se modifică, autoritatea 
competentă întreprinde o consultare 
publică, după caz, și pune proiectul de 
măsură modificat la dispoziția Comisiei în 
conformitate cu alineatul (1).

eliminat

Or. ro

Amendamentul 527
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea competentă vizată ține 
seama în cea mai mare măsură de orice 
observații ale autorităților competente din 
celelalte state membre și ale Comisiei și 
poate, cu excepția cazurilor care intră sub 
incidența alineatului (2) paragraful al 
treilea, a alineatului (6) paragraful al 
doilea și a alineatului (7), să adopte 
proiectul de măsură final și, în acest caz, 
comunică acest lucru Comisiei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 528
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea competentă vizată ține 
seama în cea mai mare măsură de orice 
observații ale autorităților competente din 
celelalte state membre și ale Comisiei și 
poate, cu excepția cazurilor care intră sub 
incidența alineatului (2) paragraful al 
treilea, a alineatului (6) paragraful al doilea 
și a alineatului (7), să adopte proiectul de 
măsură final și, în acest caz, comunică 
acest lucru Comisiei.

(9) Autoritatea competentă vizată ține 
seama în cea mai mare măsură de orice 
observații ale autorităților competente din 
celelalte state membre și ale Comisiei și 
poate, cu excepția cazurilor care intră sub 
incidența alineatului (2) paragraful al 
treilea, a alineatului (6) paragraful al 
doilea, să adopte proiectul de măsură final 
și, în acest caz, comunică acest lucru 
Comisiei.

Or. ro

Amendamentul 529
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Autoritatea competentă informează 
Comisia cu privire la rezultatele 
procedurii la care se referă măsura sa 
după încheierea procedurii respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 530
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Obligația privind acoperirea
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Uniunea Europeană și statele membre 
adoptă măsuri care garantează accesul 
cetățenilor și entităților europene, publice 
sau private, la piața unică a 
comunicațiilor electronice, în ceea ce 
privește atât calitatea serviciilor, cât și 
prețurile de piață, indiferent unde se află 
în Uniunea Europeană.

Or. fr

Amendamentul 531
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale competente 
permit furnizarea accesului prin rețelele 
radio locale la rețeaua unui furnizor de 
comunicații electronice pentru public, 
precum și utilizarea spectrului de frecvențe 
radio armonizate pentru furnizarea 
respectivă, care este supusă doar unei 
autorizații generale.

(1) Autoritățile naționale competente 
permit furnizarea accesului prin rețelele 
radio locale la rețeaua unui furnizor de 
comunicații electronice pentru public, 
precum și utilizarea spectrului de frecvențe 
radio armonizate pentru furnizarea 
respectivă, care este supusă unei autorizații 
generale și normelor aplicabile spectrului 
de frecvențe scutit de licență, în special 
normelor privind interferențele și 
concurența.

Or. en

Amendamentul 532
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile naționale competente nu 
restricționează dreptul utilizatorilor finali 
de a permite în mod reciproc sau mai 

(4) Autoritățile naționale competente nu 
restricționează dreptul utilizatorilor finali 
de a permite în mod reciproc sau mai 
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general accesul altor utilizatori finali la 
rețelele lor radio locale, inclusiv pe baza 
unor inițiative ale terților care se grupează 
și pun la dispoziția publicului rețelele radio 
locale ale diferiților utilizatori finali.

general accesul altor utilizatori finali la 
rețelele lor radio locale, inclusiv pe baza 
unor inițiative ale terților care se grupează 
și pun la dispoziția publicului rețelele radio 
locale ale diferiților utilizatori finali. De 
asemenea, ele pun în aplicare cadrul 
juridic în vederea încurajării extinderii 
stațiilor celulare de bază și a rețelelor fără 
fir de tip „plasă”.

Or. en

Amendamentul 533
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale competente permit 
instalarea, conectarea și exploatarea unor 
puncte de acces fără fir discrete cu rază 
mică de acțiune în temeiul regimului 
general de autorizare și nu restricționează 
în mod nejustificat instalarea, conectarea 
sau exploatarea acestor puncte de acces 
prin acordarea unor permise de urbanism 
individuale sau în orice alt mod, ori de câte 
ori o astfel de utilizare este conformă cu 
măsurile de punere în aplicare adoptate în 
temeiul alineatului (2).

Autoritățile naționale competente permit 
instalarea, conectarea și exploatarea unor 
puncte de acces fără fir discrete cu rază 
mică de acțiune și nu restricționează în 
mod nejustificat instalarea, conectarea sau 
exploatarea acestor puncte de acces prin 
acordarea unor permise de urbanism 
individuale sau în orice alt mod, ori de câte 
ori o astfel de utilizare este conformă cu 
măsurile de punere în aplicare adoptate în 
temeiul alineatului (2).

Or. en

Justificare

Pentru a proteja drepturile de utilizare existente, integritatea rețelei și performanțele 
acesteia, microcelulele utilizate în spectrul licențiat ar trebui operate în condiții de licență 
exclusivă.

Amendamentul 534
Giles Chichester
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu aduce atingere 
regimului de autorizare pentru spectrul de 
frecvențe radio utilizat pentru exploatarea 
punctelor de acces fără fir cu rază mică de 
acțiune.

(a) drepturile de utilizare existente pentru 
spectrul licențiat, cărora li se aplică 
regimurile existente de închiriere și 
utilizare în comun prevăzute la 
articolul 10 alineatul (6);
(b) regimul de autorizare pentru spectrul 
de frecvențe radio utilizat pentru 
exploatarea punctelor de acces fără fir cu 
rază mică de acțiune.

Or. en

Amendamentul 535
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării uniforme a regimului de 
autorizare generală pentru instalarea, 
conectarea și exploatarea punctelor de 
acces fără fir cu rază mică de acțiune în 
temeiul alineatului (1), Comisia poate, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
să precizeze caracteristicile tehnice pentru 
proiectarea, instalarea și exploatarea 
punctelor de acces fără fir cu rază mică de 
acțiune, a căror respectare asigură 
caracterul lor discret atunci când sunt 
utilizate în diferite contexte locale. 
Comisia precizează aceste caracteristici 
tehnice făcând trimitere la dimensiunea, 
puterea și caracteristicile electromagnetice 
maxime și la impactul vizual ale punctelor 
de acces fără fir cu rază mică de acțiune 
instalate. Aceste caracteristici tehnice 
pentru utilizarea punctelor de acces fără fir 
cu rază mică de acțiune respectă cel puțin 
cerințele prevăzute în Directiva 

În scopul aplicării uniforme a instalării, 
conectării și exploatării punctelor de acces 
fără fir cu rază mică de acțiune în temeiul 
alineatului (1), Comisia poate, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
să precizeze caracteristicile tehnice pentru 
proiectarea, instalarea și exploatarea 
punctelor de acces fără fir cu rază mică de 
acțiune, a căror respectare asigură 
caracterul lor discret atunci când sunt 
utilizate în diferite contexte locale. 
Utilizarea punctelor de acces fără fir cu 
rază mică de acțiune în cadrul spectrului, 
cu drepturi de utilizare dedicate, este 
gestionată de persoana sau de 
întreprinderea autorizată în acest scop. 
Comisia precizează aceste caracteristici 
tehnice făcând trimitere la dimensiunea, 
puterea și caracteristicile electromagnetice 
maxime și la impactul vizual ale punctelor 
de acces fără fir cu rază mică de acțiune 
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2013/35/UE30 și pragurile definite în 
Recomandarea nr. 1999/519/CE a 
Consiliului31.

instalate. Aceste caracteristici tehnice 
pentru utilizarea punctelor de acces fără fir 
cu rază mică de acțiune respectă cel puțin 
cerințele prevăzute în 
Directiva 2013/35/UE30 și în 
Directiva 1999/5/CE, luând în considerare 
pragurile definite în Recomandarea 
nr. 1999/519/CE a Consiliului31.

__________________ __________________
30 Directiva 2013/35/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
privind cerințele minime de sănătate și 
securitate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de agenții 
fizici (câmpuri electromagnetice) [a 
douăzecea directivă specială în sensul 
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE] și de abrogare a Directivei 
2004/40/CE (JO L 179, 29.6.2013, p. 1).

30 Directiva 2013/35/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
privind cerințele minime de sănătate și 
securitate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de agenții 
fizici (câmpuri electromagnetice) [a 
douăzecea directivă specială în sensul 
articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 89/391/CEE] și de abrogare a 
Directivei 2004/40/CE (JO L 179, 
29.6.2013, p. 1).

31 Recomandarea 1999/519/CE a 
Consiliului din 12 iulie 1999 privind 
limitarea expunerii publicului larg la 
câmpuri electromagnetice (0 Hz până la 
300 GHz) (JO L 1999, 30.7.1999, p. 59).

31 Recomandarea 1999/519/CE a 
Consiliului din 12 iulie 1999 privind 
limitarea expunerii publicului larg la 
câmpuri electromagnetice (0 Hz până la 
300 GHz) (JO L 1999, 30.7.1999, p. 59).

Or. en

Amendamentul 536
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării uniforme a regimului de 
autorizare generală pentru instalarea, 
conectarea și exploatarea punctelor de 
acces fără fir cu rază mică de acțiune în 
temeiul alineatului (1), Comisia poate, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
să precizeze caracteristicile tehnice pentru 
proiectarea, instalarea și exploatarea 
punctelor de acces fără fir cu rază mică de 

În scopul aplicării uniforme a regimului de 
autorizare generală pentru instalarea, 
conectarea și exploatarea punctelor de 
acces fără fir cu rază mică de acțiune în 
temeiul alineatului (1), în termen de un an 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia ar trebui, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
să precizeze caracteristicile tehnice pentru 
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acțiune, a căror respectare asigură 
caracterul lor discret atunci când sunt 
utilizate în diferite contexte locale. 
Comisia precizează aceste caracteristici
tehnice făcând trimitere la dimensiunea, 
puterea și caracteristicile electromagnetice 
maxime și la impactul vizual ale punctelor 
de acces fără fir cu rază mică de acțiune 
instalate. Aceste caracteristici tehnice 
pentru utilizarea punctelor de acces fără fir 
cu rază mică de acțiune respectă cel puțin 
cerințele prevăzute în Directiva 
2013/35/UE30 și pragurile definite în 
Recomandarea nr. 1999/519/CE a 
Consiliului31.

proiectarea, instalarea și exploatarea 
punctelor de acces fără fir cu rază mică de 
acțiune, a căror respectare asigură 
caracterul lor discret atunci când sunt 
utilizate în diferite contexte locale.
Totodată, punctele de acces fără fir cu 
rază mică de acțiune ce fac deja obiectul 
unor drepturi existente ale utilizatorilor 
pot fi utilizate în continuare în 
conformitate cu drepturile respective.
Comisia precizează caracteristicile tehnice 
făcând trimitere la dimensiunea, puterea și 
caracteristicile electromagnetice maxime și 
la impactul vizual ale punctelor de acces 
fără fir cu rază mică de acțiune instalate. 
Aceste caracteristici tehnice pentru 
utilizarea punctelor de acces fără fir cu rază 
mică de acțiune respectă cel puțin cerințele 
prevăzute în Directiva 2013/35/UE30 și 
pragurile definite în Recomandarea 
nr. 1999/519/CE a Consiliului31.

__________________ __________________
30 Directiva 2013/35/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013
privind cerințele minime de sănătate și 
securitate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de agenții 
fizici (câmpuri electromagnetice) [a 
douăzecea directivă specială în sensul 
articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 89/391/CEE] și de abrogare a 
Directivei 2004/40/CE (JO L 179, 
29.6.2013, p. 1).

30 Directiva 2013/35/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
privind cerințele minime de sănătate și 
securitate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de agenții 
fizici (câmpuri electromagnetice) [a 
douăzecea directivă specială în sensul 
articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 89/391/CEE] și de abrogare a 
Directivei 2004/40/CE (JO L 179, 
29.6.2013, p. 1).

31 Recomandarea 1999/519/CE a 
Consiliului din 12 iulie 1999 privind 
limitarea expunerii publicului larg la 
câmpuri electromagnetice (0 Hz până la 
300 GHz) (JO L 1999, 30.7.1999, p. 59).

31 Recomandarea 1999/519/CE a 
Consiliului din 12 iulie 1999 privind 
limitarea expunerii publicului larg la 
câmpuri electromagnetice (0 Hz până la 
300 GHz) (JO L 1999, 30.7.1999, p. 59).

Or. de

Amendamentul 537
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării uniforme a regimului de 
autorizare generală pentru instalarea, 
conectarea și exploatarea punctelor de 
acces fără fir cu rază mică de acțiune în 
temeiul alineatului (1), Comisia poate, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
să precizeze caracteristicile tehnice pentru 
proiectarea, instalarea și exploatarea 
punctelor de acces fără fir cu rază mică de 
acțiune, a căror respectare asigură 
caracterul lor discret atunci când sunt 
utilizate în diferite contexte locale. 
Comisia precizează aceste caracteristici 
tehnice făcând trimitere la dimensiunea, 
puterea și caracteristicile electromagnetice 
maxime și la impactul vizual ale punctelor 
de acces fără fir cu rază mică de acțiune 
instalate. Aceste caracteristici tehnice 
pentru utilizarea punctelor de acces fără fir 
cu rază mică de acțiune respectă cel puțin 
cerințele prevăzute în Directiva 
2013/35/UE30 și pragurile definite în 
Recomandarea nr. 1999/519/CE a 
Consiliului31.

În scopul aplicării uniforme a regimului de 
autorizare generală pentru instalarea, 
conectarea și exploatarea punctelor de 
acces fără fir cu rază mică de acțiune în 
temeiul alineatului (1), Comisia, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
care urmează a fi adoptat, dacă este 
posibil, în termen de un an de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, 
precizează caracteristicile tehnice pentru 
proiectarea, instalarea și exploatarea 
punctelor de acces fără fir cu rază mică de 
acțiune, a căror respectare asigură 
caracterul lor discret atunci când sunt 
utilizate în diferite contexte locale. 
Comisia precizează aceste caracteristici 
tehnice făcând trimitere la dimensiunea, 
puterea și caracteristicile electromagnetice 
maxime și la impactul vizual ale punctelor 
de acces fără fir cu rază mică de acțiune 
instalate. Aceste caracteristici tehnice 
pentru utilizarea punctelor de acces fără fir 
cu rază mică de acțiune respectă cel puțin 
cerințele prevăzute în Directiva 
2013/35/UE30 și pragurile definite în 
Recomandarea nr. 1999/519/CE a 
Consiliului31.

__________________ __________________
30 Directiva 2013/35/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
privind cerințele minime de sănătate și 
securitate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de agenții 
fizici (câmpuri electromagnetice) [a 
douăzecea directivă specială în sensul 
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE] și de abrogare a Directivei 
2004/40/CE (JO L 179, 29.6.2013, p. 1).

30 Directiva 2013/35/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
privind cerințele minime de sănătate și 
securitate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de agenții 
fizici (câmpuri electromagnetice) [a 
douăzecea directivă specială în sensul 
articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 89/391/CEE] și de abrogare a 
Directivei 2004/40/CE (JO L 179, 
29.6.2013, p. 1).

31 Recomandarea 1999/519/CE a 
Consiliului din 12 iulie 1999 privind 
limitarea expunerii publicului larg la 

31 Recomandarea 1999/519/CE a 
Consiliului din 12 iulie 1999 privind 
limitarea expunerii publicului larg la 
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câmpuri electromagnetice (0 Hz până la 
300 GHz) (JO L 1999, 30.7.1999, p. 59).

câmpuri electromagnetice (0 Hz până la 
300 GHz) (JO L 1999, 30.7.1999, p. 59).

Or. en

Amendamentul 538
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării uniforme a regimului de 
autorizare generală pentru instalarea, 
conectarea și exploatarea punctelor de 
acces fără fir cu rază mică de acțiune în 
temeiul alineatului (1), Comisia poate, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
să precizeze caracteristicile tehnice pentru 
proiectarea, instalarea și exploatarea 
punctelor de acces fără fir cu rază mică de 
acțiune, a căror respectare asigură 
caracterul lor discret atunci când sunt 
utilizate în diferite contexte locale. 
Comisia precizează aceste caracteristici 
tehnice făcând trimitere la dimensiunea, 
puterea și caracteristicile electromagnetice 
maxime și la impactul vizual ale punctelor 
de acces fără fir cu rază mică de acțiune 
instalate. Aceste caracteristici tehnice 
pentru utilizarea punctelor de acces fără fir 
cu rază mică de acțiune respectă cel puțin 
cerințele prevăzute în Directiva 
2013/35/UE30 și pragurile definite în 
Recomandarea nr. 1999/519/CE a 
Consiliului31.

În scopul aplicării uniforme a regimului de 
autorizare generală pentru instalarea, 
conectarea și exploatarea punctelor de 
acces fără fir cu rază mică de acțiune în 
temeiul alineatului (1), Comisia poate, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
să precizeze caracteristicile tehnice pentru 
proiectarea, instalarea și exploatarea 
punctelor de acces fără fir cu rază mică de 
acțiune, a căror respectare asigură 
caracterul lor discret atunci când sunt 
utilizate în diferite contexte locale. 
Comisia precizează aceste caracteristici 
tehnice făcând trimitere la dimensiunea, 
puterea și caracteristicile electromagnetice 
maxime și la impactul vizual ale punctelor 
de acces fără fir cu rază mică de acțiune 
instalate. Aceste caracteristici tehnice 
pentru utilizarea punctelor de acces fără fir 
cu rază mică de acțiune respectă cel puțin
cerințele prevăzute în 
Directiva 2013/35/UE30 și în 
Directiva 1999/5/CE, luând în considerare 
pragurile definite în Recomandarea 
nr. 1999/519/CE a Consiliului31.

__________________ __________________
30 Directiva 2013/35/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
privind cerințele minime de sănătate și 
securitate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de agenții 
fizici (câmpuri electromagnetice) [a 

30 Directiva 2013/35/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
privind cerințele minime de sănătate și 
securitate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de agenții 
fizici (câmpuri electromagnetice) [a 
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douăzecea directivă specială în sensul 
articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 89/391/CEE] și de abrogare a 
Directivei 2004/40/CE (JO L 179, 
29.6.2013, p. 1).

douăzecea directivă specială în sensul 
articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 89/391/CEE] și de abrogare a 
Directivei 2004/40/CE (JO L 179, 
29.6.2013, p. 1).

31 Recomandarea 1999/519/CE a 
Consiliului din 12 iulie 1999 privind 
limitarea expunerii publicului larg la 
câmpuri electromagnetice (0 Hz până la 
300 GHz) (JO L 1999, 30.7.1999, p. 59).

31 Recomandarea 1999/519/CE a 
Consiliului din 12 iulie 1999 privind 
limitarea expunerii publicului larg la 
câmpuri electromagnetice (0 Hz până la 
300 GHz) (JO L 1999, 30.7.1999, p. 59).

Or. en

Amendamentul 539
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Caracteristicile specificate pentru ca 
instalarea, conectarea și exploatarea 
punctelor de acces fără fir cu rază mică de 
acțiune să beneficieze de alineatul (1) nu 
aduc atingere cerințelor esențiale prevăzute 
de Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului cu privire la 
introducerea pe piață a unor astfel de 
produse.32

Caracteristicile tehnice specificate pentru 
ca instalarea, conectarea și exploatarea 
punctelor de acces fără fir cu rază mică de 
acțiune să beneficieze de alineatul (1) nu 
aduc atingere cerințelor esențiale prevăzute 
de Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului cu privire la 
introducerea pe piață a unor astfel de 
produse.32

__________________ __________________
32 Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de telecomunicații 
și recunoașterea reciprocă a conformității 
acestora (JO L 91, 7.4.1999, p. 10).

32 Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de telecomunicații 
și recunoașterea reciprocă a conformității 
acestora (JO L 91, 7.4.1999, p. 10).

Or. en

Amendamentul 540
Lambert van Nistelrooij
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor care 
le revin în temeiul acordurilor 
internaționale relevante, inclusiv al 
reglementărilor UIT privind 
radiocomunicațiile, autoritățile naționale 
competente se asigură că utilizarea 
spectrului de frecvențe radio este 
organizată pe teritoriul lor și, în special, iau 
toate măsurile necesare privind alocarea 
sau atribuirea de frecvențe radio, pentru ca 
niciun alt stat membru să nu fie împiedicat 
să permită pe teritoriul său utilizarea unei 
benzi specifice armonizate în conformitate 
cu legislația Uniunii.

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor care 
le revin în temeiul acordurilor 
internaționale relevante, inclusiv al 
reglementărilor UIT privind 
radiocomunicațiile, autoritățile naționale 
competente se asigură, în special în 
vederea garantării punerii în aplicare a 
articolului 12, că utilizarea spectrului de 
frecvențe radio este organizată pe teritoriul 
lor și, în special, iau toate măsurile 
necesare privind alocarea sau atribuirea de 
frecvențe radio, pentru ca niciun alt stat 
membru să nu fie împiedicat să permită pe 
teritoriul său utilizarea unei benzi specifice 
armonizate pentru comunicații în bandă 
largă fără fir, în conformitate cu legislația 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 541
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre cooperează în ceea ce 
privește coordonarea transfrontalieră a 
utilizării spectrului de frecvențe radio 
pentru a asigura conformitatea cu 
alineatul (1) și pentru a garanta că niciunui 
stat membru nu îi este refuzat accesul 
echitabil la spectrul de frecvențe radio.

(2) Pentru a garanta buna funcționare a 
pieței unice și punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentului regulament, 
statele membre cooperează în ceea ce 
privește coordonarea transfrontalieră a 
utilizării spectrului de frecvențe radio 
pentru a asigura conformitatea cu 
alineatul (1) și pentru a garanta că niciunui 
stat membru nu îi este refuzat accesul 
echitabil la spectrul de frecvențe radio.

Or. en
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Amendamentul 542
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice stat membru în cauză poate invita 
Grupul pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio să își ofere 
bunele oficii pentru a sprijini statul 
respectiv și orice alt stat membru în 
vederea conformării cu prezentul articol.

Orice stat membru în cauză poate invita 
Grupul pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio să își ofere 
bunele oficii pentru a sprijini statul 
respectiv și orice alt stat membru în 
vederea conformării cu alineatele (1) și (2) 
din prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 543
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta măsuri de punere în 
aplicare pentru a se asigura că rezultatele 
coordonate respectă cerința referitoare la 
accesul echitabil la spectrul de frecvențe 
radio între statele membre relevante, 
pentru a rezolva orice inconsecvențe 
practice între diferite rezultate coordonate 
între diferite state membre sau pentru a 
asigura aplicarea de soluții coordonate în 
temeiul legislației Uniunii. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 33 
alineatul (2).

eliminat

Or. ro
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Amendamentul 544
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Capitolul 3 – secțiunea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 545
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produse europene de acces virtual în 
bandă largă

Produse de acces de înaltă calitate pentru 
furnizarea de servicii de comunicații 
pentru întreprinderi la nivel paneuropean

Or. en

Amendamentul 546
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizarea unui produs de acces 
virtual în bandă largă impusă în 
conformitate cu articolele 8 și 12 din 
Directiva 2002/19/CE se consideră ca 
fiind furnizarea unui produs european de 
acces virtual în bandă largă în cazul în 
care se realizează în conformitate cu 
parametrii minimi enumerați în una 
dintre ofertele stabilite în anexa I și 
îndeplinește cumulativ următoarele 

(1) Furnizorii de servicii de comunicații 
electronice desemnați în conformitate cu
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) ca deținând o putere de 
piață semnificativă pe o piață relevantă, 
din punctul de vedere al furnizării cu 
ridicata de servicii de comunicații 
electronice de înaltă calitate garantează 
publicarea unei oferte de referință cu 
ridicata care să conțină cel puțin 
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cerințe de fond: elementele incluse în anexa I.

Or. en

Amendamentul 547
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizarea unui produs de acces 
virtual în bandă largă impusă în 
conformitate cu articolele 8 și 12 din 
Directiva 2002/19/CE se consideră ca 
fiind furnizarea unui produs european de 
acces virtual în bandă largă în cazul în 
care se realizează în conformitate cu 
parametrii minimi enumerați în una 
dintre ofertele stabilite în anexa I și 
îndeplinește cumulativ următoarele cerințe 
de fond:

(1) Atunci când se constată că 
întreprinderile dețin o putere de piață 
semnificativă pe o piață relevantă definită 
și atunci când se impun obligații de acces 
în conformitate cu articolele 8 și 12 din 
Directiva 2002/19/CE, acestea oferă 
produse de acces cu ridicata care 
îndeplinesc cel puțin specificațiile 
prevăzute în anexa I, fără a aduce atingere 
impunerii de obligații privind accesul fizic 
și se îndeplinesc cumulativ următoarele 
cerințe de fond:

Or. en

Amendamentul 548
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capacitatea de a fi oferit ca produs de 
înaltă calitate oriunde în Uniune;

eliminat

Or. en

Amendamentul 549
Catherine Trautmann
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) grad maxim de interoperabilitate a 
rețelei și a serviciilor și gestionare 
nediscriminatorie a rețelei între operatori 
în mod consecvent cu topologia rețelei;

eliminat

Or. en

Amendamentul 550
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) capacitatea de a deservi utilizatorii 
finali în condiții competitive;

eliminat

Or. en

Amendamentul 551
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) eficiență din punct de vedere al 
costurilor, ținând seama de capacitatea de 
a fi pus în aplicare în rețelele existente și 
în cele recent constituite și de a coexista 
cu alte produse de acces care pot fi 
furnizate în aceeași infrastructură a 
rețelei;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 552
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) eficacitate operațională, în special în 
ceea ce privește limitarea pe cât posibil a 
obstacolelor în calea punerii în aplicare și 
a costurilor de instalare pentru furnizorii 
de acces virtual în bandă largă și pentru 
solicitanții de acces virtual în bandă 
largă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 553
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) respectarea normelor privind protecția 
vieții private, a datelor cu caracter 
personal, a securității și a integrității 
rețelelor și a transparenței în conformitate 
cu legislația Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 554
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția unor situații justificate în 
mod obiectiv ca urmare a condițiilor 
concurențiale predominante pe piața cu 
ridicata în cauză, referitoare la accesul 
profesional, taxele pentru liniile închiriate 
cu interfață modernă, astfel cum sunt 
identificate în anexa I partea 3, sunt 
stabilite în funcție de costuri.

Or. en

Amendamentul 555
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
32, în scopul adaptării anexei I în lumina 
evoluției pieței și a evoluției tehnologice,
astfel încât să fie îndeplinite în continuare 
cerințele de fond menționate la alineatul 
(1).

(2) După consultarea OAREC, Comisia 
este împuternicită să adopte acte de punere 
în aplicare, în scopul adaptării anexei I în 
lumina evoluției pieței și a evoluției 
tehnologice.

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 33.

Or. en

Amendamentul 556
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 557
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autoritate națională de reglementare 
care, în conformitate cu articolele 8 și 12 
din Directiva 2002/19/CE, a impus anterior 
unui operator orice obligație de a oferi 
acces cu ridicata la o rețea de generație 
următoare, evaluează dacă ar fi oportun și 
proporționat să impună, în schimb, o 
obligație de a furniza un produs european 
de acces virtual în bandă largă care oferă 
cel puțin funcționalități echivalente 
produsului de acces cu ridicata impus în 
prezent.

O autoritate națională de reglementare 
care, în conformitate cu articolele 8 și 12 
din Directiva 2002/19/CE, a impus anterior 
unui operator orice obligație de a oferi 
acces cu ridicata la o rețea de generație 
următoare, evaluează dacă ar fi oportun și 
proporționat să impună sau să 
suplimenteze o obligație de a furniza un 
produs european de acces virtual în bandă 
largă care oferă cel puțin funcționalități 
echivalente produsului de acces cu ridicata 
impus în prezent.

Or. en

Amendamentul 558
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când evaluează în temeiul 
alineatelor (1), (2) sau (3) dacă este necesar 
să impună un produs european de acces 
virtual în bandă largă în locul oricărui alt 
produs posibil de acces cu ridicata, 
autoritatea națională de reglementare are în 

Atunci când evaluează în temeiul 
alineatelor (1), (2) sau (3) dacă este necesar
să impună un produs european de acces 
virtual în bandă largă în locul oricărui alt 
produs posibil de acces cu ridicata, 
autoritatea națională de reglementare are în 
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vedere interesul de a avea măsuri corective 
privind accesul cu ridicata în condiții de 
reglementare convergente în întreaga 
Uniune, situația actuală și prospectivă a 
concurenței bazate pe infrastructură și 
evoluția condițiilor de pe piață către 
furnizarea de rețele de generație următoare 
concurente, respectiv, investițiile realizate 
de către operatorul desemnat ca având o 
putere semnificativă pe piață și, respectiv, 
de către solicitanții de acces și perioada de 
amortizare pentru astfel de investiții.

vedere interesul de a avea măsuri corective 
privind accesul cu ridicata în condiții de 
reglementare convergente în întreaga 
Uniune, situația actuală și prospectivă a 
concurenței bazate pe infrastructură și 
evoluția condițiilor de pe piață către 
furnizarea de rețele de generație următoare 
concurente, respectiv, investițiile realizate 
de către operatorul desemnat ca având o 
putere semnificativă pe piață și, respectiv, 
de către solicitanții de acces și perioada de 
amortizare pentru astfel de investiții. Cu 
toate acestea, produsele europene de 
acces virtual în bandă largă nu 
beneficiază de prioritate atunci când este 
disponibil accesul fizic neîngrădit.

Or. en

Amendamentul 559
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 560
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Amendamentul 561
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 562
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 563
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 564
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri legate de produsele europene de 
acces

Măsuri legate de produsele de acces de 
înaltă calitate pentru furnizarea de 
servicii de comunicații pentru 
întreprinderi la nivel paneuropean

Or. en

Amendamentul 565
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă până la 1 ianuarie 2016 
acte de punere în aplicare de stabilire a 
unor norme uniforme tehnice și 
metodologice de implementare a unui 
produs european de acces virtual în 
bandă largă în sensul articolului 17 și al 
anexei I punctul 1, în conformitate cu 
criteriile și parametrii menționați și 
pentru a asigura echivalența 
funcționalității unui astfel de produs de 
acces virtual cu ridicata în rețelele de 
generație următoare cu cea a unui produs 
de acces fizic necondiționat. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

(1) Comisia adoptă până la 1 ianuarie 2016 
acte de punere în aplicare de stabilire a 
unor principii uniforme pentru definirea și 
analizarea piețelor cu ridicata pentru 
furnizarea de comunicații electronice de 
înaltă calitate în conformitate cu
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru), precum și specificații 
coerente pentru soluțiile care satisfac 
nevoile întreprinderilor pe astfel de piețe, 
în conformitate cu anexa I. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 566
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare de stabilire a normelor 
uniforme tehnice și metodologice pentru 
implementarea unuia sau a mai multor 
produse europene de acces în sensul 
articolelor 17 și 19 și al anexei I punctele 
2 și 3 și al anexei II, în conformitate cu 
criteriile și parametrii respectivi prevăzuți 
în acestea. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 33 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 567
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare de stabilire a normelor uniforme 
tehnice și metodologice pentru 
implementarea unuia sau a mai multor 
produse europene de acces în sensul 
articolelor 17 și 19 și al anexei I punctele 2 
și 3 și al anexei II, în conformitate cu 
criteriile și parametrii respectivi prevăzuți 
în acestea. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 33 alineatul (2).

(2) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare de stabilire a normelor uniforme 
tehnice și metodologice pentru 
implementarea unuia sau a mai multor 
produse europene de acces în sensul 
articolului 17 și al anexei I punctele 2 și 3, 
în conformitate cu criteriile și parametrii 
respectivi prevăzuți în acestea. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de
examinare menționată la articolul 33 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 568
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile armonizate ale utilizatorilor 
finali

Drepturile utilizatorilor de a avea acces la 
internet deschis

Or. en

Amendamentul 569
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Libertatea utilizatorilor finali de a 
utiliza rețele publice de comunicații 
electronice sau servicii de comunicații 
electronice accesibile publicului furnizate 
de o întreprindere stabilită în alt stat 
membru nu este restricționată de 
autoritățile publice.

(1) Libertățile digitale și comerțul 
transfrontalier merg mână în mână 
pentru a crea și optimiza oportunitățile de 
afaceri pentru companiile europene și 
protecția consumatorilor în economia 
digitală globală. Libertatea utilizatorilor 
finali de a utiliza rețele publice de 
comunicații electronice sau servicii de 
comunicații electronice accesibile 
publicului furnizate de o întreprindere 
stabilită în alt stat membru nu este 
restricționată de autoritățile publice.

Or. en

Justificare

În conformitate cu documentul neoficial al Dialogului Transatlantic (DTL) „Securitatea 
cibernetică și internetul – stabilirea unui cadru de acțiune transatlantică”.

Amendamentul 570
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Libertatea utilizatorilor finali de a 
utiliza rețele publice de comunicații 
electronice sau servicii de comunicații 
electronice accesibile publicului furnizate 
de o întreprindere stabilită în alt stat 
membru nu este restricționată de 
autoritățile publice.

(1) Dreptul utilizatorilor finali de a utiliza 
rețele publice de comunicații electronice 
sau servicii de comunicații electronice 
accesibile publicului furnizate de o 
întreprindere stabilită în alt stat membru nu 
este restricționat de autoritățile publice.

Or. de

Amendamentul 571
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public nu aplică utilizatorilor finali 
cerințe sau condiții de acces sau de 
utilizare discriminatorii, pe baza 
naționalității sau a locului de reședință al 
utilizatorului final, cu excepția cazului în 
care astfel de diferențe sunt justificate în 
mod obiectiv.

(2) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public nu aplică utilizatorilor finali 
cerințe sau condiții de acces sau de 
utilizare discriminatorii, pe baza 
naționalității sau a locului de reședință al 
utilizatorului final, cu excepția cazului în 
care astfel de diferențe sunt justificate în 
mod obiectiv. Se asigură accesul 
nerestricționat la un internet deschis, 
precum și la un flux liber de informații și 
la serviciile asociate, în conformitate cu 
legislația existentă.

Or. en

Amendamentul 572
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public nu aplică utilizatorilor finali 
cerințe sau condiții de acces sau de 
utilizare discriminatorii, pe baza 
naționalității sau a locului de reședință al 
utilizatorului final, cu excepția cazului în 
care astfel de diferențe sunt justificate în 
mod obiectiv.

(2) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public nu aplică utilizatorilor finali 
cerințe sau condiții de acces sau de 
utilizare discriminatorii, pe baza 
naționalității sau a statului membru de 
reședință al utilizatorului final, cu excepția 
cazului în care astfel de diferențe sunt 
justificate în mod obiectiv.

Or. en

Amendamentul 573
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public nu aplică pentru 
comunicațiile intra-UE încheiate în alt 
stat membru, cu excepția cazului în care 
acest lucru este justificat în mod obiectiv, 
tarife care:

eliminat

(a) în ceea ce privește comunicațiile fixe, 
sunt mai mari decât tarifele pentru 
comunicațiile la mare distanță naționale;
(b) în ceea ce privește comunicațiile 
mobile, sunt mai mari decât eurotarifele 
pentru comunicațiile reglementate de voce 
și, respectiv, prin SMS în roaming 
stabilite în Regulamentul (UE) nr. 
531/2012.

Or. en

Amendamentul 574
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public nu aplică pentru 
comunicațiile intra-UE încheiate în alt 
stat membru, cu excepția cazului în care 
acest lucru este justificat în mod obiectiv, 
tarife care:

eliminat

(a) în ceea ce privește comunicațiile fixe, 
sunt mai mari decât tarifele pentru 
comunicațiile la mare distanță naționale;
(b) în ceea ce privește comunicațiile 
mobile, sunt mai mari decât eurotarifele 
pentru comunicațiile reglementate de voce 
și, respectiv, prin SMS în roaming 
stabilite în Regulamentul (UE) nr. 
531/2012.

Or. en

Justificare

Piața apelurilor internaționale este dereglementată începând cu anul 2007 întrucât, deja din 
acel moment, era considerată competitivă. Până în prezent, piața a devenit și mai 
competitivă, pachetele cu minute incluse, tarifele fixe și furnizorii de rețele mobile virtuale 
punând la dispoziție oferte alternative, completate de servicii de voce prin IP (precum Skype) 
și permițând inclusiv efectuarea de convorbiri internaționale în mod gratuit. Prin urmare, nu 
par să existe suficiente motive pentru reglementarea acestei piețe.

Amendamentul 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public nu aplică pentru 
comunicațiile intra-UE încheiate în alt stat 
membru, cu excepția cazului în care acest 
lucru este justificat în mod obiectiv, tarife 

(3) Începând cu 1 iulie 2016, furnizorii de 
comunicații electronice pentru public nu 
aplică pentru comunicațiile intra-UE 
încheiate în alt stat membru, cu excepția 
cazului în care acest lucru este justificat în 
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care: mod obiectiv, tarife care:

Or. en

Amendamentul 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește comunicațiile 
mobile, sunt mai mari decât eurotarifele
pentru comunicațiile reglementate de voce 
și, respectiv, prin SMS în roaming 
stabilite în Regulamentul (UE) nr. 
531/2012.

(b) în ceea ce privește comunicațiile 
mobile, sunt mai mari decât tarifele pentru 
serviciile de comunicații mobile la nivel 
național.

Or. en

Amendamentul 577
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Facturarea se va face atât în moneda 
statului membru din care face parte 
utilizatorul final cât și în EURO pentru 
transparență și pentru a facilita 
compararea tarifelor.

Or. ro

Amendamentul 578
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Până la 31 decembrie 2014, OAREC 
adoptă o valoare unică pentru tarifele de 
terminare a apelurilor telefonice în rețele 
fixe și mobile, calculate în conformitate 
cu Recomandarea C(2009) 3359 final din 
7 mai 2009 cu privire la reglementarea 
tarifelor de terminare a apelurilor 
telefonice în rețele fixe și în rețele mobile 
în UE.
Până la 30 iunie 2015, toate autoritățile 
naționale de reglementare (ANR) se 
asigură că operatorii desemnați de către 
ele ca deținând o putere de piață 
semnificativă pe piețele cu ridicata ale 
tarifelor de terminare a apelurilor de voce 
în rețele telefonice publice individuale, în 
urma unei analize de piață efectuate în 
conformitate cu Directiva 2009/140/CE, 
percep tarifele de terminare a apelurilor 
stabilite de către OAREC în temeiul 
prezentului paragraf.

Or. en

Amendamentul 579
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Libertatea de a furniza și de a beneficia 
de acces la internetul deschis și 
gestionarea rezonabilă a traficului

Accesul deschis la internet, serviciile 
specializate și gestionarea rezonabilă și 
justificată a traficului de date

Or. de
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Amendamentul 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 23 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Libertatea de a furniza și de a beneficia 
de acces la internetul deschis și gestionarea 
rezonabilă a traficului

Accesul la internetul deschis, servicii
specializate și gestionarea rezonabilă a 
traficului

Or. en

Amendamentul 581
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a accesa 
și de a distribui informații și conținut și de 
a utiliza aplicații și servicii la alegerea 
acestora prin intermediul serviciului lor de 
acces la internet.

Utilizatorii finali au libertatea de a accesa 
și de a distribui informații și conținut și de 
a utiliza aplicații și servicii la alegerea 
acestora, indiferent de origine sau 
destinație, prin intermediul serviciului lor 
de acces la internet.

Furnizorii de servicii de acces la internet 
nu restricționează și nu împiedică 
utilizarea de către utilizatorii finali a 
niciunui echipament terminal pentru 
accesarea și distribuirea de informații și 
conținut prin intermediul serviciului lor 
de acces la internet. Aceasta nu aduce 
atingere drepturilor statelor membre de a 
acorda drepturi individuale de utilizare în 
temeiul articolului 5 din 
Directiva 2002/20/CE.
Furnizorii de comunicații electronice 
către public se asigură că utilizatorii 
finali pot rula orice aplicație care 
utilizează funcția de comunicații 
electronice a internetului, fără niciun fel 
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de restricție în ceea ce privește conținutul 
comunicat, cu excepția situațiilor în care 
se aplică măsuri rezonabile de gestionare 
a traficului sau dacă se pune în aplicare o 
hotărâre judecătorească.

Or. en

Amendamentul 582
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a accesa 
și de a distribui informații și conținut și de 
a utiliza aplicații și servicii la alegerea 
acestora prin intermediul serviciului lor de 
acces la internet.

(1) Accesul deschis la internet este 
garantat pe deplin în conformitate cu 
articolul 2 punctul 14, pentru a le permite 
utilizatorilor finali să acceseze și să 
distribuie orice informații și conținuturi 
dorite, să utilizeze aplicații, servicii și 
dispozitive terminale la alegere prin 
intermediul serviciului lor de acces deschis 
la internet, indiferent de sursa sau 
destinația acestor informații, conținuturi, 
aplicații sau servicii.
Operatorii rețelei de acces au o obligație 
generală de redirecționare, în 
conformitate cu principiul eforturilor 
maxime.

Or. de

Amendamentul 583
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a accesa 
și de a distribui informații și conținut și de 

Utilizatorii finali au dreptul de a accesa și 
de a distribui informații și conținut și de a 
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a utiliza aplicații și servicii la alegerea 
acestora prin intermediul serviciului lor de 
acces la internet.

utiliza aplicații, servicii și dispozitive la 
alegerea acestora prin intermediul 
serviciului lor de acces la internet.

Pentru a garanta o autentică libertate de 
alegere a utilizatorilor, furnizorii de 
servicii de internet nu discriminează, nu 
restricționează și nu intervin în 
transmiterea traficului de internet.

Or. en

Amendamentul 584
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a accesa 
și de a distribui informații și conținut și de 
a utiliza aplicații și servicii la alegerea 
acestora prin intermediul serviciului lor de 
acces la internet.

Utilizatorii au dreptul de a accesa și de a 
distribui informații și conținut, de a utiliza 
și furniza aplicații și servicii și de a utiliza 
dispozitive la alegerea acestora prin 
intermediul unei modalități de acces la 
internet.

Furnizorii de servicii de internet nu 
discriminează, nu restricționează și nu 
intervin în transmiterea traficului de 
internet.

Or. en

Amendamentul 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a accesa 
și de a distribui informații și conținut și de 

Utilizatorii finali au libertatea de a accesa 
și de a distribui informații și conținut și de 
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a utiliza aplicații și servicii la alegerea 
acestora prin intermediul serviciului lor de 
acces la internet.

a utiliza aplicații, servicii și dispozitive la 
alegerea acestora, indiferent de origine 
sau destinație, prin intermediul serviciului 
lor de acces la internet.

Or. en

Amendamentul 586
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a accesa 
și de a distribui informații și conținut și de 
a utiliza aplicații și servicii la alegerea 
acestora prin intermediul serviciului lor de 
acces la internet.

Utilizatorii finali au libertatea de a accesa 
și de a distribui informații și conținut și de 
a utiliza aplicații și servicii la alegerea 
acestora, indiferent de origine sau 
destinație, utilizând dispozitivele dorite, 
prin intermediul serviciului lor de acces la 
internet.

Or. en

Amendamentul 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a accesa 
și de a distribui informații și conținut și de 
a utiliza aplicații și servicii la alegerea 
acestora prin intermediul serviciului lor de 
acces la internet.

Utilizatorii finali au dreptul de a accesa și 
de a distribui informații și conținut și de a 
utiliza aplicații, servicii sau dispozitive la 
alegerea acestora prin intermediul 
serviciului lor de acces la internet, în 
conformitate cu principiul neutralității 
rețelei.

Or. en
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Amendamentul 588
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a accesa 
și de a distribui informații și conținut și de 
a utiliza aplicații și servicii la alegerea 
acestora prin intermediul serviciului lor de 
acces la internet.

Utilizatorii finali au libertatea de a accesa 
și de a distribui informații și conținut și de 
a utiliza aplicații, servicii și dispozitive la 
alegerea acestora prin intermediul 
serviciului lor de acces la internet.

Or. en

Amendamentul 589
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a 
încheia acorduri privind volumele de date 
și vitezele cu furnizorii de servicii de acces 
la internet și, în conformitate cu orice 
astfel de acorduri referitoare la volumele 
de date, să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și 
servicii de internet.

eliminat

Or. en

Justificare

Valoarea adăugată a acestei dispoziții este neclară. Desigur, utilizatorii au libertatea de a 
încheia contracte. Mai mult, prevederea în aceste contracte a unor volume de date, a vitezelor 
sau, de exemplu, a caracteristicilor de calitate a serviciilor este pur și simplu o problemă de 
cerere și ofertă și nu este necesară reglementarea acestui aspect.

Amendamentul 590
Sabine Verheyen, Doris Pack
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet și, în conformitate cu orice astfel 
de acorduri referitoare la volumele de 
date, să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și 
servicii de internet.

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet. Furnizorii de servicii de acces la 
internet fac publicitate volumului de date 
și vitezei minime garantate pe care le pot 
asigura, nu vitezei maxime.

Or. en

Amendamentul 591
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet și, în conformitate cu orice astfel 
de acorduri referitoare la volumele de 
date, să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și 
servicii de internet.

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet.

Or. de

Amendamentul 592
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet și, în conformitate cu orice astfel 
de acorduri referitoare la volumele de date, 
să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și servicii 
de internet.

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet. Utilizatorii sunt întotdeauna 
informați în prealabil cu privire la aceste 
acorduri și își exprimă consimțământul 
explicit privind încheierea lor. În 
conformitate cu orice astfel de acorduri 
referitoare la volumele de date, utilizatorii 
finali au libertatea să beneficieze de orice 
oferte ale furnizorilor de conținut, aplicații 
și servicii de internet.

Or. es

Amendamentul 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet și, în conformitate cu orice astfel 
de acorduri referitoare la volumele de 
date, să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și servicii 
de internet.

În conformitate cu principiul neutralității 
rețelei, utilizatorii finali au libertatea de a 
încheia acorduri privind volumele de date 
și vitezele cu furnizorii de servicii de acces 
la internet, cu condiția să își acorde 
consimțământul informat în mod liber și 
explicit și de a beneficia de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și servicii 
de internet.

Or. en

Amendamentul 594
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet și, în conformitate cu orice astfel 
de acorduri referitoare la volumele de 
date, să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și servicii 
de internet.

Cu condiția să își acorde consimțământul 
informat în mod liber și explicit, 
utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet și de a beneficia de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și servicii 
de internet.

Or. en

Amendamentul 595
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet și, în conformitate cu orice astfel 
de acorduri referitoare la volumele de 
date, să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și servicii 
de internet.

Cu condiția să își acorde consimțământul 
informat în mod liber și explicit, 
utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet și de a beneficia de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și servicii 
de internet.

Or. en

Amendamentul 596
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele, precum și caracteristicile 
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internet și, în conformitate cu orice astfel 
de acorduri referitoare la volumele de 
date, să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și servicii 
de internet.

generale de performanță, cu furnizorii de 
servicii de acces la internet și, în 
conformitate cu orice astfel de acorduri, să 
beneficieze de orice oferte ale furnizorilor 
de conținut, aplicații și servicii de internet.

Or. de

Amendamentul 597
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet și, în conformitate cu orice astfel 
de acorduri referitoare la volumele de date, 
să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și servicii 
de internet.

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet și, în conformitate cu orice astfel 
de acorduri referitoare la volumele de date, 
să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și servicii 
de internet. Tarifele nu vor depăși 
eurotarifele.

Or. ro

Amendamentul 598
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se încheie acorduri 
privind volumele de date și vitezele, 
conținuturile, serviciile sau aplicațiile 
specifice nu pot fi omise din calculul 
utilizării volumelor sau nu pot fi scutite de 
„încetinire” atunci când se atinge limita 
stabilită a volumului de date.
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Or. de

Amendamentul 599
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Furnizorii nu pot impune niciun fel 
de restricție privind accesul la rețelele de 
comunicații, conținuturi, aplicații sau 
servicii ca urmare a folosirii de către 
utilizatorii finali a unor dispozitive 
terminale nefurnizate sau nerecomandate 
de către furnizor.

Or. de

Amendamentul 600
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de 
servicii specializate cu o calitate mai bună 
a serviciilor, fie cu furnizorii de 
comunicații electronice pentru public, fie 
cu furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii.

Furnizorii de servicii de comunicații 
electronice sau furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii sunt autorizați să ofere 
servicii specializate de o calitate 
superioară pe lângă serviciile de acces la 
internet, cu condiția ca astfel de oferte să 
nu fie în detrimentul serviciilor de acces 
la internet ori al performanțelor, 
accesibilității sau calității acestora.
Prin urmare, contractarea unor servicii 
specializate de către utilizatorii finali și 
furnizorii de aplicații și de servicii 
comerciale ar trebui să se facă în mod 
voluntar și fără discriminări.

Or. en
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Justificare

Ținând cont de concluzia OAREC, potrivit căreia controlul utilizatorilor ar trebui să primeze 
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 cu o 
calitate a accesului la internet la un nivel inferior celui optim, astfel încât să fie obligați să 
încheie un contract pentru servicii specializate. Așadar, contractarea de servicii specializate 
ar trebui să fie absolut voluntară.

Amendamentul 601
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de 
servicii specializate cu o calitate mai bună 
a serviciilor, fie cu furnizorii de 
comunicații electronice pentru public, fie 
cu furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii.

Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public sau furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii pot furniza servicii
specializate prin intermediul unei rețele 
închise de comunicații electronice, către 
un grup limitat de utilizatori, iar accesul 
la acest grup este controlat. Serviciile 
specializate nu pot fi comercializate sau 
folosite ca servicii de substituire a 
internetului și nu pot fi identice cu 
conținuturile, aplicațiile sau serviciile 
disponibile pe internetul deschis.

Or. de

Amendamentul 602
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de 
servicii specializate cu o calitate mai bună 
a serviciilor, fie cu furnizorii de 

Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public și furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii au libertatea de a 
furniza utilizatorului final servicii 
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comunicații electronice pentru public, fie 
cu furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii.

specializate cu o calitate superioară a 
serviciului, a căror furnizare nu afectează 
într-o manieră recurentă sau continuă 
calitatea generală a serviciilor de acces la 
internet. Autoritățile naționale de 
reglementare asigură libertatea accesului 
utilizatorilor finali la respectivele servicii 
specializate.

Or. en

Justificare

Rescriere pentru așezarea elementelor în ordinea logică; mai întâi furnizorii au libertatea de 
a oferi servicii specializate și, în caz afirmativ, utilizatorii ar trebui să fie liberi să beneficieze 
de acestea. Din nou, nu este important faptul că utilizatorii sunt liberi să folosească aceste 
servicii (fiindcă ar avea această libertate și dacă nu ar exista dispoziția de față), ci mai 
degrabă este important să se sublinieze faptul că aceste drepturi ar trebui puse în aplicare de 
autoritățile de reglementare.

Amendamentul 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciilor, fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații și servicii.

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciilor, fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații și servicii. Atunci 
când se încheie astfel de acorduri cu 
furnizorul de servicii de acces la internet, 
furnizorul se asigură că o calitate 
superioară a serviciului nu este în 
detrimentul performanțelor, al 
accesibilității sau al calității serviciilor de 
acces la internet, în conformitate cu 
principiul neutralității rețelei.

Or. en
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Amendamentul 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciilor, fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații și servicii.

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciilor, operate în rețele electronice 
închise, fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații și servicii.

Furnizorii de comunicații electronice 
către utilizatorii finali nu discriminează 
împotriva conținuturilor, a serviciilor sau 
a aplicațiilor din alte surse, care 
concurează cu propriile lor servicii 
specializate.

Or. en

Amendamentul 605
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciilor, fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații și servicii.

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciilor, fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații și servicii, cu 
condiția ca aceasta să nu afecteze 
calitatea generală a accesului la internet 
și cu excepția situațiilor de urgență sau 
impuse de o necesitate justificată și 
autentică.
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Or. it

Amendamentul 606
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de
servicii specializate cu o calitate mai bună 
a serviciilor, fie cu furnizorii de 
comunicații electronice pentru public, fie 
cu furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii.

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a accesa servicii specializate 
cu o calitate mai bună a serviciilor.

Or. en

Amendamentul 607
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au, de asemenea,
libertatea de a conveni prestarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciilor, fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații și servicii.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a 
conveni prestarea de servicii specializate 
cu o calitate mai bună a serviciilor, fie cu 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public, fie cu furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii.

Or. en

Amendamentul 608
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciilor, fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații și servicii.

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de servicii 
specializate pentru grupuri închise de 
utilizatori, cu o calitate mai bună a 
serviciilor, fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații și servicii.

Or. de

Amendamentul 609
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii 
și furnizorii de comunicații electronice 
pentru public au libertatea de a încheia 
acorduri între ei pentru a transmite 
volumele de date conexe sau traficul 
conex ca servicii specializate cu o calitate 
a serviciului definită sau cu o capacitate 
dedicată. Furnizarea de servicii 
specializate nu afectează în mod repetat 
sau continuu calitatea generală a 
serviciilor de acces la internet.

eliminat

Or. en

Justificare

La fel ca dispozițiile anterioare, valoarea adăugată a primei teze este neclară, întrucât 
furnizorii sunt oricum liberi să încheie reciproc convenții cu privire la servicii specializate. 
Elementul important, și anume acela că serviciile generale de acces la internet nu trebuie să 
fie afectate, a fost integrat în amendamentul la paragraful anterior.



AM\1013978RO.doc 75/223 PE526.176v01-00

RO

Amendamentul 610
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 
conexe sau traficul conex ca servicii 
specializate cu o calitate a serviciului 
definită sau cu o capacitate dedicată. 
Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează în mod repetat sau continuu 
calitatea generală a serviciilor de acces la 
internet.

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 
conexe sau traficul conex ca servicii 
specializate cu o calitate a serviciului 
definită sau cu o capacitate dedicată. 
Furnizorii de comunicații electronice iau 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
efectul furnizării de servicii specializate 
prin rețeaua lor este întotdeauna 
transparent și nu afectează calitatea 
generală a serviciilor de acces la internet
din punctul de vedere al performanțelor, 
al accesibilității și al disponibilității. În 
acest sens, ei ar trebui să asigure servicii 
de acces la internet cu o capacitate și o 
calitate suficiente pentru a suporta 
vitezele de internet cărora li s-a făcut 
publicitate și pe care le oferă utilizatorilor 
finali, fără congestionarea rețelei.
Pentru ca autoritățile naționale de 
reglementare să poată evalua o astfel de 
afectare potențială, furnizorii de 
comunicații electronice către public pun 
la dispoziție, la cerere, informații precise 
în care explică în ce mod sunt alocate 
capacitățile către cele două tipuri de 
servicii și, dacă este necesar, justifică 
măsurile adoptate pentru prevenirea 
afectării serviciilor de acces la internet de 
către serviciile specializate.

Or. en
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Amendamentul 611
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii 
și furnizorii de comunicații electronice 
pentru public au libertatea de a încheia 
acorduri între ei pentru a transmite 
volumele de date conexe sau traficul 
conex ca servicii specializate cu o calitate 
a serviciului definită sau cu o capacitate 
dedicată. Furnizarea de servicii 
specializate nu afectează în mod repetat 
sau continuu calitatea generală a 
serviciilor de acces la internet.

În cazul în care se încheie astfel de 
acorduri cu furnizorii de acces la internet, 
furnizorul se asigură că calitatea 
superioară a serviciului nu afectează 
calitatea generală a serviciilor de acces la 
internet. Furnizorii de servicii specializate 
care sunt și operatori de rețea sau 
furnizori de servicii de acces la internet 
nu pot face discriminări față de alți 
furnizori care se bazează pe serviciile de 
redirecționare ale operatorului de rețea și 
au obligația de a taxa redirecționarea 
într-o manieră transparentă, la prețuri de 
piață corecte.

Or. de

Amendamentul 612
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii 
și furnizorii de comunicații electronice 
pentru public au libertatea de a încheia 
acorduri între ei pentru a transmite 
volumele de date conexe sau traficul 
conex ca servicii specializate cu o calitate
a serviciului definită sau cu o capacitate 
dedicată. Furnizarea de servicii 
specializate nu afectează în mod repetat 
sau continuu calitatea generală a 
serviciilor de acces la internet.

Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează calitatea serviciilor de acces la 
internet. De asemenea, aceste servicii nu 
afectează standardele tehnice existente, 
general recunoscute, și nici dezvoltarea 
acestora. Prin urmare, serviciile 
specializate sunt permise doar dacă există 
o necesitate tehnică și specifică 
justificată, dincolo de propriile interese 
economice, ca modalitate de a oferi 
aplicații pentru care timpul este de 
importanță vitală sau aplicații cu cerințe 
specifice de securitate, la un anumit nivel 
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de calitate.

Or. de

Amendamentul 613
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public au libertatea de a încheia 
acorduri între ei pentru a transmite 
volumele de date conexe sau traficul 
conex ca servicii specializate cu o calitate 
a serviciului definită sau cu o capacitate 
dedicată. Furnizarea de servicii 
specializate nu afectează în mod repetat 
sau continuu calitatea generală a 
serviciilor de acces la internet.

Furnizorii de servicii de comunicații 
electronice sau furnizorii de conținut, 
aplicații și servicii le pot oferi utilizatorilor 
finali servicii specializate, cu condiția ca 
acestea să fie oferite suplimentar față de 
un serviciu de acces deschis la internet, la 
un nivel de calitate care să reflecte 
progresul tehnic și ca acestea să nu 
afecteze performanțele generale, 
accesibilitatea sau calitatea serviciilor de 
acces deschis la internet. Serviciile 
specializate se oferă doar atunci când 
capacitatea rețelei este suficientă pentru 
furnizarea unor astfel de servicii pe lângă 
accesul deschis la internet. Contractarea 
ofertelor comerciale de asistare a 
serviciilor gestionate de către utilizatorii 
finali sau de către furnizorii de 
conținuturi și aplicații ar trebui să se facă 
în mod voluntar și fără discriminări.

Or. en

Amendamentul 614
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite furnizarea unor servicii Furnizorii de servicii de comunicații 
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specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public au libertatea de a încheia 
acorduri între ei pentru a transmite 
volumele de date conexe sau traficul 
conex ca servicii specializate cu o calitate 
a serviciului definită sau cu o capacitate 
dedicată. Furnizarea de servicii 
specializate nu afectează în mod repetat 
sau continuu calitatea generală a 
serviciilor de acces la internet.

electronice sau furnizorii de conținut, 
aplicații și servicii sunt autorizați să ofere 
servicii specializate, cu condiția ca astfel 
de oferte să fie suplimentare față de 
serviciile de acces la internet și să nu 
afecteze în mod negativ accesibilitatea sau 
calitatea acestora.

Or. en

Amendamentul 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 
conexe sau traficul conex ca servicii 
specializate cu o calitate a serviciului 
definită sau cu o capacitate dedicată. 
Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează în mod repetat sau continuu 
calitatea generală a serviciilor de acces la 
internet.

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 
conexe sau traficul conex în cadrul 
rețelelor închise de comunicații 
electronice, ca servicii specializate cu o 
calitate a serviciului definită sau cu o 
capacitate dedicată, care nu sunt identice 
din punct de vedere funcțional cu 
serviciile disponibile prin intermediul 
serviciului de acces public la internet. 
Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează calitatea serviciilor de acces la 
internet. Atunci când capacitatea rețelei 
este împărțită între serviciile de acces la 
internet și serviciile specializate, 
furnizorul acestor servicii publică criterii 
clare și inechivoce pe baza cărora se 
împarte capacitatea rețelei.
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Amendamentul 616
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 
conexe sau traficul conex ca servicii 
specializate cu o calitate a serviciului 
definită sau cu o capacitate dedicată. 
Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează în mod repetat sau continuu 
calitatea generală a serviciilor de acces la 
internet.

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 
conexe sau traficul conex ca servicii 
specializate cu o calitate a serviciului 
definită sau cu o capacitate dedicată. 
Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează în mod repetat sau continuu 
calitatea generală a serviciilor de acces la 
internet. Contractarea ofertelor 
comerciale de servicii specializate de către 
utilizatorii finali sau de către furnizorii de 
conținut, aplicații și servicii ar trebui să se 
facă în mod voluntar și fără discriminări.

Or. en

Amendamentul 617
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatori, furnizorii de 
conținut, aplicații și servicii și furnizorii de 
comunicații electronice pentru public pot
încheia acorduri între ei pentru a transmite 
volumele de date conexe sau traficul conex 
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conexe sau traficul conex ca servicii 
specializate cu o calitate a serviciului 
definită sau cu o capacitate dedicată. 
Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează în mod repetat sau continuu 
calitatea generală a serviciilor de acces la 
internet.

ca servicii specializate cu o calitate a 
serviciului definită sau cu o capacitate 
dedicată. Furnizarea de servicii specializate 
nu afectează calitatea serviciilor de acces la 
internet.

Or. en

Amendamentul 618
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 
conexe sau traficul conex ca servicii 
specializate cu o calitate a serviciului 
definită sau cu o capacitate dedicată. 
Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează în mod repetat sau continuu 
calitatea generală a serviciilor de acces la 
internet.

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 
conexe sau traficul conex ca servicii 
specializate cu o calitate a serviciului 
definită sau cu o capacitate dedicată. 
Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează calitatea generală a serviciilor de 
acces la internet.

Or. en

Amendamentul 619
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
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furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 
conexe sau traficul conex ca servicii 
specializate cu o calitate a serviciului 
definită sau cu o capacitate dedicată. 
Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează în mod repetat sau continuu 
calitatea generală a serviciilor de acces la 
internet.

furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 
conexe sau traficul conex ca servicii 
specializate cu o calitate a serviciului 
definită sau cu o capacitate dedicată. 
Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează calitatea serviciilor de acces la 
internet.

Or. es

Amendamentul 620
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 
conexe sau traficul conex ca servicii 
specializate cu o calitate a serviciului 
definită sau cu o capacitate dedicată.
Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează în mod repetat sau continuu 
calitatea generală a serviciilor de acces la 
internet.

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 
conexe sau traficul conex ca servicii 
specializate cu o calitate a serviciului 
definită sau cu o capacitate dedicată.
Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează calitatea serviciilor de acces la 
internet.

Or. fr

Amendamentul 621
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii de acces la rețea care oferă sau 
comercializează simultan și servicii 
specializate au aceeași obligație în 
materie de furnizare ca un serviciu de 
acces deschis la internet, în conformitate 
cu articolul 2 punctul 14. Aceștia nu pot 
face discriminări față de alți furnizori 
care se bazează pe serviciile de 
redirecționare ale operatorului de rețea și 
au obligația de a taxa redirecționarea 
într-o manieră transparentă, la prețuri de 
piață corecte.

Or. de

Amendamentul 622
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru ca autoritățile naționale să poată 
evalua un astfel de efect negativ potențial, 
furnizorii de servicii de comunicații 
electronice sau furnizorii de conținut, 
aplicații și servicii transmit autorităților 
naționale, la cerere, informații precise 
referitoare la capacitățile alocate celor 
două tipuri de servicii.

Or. en

Amendamentul 623
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public, care sunt integrați vertical, 
nu vor face niciun fel de discriminări 
împotriva traficului de conținuturi, 
aplicații sau servicii de la furnizori care 
oferă conținuturi, servicii sau aplicații ce 
concurează cu propriile lor servicii sau cu 
serviciile oferite în baza unor acorduri 
exclusive.

Or. fr

Amendamentul 624
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul articol nu aduce atingere 
legislației Uniunii sau legislației naționale 
legate de legalitatea informațiilor, 
conținutului, aplicațiilor sau serviciilor 
transmise.

eliminat

Or. en

Amendamentul 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul articol nu aduce atingere 
legislației Uniunii sau legislației naționale 
legate de legalitatea informațiilor, 
conținutului, aplicațiilor sau serviciilor 
transmise.

eliminat
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Or. en

Justificare

Pe lângă punerea în aplicare a unei dispoziții legislative ca motiv pentru gestionarea 
traficului, aceasta ar da undă verde discriminării, degradării sau blocării conținuturilor 
considerate ilegale conform dreptului UE sau dreptului național. Astfel de măsuri ar putea 
afecta într-o manieră disproporționată dreptul utilizatorilor finali la confidențialitatea 
comunicațiilor, la viață privată și la protecția datelor.

Amendamentul 626
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul articol nu aduce atingere 
legislației Uniunii sau legislației naționale 
legate de legalitatea informațiilor, 
conținutului, aplicațiilor sau serviciilor 
transmise.

eliminat

Or. de

Amendamentul 627
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Exercitarea libertăților prevăzute la 
alineatele (1) și (2) este facilitată prin 
furnizarea de informații complete în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (1), 
articolul 26 alineatul (2) și articolul 27 
alineatele (1) și (2).

(4) Utilizatorii finali, precum și furnizorii 
de conținut, aplicații și servicii, inclusiv 
mass-media, instituțiile culturale și 
administrațiile de la orice nivel 
beneficiază de informații complete în 
conformitate cu articolul 20 alineatul (2), 
articolul 21 alineatul (3) și articolul 21a 
din Directiva 2002/22/CE, inclusiv de 
informații privind orice măsură aplicată 
pentru gestionarea rezonabilă a traficului, 
care ar putea afecta accesul la și 
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distribuția informațiilor, a conținuturilor, 
a aplicațiilor și a serviciilor, astfel cum 
este prevăzut la alineatele (1) și (2).

Or. en

Amendamentul 628
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Exercitarea libertăților prevăzute la 
alineatele (1) și (2) este facilitată prin 
furnizarea de informații complete în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (1), 
articolul 26 alineatul (2) și articolul 27 
alineatele (1) și (2).

(4) Exercitarea drepturilor prevăzute la 
alineatele (1) și (2) este facilitată prin 
furnizarea de informații complete în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (1), 
articolul 26 alineatul (2) și articolul 27 
alineatele (1) și (2).

Or. de

Amendamentul 629
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 

(5) Furnizorii de servicii de acces la 
internet nu limitează libertățile prevăzute la 
alineatul (1) discriminând, limitând sau 
intervenind în transmiterea traficului de 
internet, cu excepția cazurilor în care este 
necesar să se aplice măsuri rezonabile de 
gestionare a traficului sau să se pună în 
aplicare o hotărâre judecătorească. 
Măsurile de gestionare a traficului sunt
considerate rezonabile atunci când sunt 
utilizate pentru o gestionare mai eficientă 
a traficului din rețea, cu scopul de a 
proteja integritatea și securitatea rețelei și 
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nediscriminatorii, proporționale și 
necesare pentru:

a gestiona mai eficient traficul din rețea 
în situații punctuale demonstrate de 
congestionare puternică, cu condiția ca 
tipurile echivalente de trafic să 
beneficieze de un tratament egal. Ar 
trebui să se demonstreze că aceste măsuri 
respectă criteriile generale de relevanță, 
proporționalitate, eficiență, 
nediscriminare între părți și transparență 
și sunt în conformitate cu legislația 
existentă, inclusiv în ceea ce privește, 
printre altele, confidențialitatea și 
protecția datelor.
Gestionarea rezonabilă a traficului 
implică doar prelucrarea datelor care sunt 
necesare și proporționale pentru a realiza 
obiectivele menționate la prezentul articol.

Or. en

Justificare

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services. Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.

Amendamentul 630
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 

(5) Furnizorii de servicii de acces la 
internet nu limitează drepturile prevăzute 
la alineatul (1):
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libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și necesare 
pentru:

(a) prin eliminarea, blocarea, încetinirea, 
degradarea sau discriminarea unui anumit 
conținut sau a anumitor aplicații, servicii 
sau dispozitive terminale sau a anumitor
clase ale acestora,

(b) prin prioritizarea anumitor 
conținuturi, aplicații, servicii sau 
echipamente terminale sau a anumitor 
clase ale acestora, sau
(c) prin încheierea unor acorduri vizând 
prețuri preferențiale cu utilizatorul final, 
care fac ca accesarea anumitor 
conținuturi, aplicații, servicii sau 
dispozitive terminale sau a anumitor clase 
ale acestora să fie mai puțin atractivă din 
punct de vedere economic,
cu excepția cazurilor în care este necesar să 
se aplice măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Aceste măsuri sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și necesare 
pentru:

Or. de

Amendamentul 631
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În limitele oricăror volume de date sau În limitele oricăror volume de date sau 
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viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și 
necesare pentru:

viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
limitarea sau afectarea în alt mod a 
fluxului de trafic de internet, de exemplu 
prin blocarea, încetinirea sau degradarea 
acestuia ori prin discriminare, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului nu ar trebui să fie 
aplicate într-o manieră direcționată 
împotriva conținuturilor sau aplicațiilor 
anumitor furnizori sau care degradează 
anumiți furnizori. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii și proporționale și includ, 
printre altele, prelucrarea datelor pentru:

Or. de

Amendamentul 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și 
necesare pentru:

Furnizorii de servicii de acces la internet 
nu limitează libertățile prevăzute la 
alineatul (1) prin blocarea, încetinirea, 
degradarea, discriminarea sau 
restricționarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a traficului 
sau să se pună în aplicare o hotărâre 
judecătorească. Măsurile de gestionare a 
traficului sunt considerate rezonabile 
atunci când sunt utilizate pentru o 
gestionare mai eficientă a traficului din 
rețea, cu scopul de a proteja integritatea și 
securitatea rețelei și a gestiona mai 
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eficient traficul din rețea în situații 
punctuale demonstrate de congestionare 
puternică, cu condiția ca tipurile 
echivalente de trafic să beneficieze de un 
tratament egal. Aceste măsuri sunt
transparente, nediscriminatorii și 
proporționale.

Or. en

Amendamentul 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și necesare 
pentru:

Furnizorii de servicii de acces la internet 
tratează orice trafic de internet în 
conformitate cu principiul neutralității 
rețelei, cu excepția cazurilor în care este 
necesar să se aplice măsuri rezonabile de 
gestionare a traficului. Măsurile rezonabile 
de gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale, supuse
unor mecanisme de soluționare clare, 
cuprinzătoare și accesibile și necesare 
pentru:

Or. en

Amendamentul 634
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și necesare 
pentru:

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului.

Ar trebui să se demonstreze că aceste 
măsuri respectă criteriile generale de 
relevanță, proporționalitate, eficiență, 
nediscriminare între părți și transparență 
și sunt în conformitate cu legislația 
existentă, inclusiv în ceea ce privește, 
printre altele, confidențialitatea și 
protecția datelor.
Măsurile rezonabile de gestionare a 
traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și necesare 
pentru:

Or. en

Amendamentul 635
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 

Furnizorii de servicii de acces la internet 
nu blochează, nu încetinesc și nu 
discriminează un anumit conținut sau 
anumite aplicații sau servicii sau anumite
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libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și necesare 
pentru:

clase ale acestora, cu excepția cazurilor în 
care este necesar să se aplice măsuri 
rezonabile de gestionare a traficului.
Măsurile rezonabile de gestionare a 
traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și necesare 
pentru:

Or. fr

Amendamentul 636
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și 
necesare pentru:

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. În plus, măsurile de gestionare 
a traficului se aplică astfel încât să nu 
discrimineze serviciile care concurează cu 
cele oferite de furnizorul de acces la 
internet.
Măsurile rezonabile de gestionare a 
traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii și proporționale.

Or. en
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Amendamentul 637
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și necesare 
pentru:

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile de gestionare a 
traficului se aplică astfel încât să nu 
discrimineze serviciile care concurează cu 
cele oferite de furnizorul de acces la 
internet. Măsurile rezonabile de gestionare 
a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și necesare 
pentru:

Or. en

Amendamentul 638
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 

Furnizorii de servicii de acces la internet 
nu limitează dreptul prevăzut la 
alineatul (1) prin blocarea, încetinirea, 
degradarea, modificarea sau discriminarea
unui anumit conținut sau a anumitor 
aplicații sau servicii sau a anumitor clase 
ale acestora, cu excepția cazurilor speciale 
în care este necesar să se aplice măsuri 
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anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și necesare 
pentru:

rezonabile de gestionare a traficului. 
Măsurile rezonabile de gestionare a 
traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, strict proporționale și 
necesare pentru:

Or. en

Amendamentul 639
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și necesare 
pentru:

Furnizorii de servicii de acces la internet 
nu limitează dreptul prevăzut la 
alineatul (1) prin blocarea, încetinirea, 
degradarea sau discriminarea unui anumit 
conținut sau a anumitor aplicații sau 
servicii sau a anumitor clase ale acestora, 
cu excepția cazurilor în care este necesar să 
se aplice măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și necesare 
pentru:

Or. en

Amendamentul 640
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă



PE526.176v01-00 94/223 AM\1013978RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și 
necesare pentru:

În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și 
eficiente. Gestionarea rezonabilă a 
traficului include prelucrarea de date 
pentru:

Or. en

Amendamentul 641
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În limitele oricăror volume de date sau
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și necesare 
pentru:

În limitele oricăror volume de date, viteze 
sau caracteristici ale calității generale 
convenite prin contract pentru serviciile de 
acces la internet, furnizorii de servicii de 
acces la internet nu limitează libertățile 
prevăzute la alineatul (1) prin 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și necesare
în special pentru:
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Or. en

Justificare

O formulare mai simplă în deschiderea listei cu motivele pentru gestionarea traficului. Nu se 
poate prevedea dacă ar putea fi necesară gestionarea traficului în alte situații pe viitor. 
Întrucât în regulament au fost prevăzute mai multe niveluri de protecție în ceea ce privește 
gestionarea traficului, nu pare să existe pericolul ca o listă neexhaustivă să permită 
comiterea de abuzuri.

Amendamentul 642
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească 
sau pentru a preveni sau a împiedica 
infracțiuni grave;

eliminat

Or. en

Amendamentul 643
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească 
sau pentru a preveni sau a împiedica 
infracțiuni grave;

eliminat

Or. en

Amendamentul 644
Petra Kammerevert
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească 
sau pentru a preveni sau a împiedica 
infracțiuni grave;

eliminat

Or. de

Amendamentul 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească 
sau pentru a preveni sau a împiedica 
infracțiuni grave;

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminare determinată de modificarea efectuată la articolul 23 alineatul (5) primul paragraf 
partea introductivă.

Amendamentul 646
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească 
sau pentru a preveni sau a împiedica 
infracțiuni grave;

(a) a pune în aplicare o hotărâre 
judecătorească;
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Or. en

Justificare

O măsură de gestionare a traficului nu poate antrena răspunderea unui furnizor de 
comunicații electronice care nu este calificat sau autorizat să pună în aplicare o dispoziție 
legislativă sau să prevină ori să împiedice o infracțiune gravă. Această punere în aplicare 
este efectuată de un judecător, în vederea garantării statului de drept.

Amendamentul 647
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească 
sau pentru a preveni sau a împiedica 
infracțiuni grave;

(a) a pune în aplicare o hotărâre 
judecătorească;

Or. en

Amendamentul 648
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească 
sau pentru a preveni sau a împiedica 
infracțiuni grave;

(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească;

Or. en

Amendamentul 649
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească 
sau pentru a preveni sau a împiedica 
infracțiuni grave;

(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească;

Or. en

Justificare

Ar trebui subliniat faptul că pentru orice măsuri de acest gen este întotdeauna nevoie de un 
temei juridic sau de o hotărâre judecătorească.

Amendamentul 650
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a menține integritatea și securitatea 
rețelei, ale serviciilor furnizate prin 
intermediul acestei rețele și ale 
terminalelor utilizatorilor finali;

eliminat

Or. en

Amendamentul 651
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a menține integritatea și securitatea 
rețelei, ale serviciilor furnizate prin 
intermediul acestei rețele și ale 
terminalelor utilizatorilor finali;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a menține integritatea și securitatea 
rețelei, ale serviciilor furnizate prin 
intermediul acestei rețele și ale 
terminalelor utilizatorilor finali;

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminare determinată de modificarea efectuată la articolul 23 alineatul (5) primul paragraf 
partea introductivă.

Amendamentul 653
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a menține integritatea și securitatea 
rețelei, ale serviciilor furnizate prin 
intermediul acestei rețele și ale 
terminalelor utilizatorilor finali;

(b) a menține integritatea și securitatea 
rețelei furnizorului european de 
comunicații electronice, ale serviciilor 
furnizate prin intermediul acestei rețele și 
ale terminalelor utilizatorilor finali;

Or. en

Amendamentul 654
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a menține integritatea și securitatea 
rețelei, ale serviciilor furnizate prin 
intermediul acestei rețele și ale 
terminalelor utilizatorilor finali;

(b) a menține integritatea și securitatea 
rețelei, ale serviciilor furnizate prin 
intermediul acestei rețele și ale 
terminalelor utilizatorilor finali sau

Or. de

Amendamentul 655
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate utilizatorilor finali care și-au 
exprimat consimțământul prealabil cu 
privire la aceste măsuri restrictive;

eliminat

Or. en

Amendamentul 656
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate utilizatorilor finali care și-au 
exprimat consimțământul prealabil cu 
privire la aceste măsuri restrictive;

eliminat

Or. en

Amendamentul 657
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate utilizatorilor finali care și-au 
exprimat consimțământul prealabil cu 
privire la aceste măsuri restrictive;

eliminat

Or. en

Amendamentul 658
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate utilizatorilor finali care și-au 
exprimat consimțământul prealabil cu 
privire la aceste măsuri restrictive;

eliminat

Or. de

Amendamentul 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate utilizatorilor finali care și-au 
exprimat consimțământul prealabil cu 
privire la aceste măsuri restrictive;

eliminat

Or. en
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Justificare

Eliminare determinată de modificarea efectuată la articolul 23 alineatul (5) primul paragraf 
partea introductivă.

Amendamentul 660
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate utilizatorilor finali care și-au 
exprimat consimțământul prealabil cu 
privire la aceste măsuri restrictive;

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate utilizatorilor finali;

Or. en

Amendamentul 661
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate utilizatorilor finali care și-au 
exprimat consimțământul prealabil cu 
privire la aceste măsuri restrictive;

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate utilizatorilor finali;

Or. en

Justificare

Se obișnuiește ca furnizorii să filtreze comunicațiile de tip spam. Solicitarea acordului 
explicit din partea utilizatorilor individuali nu este posibilă în practică.

Amendamentul 662
Françoise Castex
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate utilizatorilor finali care și-au 
exprimat consimțământul prealabil cu 
privire la aceste măsuri restrictive;

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate în scopuri de marketing direct
utilizatorilor finali care și-au exprimat în 
mod liber consimțământul prealabil, 
explicit și informat cu privire la aceste 
măsuri restrictive;

Or. en

Amendamentul 663
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate utilizatorilor finali care și-au 
exprimat consimțământul prealabil cu 
privire la aceste măsuri restrictive;

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
specifice utilizatorilor finali care și-au 
exprimat consimțământul prealabil cu 
privire la aceste măsuri restrictive;

Or. en

Amendamentul 664
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile 
echivalente de trafic să fie tratate în mod 
egal.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 665
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile 
echivalente de trafic să fie tratate în mod 
egal.

eliminat

Or. en

Amendamentul 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile 
echivalente de trafic să fie tratate în mod 
egal.

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminare determinată de modificarea efectuată la articolul 23 alineatul (5) primul paragraf 
partea introductivă.

Amendamentul 667
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente 
de trafic să fie tratate în mod egal.

(d) a combate efectele congestionării 
temporare și excepționale a rețelei, în 
special prin intermediul unor măsuri care 
nu variază în funcție de aplicație sau, 
atunci când aceste măsuri nu se dovedesc 
a fi eficiente, prin intermediul unor 
măsuri specifice în funcție de aplicație, cu 
condiția ca tipurile echivalente de trafic să 
fie tratate în mod egal.

Or. en

Justificare

Pentru a menține neutralitatea rețelei, furnizorul de servicii de internet rezolvă problemele de 
congestionare asigurându-se în primul rând că niciun conținut, serviciu sau aplicație de 
internet nu va face obiectul unei discriminări.

Amendamentul 668
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente 
de trafic să fie tratate în mod egal.

(d) a combate efectele congestionării 
temporare sau excepționale a rețelei, în 
special prin intermediul unor măsuri care 
nu variază în funcție de aplicație sau, 
atunci când aceste măsuri nu se dovedesc 
a fi eficiente, prin intermediul unor 
măsuri specifice în funcție de aplicație, cu 
condiția ca tipurile echivalente de trafic să 
fie tratate în mod egal.

Or. en

Amendamentul 669
Françoise Castex



PE526.176v01-00 106/223 AM\1013978RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente 
de trafic să fie tratate în mod egal.

(d) a combate efectele congestionării 
temporare sau excepționale a rețelei, în 
special prin intermediul unor măsuri care 
nu variază în funcție de aplicație sau, 
atunci când aceste măsuri nu se dovedesc 
a fi eficiente, prin intermediul unor 
măsuri specifice în funcție de aplicație, cu 
condiția ca tipurile echivalente de trafic să 
fie tratate în mod egal.

Or. en

Amendamentul 670
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente 
de trafic să fie tratate în mod egal.

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare și excepționale a 
rețelei cu condiția ca, în astfel de situații, 
toate conținuturile, aplicațiile și serviciile
să fie tratate în conformitate cu principiul 
eforturilor maxime.

Or. de

Amendamentul 671
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 

(d) a reduce la minim sau a preveni 
efectele congestionării rețelei cu condiția 
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a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente 
de trafic să fie tratate în mod egal.

ca tipurile echivalente de trafic să fie 
tratate în mod egal.

Or. de

Amendamentul 672
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente 
de trafic să fie tratate în mod egal.

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente 
de trafic să fie tratate în mod egal, evitând, 
pe cât posibil, măsurile care fac 
discriminări între aplicații, conținuturi, 
servicii sau dispozitive.

Or. es

Amendamentul 673
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a reduce la minim efectele
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente 
de trafic să fie tratate în mod egal.

(d) a preveni congestionarea rețelei și a 
reduce la minimum efectele congestionării 
temporare sau excepționale a rețelei cu 
condiția ca tipurile echivalente de trafic să 
fie tratate în mod egal.

Or. en

Justificare

Conform formulării originale, în mod paradoxal, furnizorii puteau doar să combată 
congestionarea deja existentă, însă nu și să ia în primul rând măsuri pentru a o preveni. Nu 
ar trebui excluse măsurile proactive și preventive.
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Amendamentul 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente 
de trafic să fie tratate în mod egal.

(d) a reduce la minimum efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca toate tipurile de 
trafic să fie tratate în mod egal.

Or. en

Amendamentul 675
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente 
de trafic să fie tratate în mod egal.

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
înregistrate la nivelul rețelei cu condiția ca 
tipurile echivalente de trafic să fie tratate în 
mod egal.

Or. fr

Amendamentul 676
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea rezonabilă a traficului 
implică doar prelucrarea datelor care sunt 
necesare și proporționale pentru a realiza 

eliminat
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obiectivele menționate la prezentul 
alineat.

Or. en

Amendamentul 677
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea rezonabilă a traficului 
implică doar prelucrarea datelor care sunt 
necesare și proporționale pentru a realiza 
obiectivele menționate la prezentul 
alineat.

eliminat

Or. de

Amendamentul 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea rezonabilă a traficului implică 
doar prelucrarea datelor care sunt necesare 
și proporționale pentru a realiza obiectivele 
menționate la prezentul alineat.

Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează respectarea acestor criterii 
de către practicile de pe piețele lor, în 
special dacă măsurile de gestionare
rezonabilă a traficului implică doar 
prelucrarea datelor care sunt necesare și 
proporționale pentru a realiza obiectivele 
menționate la prezentul alineat. În acest 
scop, ele trebuie, în special:
(a) să fie autorizate să monitorizeze și să 
raporteze în mod regulat în ceea ce 
privește practicile de gestionare a 
traficului de internet și politicile de 
utilizare, pentru a asigura neutralitatea 
rețelei, a evalua impactul potențial al 
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practicilor și politicilor menționate 
anterior asupra drepturilor fundamentale, 
a asigura furnizarea unui serviciu de 
calitate suficientă și a aloca un nivel 
satisfăcător de capacitate a rețelei pentru 
internet. Raportarea ar trebui să se 
efectueze într-o manieră deschisă și 
transparentă, iar rapoartele sunt puse în 
mod liber la dispoziția publicului;
(b) să adopte proceduri corespunzătoare, 
clare, deschise și eficiente care să vizeze 
soluționarea reclamațiilor privind 
neutralitatea rețelei. În acest scop, toți 
utilizatorii internetului au dreptul să 
utilizeze aceste proceduri de reclamații 
înaintea autorității competente;
(c) să răspundă la reclamații într-un 
termen rezonabil și să poată folosi 
măsurile necesare pentru a sancționa 
încălcarea principiului neutralității 
rețelei.
Aceste autorități trebuie să dispună de 
resursele necesare pentru a îndeplini 
obligațiile menționate anterior într-o 
manieră eficace și oportună. În cooperare 
cu alte autorități naționale competente și 
cu Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor, ele monitorizează și 
efectele serviciilor specializate asupra 
diversității culturale și a inovării. 
Autoritățile naționale de reglementare 
prezintă un raport anual populației, 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.
După consultarea cu părțile interesate și 
în cooperare cu OAREC, Comisia 
stabilește orientări care definesc condiții 
uniforme suplimentare pentru punerea în 
aplicare a obligațiilor autorităților 
naționale de reglementare în temeiul 
prezentului articol.

Or. en
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Amendamentul 679
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Gestionarea rezonabilă a traficului implică 
doar prelucrarea datelor care sunt necesare 
și proporționale pentru a realiza obiectivele 
menționate la prezentul alineat.

Gestionarea rezonabilă a traficului implică 
doar prelucrarea datelor care sunt necesare 
și proporționale pentru a realiza obiectivele 
menționate la prezentul alineat.

Până la 1 ianuarie 2015, după 
consultarea părților interesate și în 
strânsă cooperare cu Comisia, OAREC 
elaborează orientări generale pentru 
aplicarea unor măsuri rezonabile de 
gestionare a traficului, pe baza 
prezentului articol.

Or. en

Justificare

Definiția unei gestionări rezonabile sau acceptabile/necesare a traficului se va modifica în 
timp, pe măsură ce tehnologia continuă să se dezvolte într-un ritm rapid, iar capacitatea 
rețelei crește. Prin urmare, este de preferat ca normele privind ceea ce constituie o 
„gestionare rezonabilă a traficului” să fie elaborate (și actualizate) de instituțiile aflate cel 
mai aproape de piață, și anume de autoritățile de reglementare care acționează în mod 
colectiv prin intermediul OAREC.

Amendamentul 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea rezonabilă a traficului implică 
doar prelucrarea datelor care sunt necesare 
și proporționale pentru a realiza obiectivele 
menționate la prezentul alineat.

Gestionarea rezonabilă a traficului implică 
doar prelucrarea datelor care sunt necesare 
și proporționale pentru a realiza obiectivele 
menționate la prezentul alineat. Prin 
urmare, toate tehnicile de inspectare sau 
analizare a datelor sunt în conformitate 
cu legislația privind confidențialitatea și 
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protecția datelor. În mod implicit, aceste 
tehnici ar trebui să analizeze doar 
informațiile din antet.

Or. en

Amendamentul 681
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea rezonabilă a traficului implică 
doar prelucrarea datelor care sunt necesare 
și proporționale pentru a realiza obiectivele 
menționate la prezentul alineat.

Gestionarea rezonabilă a traficului implică 
doar prelucrarea datelor care sunt necesare 
și proporționale pentru a realiza obiectivele 
menționate la prezentul alineat. Procesul 
de prelucrare a datelor nu dezvăluie nicio 
informație referitoare la conținutul 
comunicării pe care o accesează 
utilizatorii finali.

Or. en

Justificare

Măsurile de gestionare a traficului nu au la bază tehnici intruzive de inspectare a 
comunicațiilor de tip DPI (inspecție aprofundată a pachetelor de date). Această dispoziție 
este extrem de necesară pentru a proteja libertățile cetățenilor europeni, în spiritul 
respectului pentru viața privată și familială și pentru protecția datelor cu caracter personal 
ale acestora, în conformitate cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene.

Amendamentul 682
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se efectuează inspecții ale pachetelor 
care depășesc verificarea antetelor 
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pachetelor de date.

Or. de

Amendamentul 683
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 32 în vederea precizării 
criteriilor tehnice în conformitate cu 
articolul 23 alineatul (5), pentru a stabili 
cât mai exact dacă există circumstanțe 
excepționale, astfel cum sunt descrise în 
prezentul document. Cerințele care 
trebuie îndeplinite pentru existența 
circumstanțelor excepționale trebuie să 
fie cât mai stricte.

Or. de

Amendamentul 684
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prețurile serviciilor de acces la 
internet percepute de furnizorii de 
comunicații electronice către populație nu 
depind de conținutul, aplicațiile și 
serviciile de internet utilizate sau oferite 
prin intermediul acelorași servicii de 
acces la internet.

Or. en
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Justificare

Aceasta este o măsură de protecție împotriva situației de utilizare abuzivă a plafoanelor de 
date, în care furnizorul de servicii de internet are plafoane foarte reduse de date pentru 
accesul public la internet, dar oferă un volum nelimitat de date pentru serviciile specializate. 
Prezentul amendament este inspirat de legea neutralității rețelei din Țările de Jos.

Amendamentul 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), 
respectarea articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și 
a inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces deschis la internet la niveluri de 
calitate care reflectă evoluția tehnologică și 
care nu sunt afectate de serviciile 
specializate. În cooperare cu alte autorități 
naționale competente, ele se asigură că
efectele serviciilor specializate nu 
afectează negativ diversitatea culturală, 
pluralismul presei și inovarea. Autoritățile 
naționale de reglementare monitorizează 
îndeaproape și garantează aplicarea unor 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului în conformitate cu articolul 23 
alineatul (5), respectând cu strictețe 
orientările OAREC prevăzute la 
alineatul (2) din prezentul articol și la 
articolul 21 alineatul (3a) din 
Directiva 2002/22/CE. Măsurile 
rezonabile de gestionare a traficului fac 
obiectul unei revizuiri periodice pentru a 
reflecta evoluția tehnologică. Autoritățile 
naționale de reglementare prezintă un 
raport anual Comisiei și OAREC cu privire 
la monitorizarea și constatările lor.

Or. en
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Amendamentul 686
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și a
inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
garantează capacitatea efectivă a 
utilizatorilor finali de a beneficia de 
libertățile prevăzute la articolul 23 
alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare 
competente:

(a) sunt autorizate să monitorizeze și să 
raporteze în mod regulat în ceea ce 
privește practicile de gestionare a 
traficului de internet și politicile de 
utilizare, pentru a asigura neutralitatea 
rețelei, a evalua impactul potențial al 
practicilor și politicilor menționate 
anterior asupra drepturilor fundamentale, 
a asigura furnizarea unui serviciu de 
calitate suficientă și a aloca un nivel 
satisfăcător de capacitate a rețelei pentru 
internet. Raportarea ar trebui să se 
efectueze într-o manieră deschisă și 
transparentă, iar rapoartele sunt puse în 
mod liber la dispoziția publicului;
(b) adoptă proceduri corespunzătoare, 
clare, deschise și eficiente care să vizeze 
soluționarea reclamațiilor privind 
neutralitatea rețelei. În acest scop, toți 
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utilizatorii internetului au dreptul să 
utilizeze aceste proceduri de reclamații 
înaintea autorității competente;
(c) răspund la reclamații într-un termen 
rezonabil și pot folosi măsurile necesare 
pentru a sancționa încălcarea principiului 
neutralității rețelei.
Aceste autorități trebuie să dispună de 
resursele necesare pentru a îndeplini 
obligațiile menționate anterior într-o 
manieră eficace și oportună.
În cooperare cu alte autorități naționale 
competente și cu Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale, a 
concurenței și a inovării. Autoritățile 
naționale de reglementare prezintă un 
raport anual populației, Comisiei și 
OAREC cu privire la monitorizarea și 
constatările lor.

Or. en

Amendamentul 687
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
garantează capacitatea efectivă a 
utilizatorilor finali de a beneficia de 
libertățile prevăzute la articolul 23 
alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
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specializate asupra diversității culturale și a 
inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

specializate asupra diversității culturale și a
inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor. În acest 
scop, autoritățile naționale de 
reglementare competente:
(a) sunt autorizate să monitorizeze și să 
raporteze în mod regulat în ceea ce 
privește practicile de gestionare a 
traficului de internet și politicile de 
utilizare, pentru a asigura neutralitatea 
rețelei, a evalua impactul potențial al 
practicilor și politicilor menționate 
anterior asupra drepturilor fundamentale, 
a asigura furnizarea unui serviciu de 
calitate suficientă și a aloca un nivel 
satisfăcător de capacitate a rețelei pentru 
internet. Raportarea ar trebui să se 
efectueze într-o manieră deschisă și 
transparentă, iar rapoartele sunt puse în 
mod liber la dispoziția publicului;
(b) adoptă proceduri corespunzătoare, 
clare, deschise și eficiente care să vizeze 
soluționarea reclamațiilor privind 
neutralitatea rețelei. În acest scop, toți 
utilizatorii internetului au dreptul să 
utilizeze aceste proceduri de reclamații 
înaintea autorității competente;
(c) răspund la reclamații într-un termen 
rezonabil și pot folosi măsurile necesare 
pentru a sancționa încălcarea principiului 
neutralității rețelei.
Aceste autorități trebuie să dispună de 
resursele necesare pentru a îndeplini 
obligațiile menționate anterior într-o 
manieră eficace și oportună.
În cooperare cu alte autorități naționale 
competente și cu Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale, a 
concurenței și a inovării. Autoritățile 
naționale de reglementare prezintă un 
raport anual populației, Comisiei și 
OAREC cu privire la monitorizarea și 
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constatările lor.

Or. en

Justificare

Rolul autorităților naționale de reglementare trebuie să fie definit mai bine, pentru a garanta 
mecanismul de punere în aplicare și a pune în aplicare în mod corespunzător principiul 
neutralității rețelei, pentru a garanta libertatea de exprimare și informare a utilizatorilor, 
precum și concurența și inovarea în economia digitală. Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor ar trebui să poată monitoriza modul în care serviciile specializate pot 
afecta protecția datelor cetățenilor europeni.

Amendamentul 688
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și a 
inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

(1) Comisia Europeană și autoritățile 
naționale de reglementare monitorizează 
îndeaproape și garantează capacitatea 
efectivă a utilizatorilor finali de a beneficia 
de libertățile prevăzute la articolul 23 
alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă pe scară largă a 
serviciilor de acces la internet 
nediscriminatorii la niveluri de calitate care 
reflectă evoluția tehnologică și care nu sunt 
afectate de serviciile specializate. Viteza 
reală a internetului și calitatea serviciilor 
pentru aplicații individuale, pentru tipuri 
de aplicații și pentru servicii specializate 
ar trebui să fie monitorizate și testate 
permanent, iar constatările acestei 
monitorizări ar trebui să fie puse la 
dispoziția publicului.
În cooperare cu alte autorități naționale 
competente, Comisia Europeană și 
autoritățile naționale de reglementare
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și a 
inovării. Autoritățile naționale de 
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reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

Or. en

Amendamentul 689
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și a 
inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

(1) Comisia Europeană și autoritățile 
naționale de reglementare (ANR)
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. Nivelurile reale ale 
calității serviciilor ar trebui să fie 
monitorizate permanent, inclusiv, printre 
altele, în ceea ce privește testarea vitezei 
internetului și a calității serviciilor pentru 
aplicații individuale sau pentru categorii 
de aplicații, după caz, precum și pentru 
servicii specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și a 
inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

Or. en

Justificare

Este important să se monitorizeze permanent calitatea serviciilor de internet, inclusiv prin 
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evaluarea regulată a vitezei internetului, astfel încât marea majoritate a utilizatorilor să 
poată beneficia de o calitate din ce în ce mai bună a internetului și astfel încât inovațiile 
preconizate pentru anii următori să nu se limiteze la serviciile specializate sau cu tarife 
majorate.

Amendamentul 690
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali 
de a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), 
respectarea articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și 
a inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

(1) În exercitarea competențelor care le 
revin în temeiul articolului 30a cu privire 
la articolul 23, autoritățile naționale de 
reglementare monitorizează îndeaproape 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică. Autoritățile naționale de 
reglementare publică rapoarte regulate cu 
privire la monitorizarea și constatările lor, 
pe care le transmit Comisiei și OAREC.

Or. en

Justificare

Diversitatea culturală nu este un concept juridic, nu este măsurabilă în mod obiectiv într-o 
manieră coerentă la nivelul statelor membre și nu corespunde niciunei atribuții pe care s-ar 
putea baza ANR pentru a soluționa eventualele preocupări identificate.

Amendamentul 691
Petra Kammerevert
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și a 
inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de drepturile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces deschis la internet, în temeiul 
articolului 2 al doilea paragraf 
punctul 14, care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra libertății de opinie și 
informare, diversității lingvistice și 
culturale, libertății și diversității mass-
mediei și inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

Or. de

Amendamentul 692
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
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serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și a 
inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității lingvistice și 
culturale, libertății de opinie și informare, 
pluralismului mass-mediei și inovării. 
Autoritățile naționale de reglementare 
prezintă un raport anual Comisiei și 
OAREC cu privire la monitorizarea și 
constatările lor.

Or. de

Amendamentul 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și a
inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale, a 
concurenței și a inovării. Autoritățile 
naționale de reglementare publică rapoarte 
anuale cu privire la monitorizarea și 
constatările lor, pe care le transmit 
Comisiei și OAREC.

Or. en

Justificare

Ar trebui monitorizat felul în care serviciile specializate accentuează concurența pe piață. 
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Respectivele rapoarte ar trebui să fie puse la dispoziția publicului.

Amendamentul 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și a 
inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii în 
conformitate cu principiul neutralității 
rețelei și la niveluri de calitate care reflectă 
evoluția tehnologică și care nu sunt 
afectate de serviciile specializate. În 
cooperare cu alte autorități naționale 
competente, ele monitorizează și efectele 
serviciilor specializate asupra diversității 
culturale și a inovării. Autoritățile 
naționale de reglementare prezintă un 
raport anual Comisiei și OAREC cu privire 
la monitorizarea și constatările lor.

Or. en

Amendamentul 695
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
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articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și a 
inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și 
lingvistice, a libertății și pluralității mass-
mediei și a inovării. Autoritățile naționale 
de reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

Or. fr

Amendamentul 696
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Furnizorii de servicii publice de 
comunicații electronice au obligația de a 
consemna și de a raporta fără întârziere 
autorității naționale de reglementare 
competente toate cazurile de circumstanțe 
excepționale prevăzute la articolul 23 
alineatul (5) și toate măsurile de 
gestionare a traficului adoptate în fiecare 
caz.

Or. de

Amendamentul 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile naționale de 
reglementare stabilesc mecanisme clare și 
cuprinzătoare de notificare și soluționare 
pentru utilizatorii finali care se confruntă 
cu discriminări, restricționări, 
interferențe, blocarea sau încetinirea 
conținuturilor, a serviciilor sau a 
aplicațiilor online.

Or. en

Amendamentul 698
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a împiedica scăderea generală 
a calității serviciilor de acces la internet 
sau pentru a menține capacitatea 
utilizatorilor finali de a accesa și de a 
distribui conținuturi sau informații sau de 
a utiliza aplicații și servicii la alegerea 
acestora, autoritățile naționale de 
reglementare au competența de a impune 
cerințe minime privind calitatea 
serviciilor pentru furnizorii de 
comunicații electronice pentru public.

eliminat

Autoritățile naționale de reglementare 
furnizează Comisiei, în timp util înainte 
de impunerea unor astfel de cerințe, un 
rezumat privind motivele acțiunii, 
cerințele preconizate și acțiunea propusă. 
Aceste informații se pun, de asemenea, la 
dispoziția OAREC. Comisia poate, după 
examinarea acestor informații, să facă 
observații sau recomandări pe marginea 
lor, în special pentru a se asigura că 
cerințele preconizate nu afectează negativ 
funcționarea pieței interne. Cerințele 
preconizate nu se adoptă timp de două 
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luni de la primirea informațiilor complete 
de către Comisie, cu excepția cazului în 
care s-a convenit altfel între Comisie și 
autoritatea națională de reglementare sau 
Comisia a informat autoritatea națională 
de reglementare cu privire la reducerea 
perioadei de examinare ori Comisia a 
formulat observații sau recomandări. 
Autoritățile naționale de reglementare țin 
seama în cea mai mare măsură de 
observațiile sau de recomandările 
Comisiei și comunică cerințele adoptate 
Comisiei și OAREC.

Or. de

Amendamentul 699
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale de reglementare 
furnizează Comisiei, în timp util înainte de 
impunerea unor astfel de cerințe, un 
rezumat privind motivele acțiunii, cerințele 
preconizate și acțiunea propusă. Aceste 
informații se pun, de asemenea, la 
dispoziția OAREC. Comisia poate, după 
examinarea acestor informații, să facă 
observații sau recomandări pe marginea 
lor, în special pentru a se asigura că 
cerințele preconizate nu afectează negativ 
funcționarea pieței interne. Cerințele 
preconizate nu se adoptă timp de două 
luni de la primirea informațiilor complete 
de către Comisie, cu excepția cazului în 
care s-a convenit altfel între Comisie și 
autoritatea națională de reglementare sau 
Comisia a informat autoritatea națională 
de reglementare cu privire la reducerea 
perioadei de examinare ori Comisia a 
formulat observații sau recomandări. 
Autoritățile naționale de reglementare țin 

Autoritățile naționale de reglementare 
furnizează Comisiei, în timp util înainte de 
impunerea unor astfel de cerințe, un 
rezumat privind motivele acțiunii, cerințele 
preconizate și acțiunea propusă. Aceste 
informații se pun, de asemenea, la 
dispoziția OAREC. Comisia poate, după 
examinarea acestor informații, să facă 
observații sau recomandări pe marginea 
lor, în special pentru a se asigura că 
cerințele preconizate nu afectează negativ 
funcționarea pieței interne. Autoritățile 
naționale de reglementare țin seama în cea 
mai mare măsură de observațiile sau de 
recomandările Comisiei și comunică 
cerințele adoptate Comisiei și OAREC.
OAREC elaborează și dezvoltă orientări 
generale pentru aplicarea unor măsuri 
rezonabile de gestionare a traficului, în 
strânsă cooperare cu Comisia și cu toate 
părțile interesate, pe baza articolului 23 și 
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seama în cea mai mare măsură de 
observațiile sau de recomandările Comisiei 
și comunică cerințele adoptate Comisiei și 
OAREC.

a prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 700
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale de reglementare 
furnizează Comisiei, în timp util înainte de 
impunerea unor astfel de cerințe, un 
rezumat privind motivele acțiunii, cerințele 
preconizate și acțiunea propusă. Aceste 
informații se pun, de asemenea, la 
dispoziția OAREC. Comisia poate, după 
examinarea acestor informații, să facă 
observații sau recomandări pe marginea 
lor, în special pentru a se asigura că 
cerințele preconizate nu afectează negativ 
funcționarea pieței interne. Cerințele 
preconizate nu se adoptă timp de două luni 
de la primirea informațiilor complete de 
către Comisie, cu excepția cazului în care 
s-a convenit altfel între Comisie și 
autoritatea națională de reglementare sau 
Comisia a informat autoritatea națională de 
reglementare cu privire la reducerea 
perioadei de examinare ori Comisia a 
formulat observații sau recomandări. 
Autoritățile naționale de reglementare țin 
seama în cea mai mare măsură de 
observațiile sau de recomandările Comisiei 
și comunică cerințele adoptate Comisiei și 
OAREC.

Autoritățile naționale de reglementare se 
consultă cu furnizorii de comunicații 
electronice către populație înainte de a 
furniza Comisiei, în timp util înainte de 
impunerea unor astfel de cerințe, un 
rezumat privind motivele acțiunii, cerințele 
preconizate și acțiunea propusă. Aceste 
informații se pun, de asemenea, la 
dispoziția OAREC. Comisia poate, după 
examinarea acestor informații, să facă 
observații sau recomandări pe marginea 
lor, în special pentru a se asigura că 
cerințele preconizate nu afectează negativ 
funcționarea pieței interne. Cerințele 
preconizate nu se adoptă timp de două luni 
de la primirea informațiilor complete de 
către Comisie, cu excepția cazului în care 
s-a convenit altfel între Comisie și 
autoritatea națională de reglementare sau 
Comisia a informat autoritatea națională de 
reglementare cu privire la reducerea 
perioadei de examinare ori Comisia a 
formulat observații sau recomandări. 
Autoritățile naționale de reglementare țin 
seama în cea mai mare măsură de 
observațiile sau de recomandările Comisiei 
și comunică cerințele adoptate Comisiei și 
OAREC.

Or. en
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Amendamentul 701
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale de reglementare 
adoptă proceduri corespunzătoare pentru 
reclamațiile referitoare la funcționarea 
serviciilor de acces la internet pentru 
utilizatorii finali și furnizorii de conținut, 
aplicații și servicii.

Or. en

Amendamentul 702
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare care definesc condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
obligațiilor autorităților naționale 
competente în temeiul prezentului articol. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 33 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 703
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare care definesc condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a obligațiilor 
autorităților naționale competente în 
temeiul prezentului articol. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

(3) După consultarea cu părțile interesate 
și în cooperare cu Comisia, OAREC 
stabilește orientări care definesc condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
obligațiilor autorităților naționale 
competente în temeiul prezentului articol. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 33 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 704
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare care definesc condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a obligațiilor 
autorităților naționale competente în 
temeiul prezentului articol. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

(3) Comisia poate adopta acte delegate
care definesc condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a obligațiilor 
autorităților naționale competente în 
temeiul prezentului articol. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu articolul 32.

Or. ro

Amendamentul 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta acte de punere în (3) După consultarea OAREC, Comisia 
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aplicare care definesc condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a obligațiilor 
autorităților naționale competente în 
temeiul prezentului articol. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

adoptă acte de punere în aplicare care 
definesc condiții uniforme pentru punerea 
în aplicare a obligațiilor autorităților 
naționale competente în temeiul 
prezentului articol. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Este necesară o aplicare uniformă.

Amendamentul 706
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public publică, cu excepția unor 
oferte care sunt negociate în mod 
individual, informații transparente, 
comparabile, adecvate și actualizate cu 
privire la:

Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public publică, cu excepția unor 
oferte care sunt negociate în mod 
individual, informații transparente, 
comparabile, inteligibile, adecvate și 
actualizate cu privire la:

Or. it

Amendamentul 707
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) calitatea serviciilor lor, în conformitate 
cu actele de punere în aplicare prevăzute 
la alineatul (2);

(d) calitatea serviciilor lor;
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Or. en

Amendamentul 708
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare în statul membru de reședință al 
utilizatorului final, inclusiv la orele de vârf;

(i) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare în statul membru de reședință al 
utilizatorului final, inclusiv la orele de vârf, 
precum și mijloacele puse la dispoziția 
utilizatorului final pentru a verifica, în 
orice moment, viteza reală de descărcare 
și încărcare, împreună cu o defalcare a 
vitezei de transmitere a datelor efectiv 
disponibilă pe parcursul perioadei 
contractuale;

Or. fr

Amendamentul 709
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare în statul membru de reședință al 
utilizatorului final, inclusiv la orele de vârf;

(i) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare în statul membru de reședință al 
utilizatorului final, inclusiv la orele de vârf, 
precum și instrumentele aflate în orice 
moment la dispoziția utilizatorilor finali, 
pentru ca aceștia să poată monitoriza 
singuri vitezele de încărcare și descărcare 
pe care le au la dispoziție pe durata 
contractului, în timp real și folosind 
proceduri general recunoscute;
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Or. de

Amendamentul 710
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare în statul membru de reședință al 
utilizatorului final, inclusiv la orele de vârf;

(i) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare în statul membru de reședință al 
utilizatorului final, inclusiv viteza minimă 
garantată de transmitere a datelor pentru 
descărcare și încărcare la orele de vârf;

Or. en

Amendamentul 711
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) informațiile cu privire la orice 
proceduri aplicate de furnizor pentru 
măsurarea și structurarea traficului în așa 
fel încât să se evite congestionarea unei 
rețele, precum și la modul în care aceste 
proceduri ar putea influența calitatea 
serviciului și protecția datelor cu caracter 
personal;

(iv) informațiile cu privire la orice 
proceduri aplicate de furnizor pentru 
măsurarea și structurarea traficului în așa 
fel încât să se evite congestionarea unei 
rețele, precum și la modul în care aceste 
proceduri ar putea influența calitatea 
serviciului și protecția datelor cu caracter 
personal, împreună cu toate măsurile 
prevăzute la articolul 23 alineatul (5); de 
asemenea, sunt indicate instrumentele 
aflate în orice moment la dispoziția 
utilizatorilor finali, astfel încât aceștia să 
poată accesa informațiile privind 
aplicațiile și măsurile de monitorizare și 
gestionare a traficului prevăzute la 
articolul 23 alineatul (5), utilizând 
proceduri comprehensibile și general 
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recunoscute;

Or. de

Amendamentul 712
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) informațiile cu privire la orice 
proceduri aplicate de furnizor pentru 
măsurarea și structurarea traficului în așa 
fel încât să se evite congestionarea unei 
rețele, precum și la modul în care aceste 
proceduri ar putea influența calitatea 
serviciului și protecția datelor cu caracter 
personal;

(iv) informațiile cu privire la orice 
proceduri aplicate de furnizor pentru 
măsurarea și structurarea traficului în așa 
fel încât să se evite congestionarea unei 
rețele, precum și la modul în care aceste 
proceduri ar putea influența calitatea 
serviciului și protecția datelor cu caracter 
personal, precum și mijloacele puse la 
dispoziția utilizatorului final pentru a se
asigura că măsurile de direcționare a 
traficului sunt aplicate eficient;

Or. fr

Amendamentul 713
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) tehnicile de inspecție a 
comunicațiilor utilizate pentru măsurile 
de gestionare a traficului, stabilite în 
scopurile prevăzute la articolul 23 
alineatul (5) și repercusiunile lor asupra 
dreptului utilizatorilor la confidențialitate 
și la protecția datelor;

Or. en
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Justificare

Această dispoziție completează cadrul și garantează mai bine drepturile cetățenilor europeni, 
în spiritul respectului pentru viața privată și pentru protecția datelor cu caracter personal ale 
acestora, potrivit articolelor 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 714
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) tehnicile de inspecție a 
comunicațiilor utilizate pentru măsurile 
de gestionare a traficului, stabilite în 
scopurile prevăzute la articolul 23 
alineatul (5) și repercusiunile lor asupra 
dreptului utilizatorilor finali la 
confidențialitate și la protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 715
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste informații se publică într-o formă 
clară, completă și ușor accesibilă în limba 
(limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului 
membru în care serviciul este oferit și se 
actualizează în mod regulat. Aceste 
informații sunt transmise înainte de 
publicare, la cerere, autorităților naționale 
de reglementare relevante. Orice 
diferențiere în ceea ce privește condițiile 
aplicate consumatorilor și altor utilizatori 
finali trebuie să fie explicitată.

Aceste informații se publică într-o formă 
clară, inteligibilă, ușor accesibilă și 
completă, în formate standardizate și 
libere, în limba (limbile) oficială (oficiale) 
a (ale) statului membru în care serviciul
este oferit și se actualizează în mod regulat. 
Aceste informații sunt transmise înainte de 
publicare, la cerere, autorităților naționale 
de reglementare relevante. Orice 
diferențiere în ceea ce privește condițiile 
aplicate consumatorilor și altor utilizatori 
finali trebuie să fie explicitată.
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Or. it

Amendamentul 716
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare în care să precizeze metodele 
pentru măsurarea vitezei serviciilor de 
acces la internet, parametrii privind 
calitatea serviciului și metodele pentru 
măsurarea acestora, precum și conținutul, 
forma și modul de publicare a 
informațiilor, inclusiv posibilele 
mecanisme de certificare a calității. 
Comisia poate lua în considerare 
parametrii, definițiile și metodele de 
măsurare prevăzute în anexa III la 
Directiva 2002/22/CE. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

(2) Comisia poate adopta acte delegate în 
care să precizeze metodele pentru 
măsurarea vitezei serviciilor de acces la 
internet, parametrii privind calitatea 
serviciului și metodele pentru măsurarea 
acestora, precum și conținutul, forma și 
modul de publicare a informațiilor, inclusiv 
posibilele mecanisme de certificare a 
calității. Comisia poate lua în considerare 
parametrii, definițiile și metodele de 
măsurare prevăzute în anexa III la 
Directiva 2002/22/CE. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu articolul 32.

Or. ro

Amendamentul 717
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Utilizatorii finali au acces la 
instrumente independente de evaluare care 
să le permită să compare performanța 
accesului la rețeaua de comunicații 
electronice și a serviciilor de comunicații 
electronice și costurile structurilor 
alternative de utilizare. În acest scop, 

(3) Utilizatorii au acces la instrumente 
independente de evaluare care să le permită 
să compare performanța accesului la 
rețeaua de comunicații electronice și a 
serviciilor de comunicații electronice și 
costurile structurilor alternative de 
utilizare. În acest scop, statele membre 
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statele membre instituie un sistem voluntar 
de certificare pentru site-urile și ghidurile 
interactive sau instrumentele similare. 
Certificarea se acordă pe baza unor cerințe 
obiective, transparente și proporționate, în 
special pe baza independenței față de orice 
furnizor de comunicații electronice pentru 
public, a utilizării unui limbaj simplu, a 
furnizării de informații complete și 
actualizate și a aplicării unei proceduri 
eficace de soluționare a plângerilor. Dacă 
nu sunt disponibile pe piață gratuit sau la 
un preț rezonabil sisteme de comparare 
certificate, autoritățile naționale de 
reglementare sau alte autorități naționale 
competente pun la dispoziție astfel de 
facilități ele însele sau prin intermediul 
unor terți, cu respectarea cerințelor de 
certificare. Informațiile publicate de 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public sunt accesibile și gratuite în scopul 
de a pune la dispoziție facilități de 
comparare.

instituie un sistem voluntar de certificare 
pentru site-urile și ghidurile interactive sau 
instrumentele similare. Certificarea se 
acordă pe baza unor cerințe obiective, 
transparente și proporționate, în special pe 
baza independenței față de orice furnizor 
de comunicații electronice pentru public, a 
utilizării unui limbaj simplu, a unor 
programe informatice cu sursă liberă și a 
unor metodologii cunoscute în mod 
public, a furnizării de informații complete 
și actualizate și a aplicării unei proceduri 
eficace de soluționare a plângerilor. Dacă 
nu sunt disponibile pe piață gratuit sisteme 
de comparare certificate, autoritățile 
naționale de reglementare sau alte autorități 
naționale competente pun la dispoziție 
astfel de facilități ele însele sau prin 
intermediul unor terți, cu respectarea 
cerințelor de certificare. Informațiile 
publicate de furnizorii de comunicații 
electronice pentru public sunt accesibile, 
furnizate în formate libere și gratuite în 
scopul de a pune la dispoziție facilități de 
comparare.

Or. en

Justificare

Pentru a permite o comparație fiabilă, punerea în aplicare a metodologiei și a programelor 
informatice trebuie să poată fi evaluată. Pentru a permite supravegherea întregii game de 
produse de internet, astfel încât utilizatorii medii să se poată asigura că produsul lor de 
internet este conform cu specificațiile prevăzute în contract, aceste instrumente trebuie să fie 
gratuite. Pentru a permite crearea unor facilități independente de comparație, datele de 
monitorizare a rețelelor trebuie să fie furnizate conform principiului datelor libere, de 
exemplu să fie ușor lizibile pentru echipamente, să fie standardizate și să fie supuse unei 
licențe gratuite.

Amendamentul 718
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La cererea autorităților publice 
relevante, furnizorii de comunicații 
electronice pentru public distribuie gratuit 
informații de interes public către 
utilizatorii finali, atunci când este cazul, 
prin aceleași mijloace care sunt utilizate 
în mod normal de acestea pentru 
comunicarea cu utilizatorii finali. În acest 
caz, astfel de informații sunt furnizate de 
autoritățile publice relevante furnizorilor 
de comunicații electronice pentru public 
într-un format standardizat și pot viza, 
inter alia, următoarele subiecte:

eliminat

(a) cele mai frecvente utilizări ale 
serviciilor de comunicații electronice în 
scopul comiterii de activități ilegale sau 
pentru a disemina conținuturi 
dăunătoare, în special atunci când 
acestea pot aduce atingere respectării 
drepturilor și libertăților celorlalți, 
inclusiv încălcări ale drepturilor legate de 
protecția datelor, ale drepturilor de autor 
și ale drepturilor conexe, precum și 
consecințele juridice ale acestora; și
(b) mijloacele de protecție împotriva 
riscurilor la adresa securității personale și 
a accesului ilegal la date cu caracter 
personal atunci când se utilizează servicii 
de comunicații electronice.

Or. de

Amendamentul 719
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) orice restricții impuse de către 
furnizor privind utilizarea echipamentului 

eliminat
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terminal furnizat, inclusiv informații 
referitoare la deblocarea echipamentelor 
terminale și la orice taxe implicate în 
cazul în care contractul este reziliat 
înainte de încheierea perioadei 
contractuale minime;

Or. de

Amendamentul 720
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) orice utilizare sau durată minimă 
necesară pentru a beneficia de condiții 
promoționale;

(i) orice utilizare sau durată minimă 
necesară pentru a beneficia de condiții 
promoționale. Durata minimă nu poate 
depăși 12 luni;

Or. ro

Amendamentul 721
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare la punctul principal în care se află 
utilizatorul final, inclusiv intervalele 
vitezei efective, viteza medie și viteza la 
orele de vârf, inclusiv impactul potențial al 
permiterii accesului unor terți printr-o rețea 
radio locală;

(b) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare la punctul principal în care se află 
utilizatorul final, inclusiv intervalele 
vitezei minime garantate, viteza medie și 
viteza la orele de vârf, inclusiv impactul 
potențial al permiterii accesului unor terți 
printr-o rețea radio locală;

Or. en
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Amendamentul 722
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile menționate la alineatele 
(1) și (2) sunt furnizate într-o formă clară, 
completă și ușor accesibilă și într-o limbă 
oficială a statului membru de reședință al 
utilizatorului final și sunt actualizate în 
mod regulat. Ele fac parte integrantă din 
contract și nu pot fi modificate decât în 
cazul în care părțile contractante convin 
altfel în mod expres. Utilizatorul final 
primește o copie a contractului în scris.

(3) Informațiile solicitate furnizorilor în 
temeiul Directivei privind 
serviciile 2002/22/CE, astfel cum a fost 
modificată prin Directiva 2009/136/CE, 
sunt furnizate într-o formă clară, completă 
și ușor accesibilă și într-o limbă oficială a
statului membru de reședință al 
utilizatorului final și sunt actualizate în 
mod regulat. Se stabilește un format 
standard pentru întreaga Europă, astfel 
încât informațiile să fie furnizate într-o 
formă transferabilă și ușor accesibilă 
consumatorilor. Ele fac parte integrantă 
din contract și nu pot fi modificate decât în 
cazul în care părțile contractante convin 
altfel în mod expres.

Or. de

Amendamentul 723
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) sunt furnizate într-o formă clară, 
completă și ușor accesibilă și într-o limbă 
oficială a statului membru de reședință al 
utilizatorului final și sunt actualizate în 
mod regulat. Ele fac parte integrantă din 
contract și nu pot fi modificate decât în 
cazul în care părțile contractante convin 
altfel în mod expres. Utilizatorul final 
primește o copie a contractului în scris.

(3) Informațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) sunt furnizate într-o formă clară, 
completă și ușor accesibilă și într-o limbă 
oficială a statului membru de reședință al 
utilizatorului final și sunt actualizate în 
mod regulat. Ele fac parte integrantă din 
contract și nu pot fi modificate decât în 
cazul în care părțile contractante convin 
altfel în mod expres. Utilizatorul final 
primește o copie a contractului în scris. 
Statele membre pot menține sau introduce 
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în legislația lor națională cerințe 
lingvistice cu privire la informațiile 
contractuale, astfel încât să garanteze că 
aceste informații sunt înțelese cu ușurință 
de către consumator sau alt utilizator 
final.

Or. en

Amendamentul 724
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) sunt furnizate într-o formă clară, 
completă și ușor accesibilă și într-o limbă 
oficială a statului membru de reședință al 
utilizatorului final și sunt actualizate în 
mod regulat. Ele fac parte integrantă din 
contract și nu pot fi modificate decât în 
cazul în care părțile contractante convin 
altfel în mod expres. Utilizatorul final 
primește o copie a contractului în scris.

(3) Informațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) sunt furnizate într-o formă clară, 
completă și ușor accesibilă și în toate 
limbile oficiale a statului membru de 
reședință al utilizatorului final și sunt 
actualizate în mod regulat. Ele fac parte 
integrantă din contract și nu pot fi 
modificate decât în cazul în care părțile 
contractante convin altfel în mod expres. 
Utilizatorul final primește o copie a 
contractului în scris.

Or. ro

Amendamentul 725
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare care să specifice detaliile privind 
cerințele în materie de informare 
menționate la alineatul (2). Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 

(4) Comisia poate adopta acte delegate
care să specifice detaliile privind cerințele 
în materie de informare menționate la 
alineatul (2). Respectivele acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
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conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

articolul 32.

Or. ro

Amendamentul 726
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a opta, cu titlu gratuit, 
pentru un sistem care furnizează informații 
privind consumul cumulat de diferite 
servicii de comunicații electronice 
exprimate în moneda în care este emisă 
factura către utilizatorul final. Un astfel de 
sistem garantează că, fără consimțământul 
utilizatorului final, cheltuielile acumulate 
de-a lungul unei perioade specificate de 
utilizare nu depășesc o limită financiară 
specificată stabilită de către utilizatorul 
final.

(1) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a opta, cu titlu gratuit, 
pentru un sistem care furnizează informații 
privind consumul cumulat de diferite 
servicii de comunicații electronice 
exprimate în moneda în care este emisă 
factura către utilizatorul final. Factura va 
fi emisă în moneda statului membru, sau 
în euro, pentru statele membre din zona 
euro. Un astfel de sistem garantează că, 
fără consimțământul utilizatorului final, 
cheltuielile acumulate de-a lungul unei 
perioade specificate de utilizare nu 
depășesc o limită financiară specificată 
stabilită de către utilizatorul final.

Or. ro

Amendamentul 727
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a opta, cu titlu gratuit, 
pentru un sistem care furnizează informații 

(1) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a opta, cu titlu gratuit, 
pentru un sistem care furnizează informații 
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privind consumul cumulat de diferite 
servicii de comunicații electronice 
exprimate în moneda în care este emisă 
factura către utilizatorul final. Un astfel de 
sistem garantează că, fără consimțământul
utilizatorului final, cheltuielile acumulate 
de-a lungul unei perioade specificate de 
utilizare nu depășesc o limită financiară 
specificată stabilită de către utilizatorul 
final.

privind consumul cumulat de diferite 
servicii de comunicații electronice 
exprimate în moneda în care este emisă 
factura către utilizatorul final și care le 
permite să își controleze modul de 
utilizare a serviciilor de date. Un astfel de 
sistem garantează că, fără consimțământul 
utilizatorului final, cheltuielile acumulate 
de-a lungul unei perioade specificate de 
utilizare nu depășesc o limită financiară 
specificată stabilită de către utilizatorul 
final.

Or. en

Amendamentul 728
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contractele încheiate între consumatori 
și furnizorii de comunicații electronice 
pentru public nu prevăd o durată minimă 
mai mare de 24 de luni. Furnizorii de 
comunicații electronice pentru public le 
oferă utilizatorilor finali posibilitatea de a 
încheia un contract cu o durată de cel mult 
12 luni.

(1) Contractele încheiate între consumatori 
și furnizorii de comunicații electronice 
pentru public nu prevăd o durată minimă 
mai mare de 12 luni. Furnizorii de 
comunicații electronice pentru public le 
oferă utilizatorilor finali posibilitatea, la 
solicitarea acestora, de a încheia un 
contract și cu o durată de cel mult 12 luni.

Or. ro

Amendamentul 729
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorii (și alți utilizatori finali, 
cu excepția cazului în care au convenit 

(2) Consumatorii (și alți utilizatori finali, 
cu excepția cazului în care au convenit 
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altfel) au dreptul de a rezilia un contract cu 
un preaviz de o lună, în cazul în care au 
trecut cel puțin șase luni de la încheierea 
contractului. Nu este datorată nicio 
despăgubire, cu excepția celei pentru 
valoarea reziduală a echipamentelor care 
fac obiectul unor subvenții legate de 
contract în momentul încheierii 
contractului și a unei rambursări pro rata 
temporis pentru orice alte avantaje 
promoționale marcate ca atare în momentul 
încheierii contractului. Orice restricție de 
utilizare a echipamentelor terminale în alte 
rețele este ridicată, în mod gratuit, de către 
furnizor cel târziu în momentul achitării 
unei astfel de compensări.

altfel) au dreptul de a rezilia un contract cu 
un preaviz de o lună, după expirarea 
duratei minime a contractului. Nu este 
datorată nicio despăgubire, cu excepția 
celei pentru valoarea reziduală a 
echipamentelor care fac obiectul unor 
subvenții legate de contract în momentul 
încheierii contractului și a unei rambursări 
pro rata temporis pentru orice alte avantaje 
promoționale marcate ca atare în momentul 
încheierii contractului. Orice restricție de 
utilizare a echipamentelor terminale în alte 
rețele este ridicată, în mod gratuit, de către 
furnizor cel târziu în momentul achitării 
unei astfel de compensări.

Or. de

Justificare

Pentru a oferi companiilor de telecomunicații securitatea juridică, de planificare și de 
investiții de care au nevoie, perioada contractuală minimă garantată trebuie să aibă o durată 
adecvată. Existența unei limite de șase luni ar submina această securitate.

Amendamentul 730
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorii (și alți utilizatori finali, 
cu excepția cazului în care au convenit 
altfel) au dreptul de a rezilia un contract cu 
un preaviz de o lună, în cazul în care au 
trecut cel puțin șase luni de la încheierea 
contractului. Nu este datorată nicio 
despăgubire, cu excepția celei pentru 
valoarea reziduală a echipamentelor care 
fac obiectul unor subvenții legate de 
contract în momentul încheierii 
contractului și a unei rambursări pro rata 

(2) Consumatorii (și alți utilizatori finali, 
cu excepția cazului în care au convenit 
altfel) au dreptul de a rezilia un contract cu 
un preaviz de o lună. Nu este datorată nicio 
despăgubire, cu excepția celei pentru 
valoarea reziduală a echipamentelor care 
fac obiectul unor subvenții legate de 
contract în momentul încheierii 
contractului și a unei rambursări pro rata 
temporis pentru orice alte avantaje 
promoționale marcate ca atare în momentul 
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temporis pentru orice alte avantaje 
promoționale marcate ca atare în momentul 
încheierii contractului. Orice restricție de 
utilizare a echipamentelor terminale în alte 
rețele este ridicată, în mod gratuit, de către 
furnizor cel târziu în momentul achitării 
unei astfel de compensări.

încheierii contractului. Orice restricție de 
utilizare a echipamentelor terminale în alte 
rețele este ridicată, în mod gratuit, de către 
furnizor cel târziu în momentul achitării 
unei astfel de compensări.

Or. ro

Amendamentul 731
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorii (și alți utilizatori finali, 
cu excepția cazului în care au convenit 
altfel) au dreptul de a rezilia un contract
cu un preaviz de o lună, în cazul în care au 
trecut cel puțin șase luni de la încheierea 
contractului. Nu este datorată nicio 
despăgubire, cu excepția celei pentru 
valoarea reziduală a echipamentelor care 
fac obiectul unor subvenții legate de 
contract în momentul încheierii 
contractului și a unei rambursări pro rata 
temporis pentru orice alte avantaje 
promoționale marcate ca atare în momentul 
încheierii contractului. Orice restricție de 
utilizare a echipamentelor terminale în alte 
rețele este ridicată, în mod gratuit, de către 
furnizor cel târziu în momentul achitării 
unei astfel de compensări.

(2) După încheierea contractului, 
consumatorii (și alți utilizatori finali, cu 
excepția cazului în care au convenit altfel) 
au dreptul de a rezilia contractul în cauză
cu un preaviz de o lună. Nu este datorată
nicio despăgubire, cu excepția celei pentru 
valoarea reziduală a echipamentelor care 
fac obiectul unor subvenții legate de 
contract în momentul încheierii 
contractului și a unei rambursări pro rata 
temporis pentru orice alte avantaje 
promoționale marcate ca atare în momentul 
încheierii contractului. Orice restricție de 
utilizare a echipamentelor terminale în alte 
rețele este ridicată, în mod gratuit, de către 
furnizor cel târziu în momentul achitării 
unei astfel de compensări.

Or. es

Amendamentul 732
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care contractele sau dreptul 
intern prevăd perioade de contract care 
urmează să fie extinse în mod tacit, 
furnizorul de comunicații electronice 
pentru public informează utilizatorul final 
în timp util astfel încât acesta să aibă cel 
puțin o lună la dispoziție pentru a se opune 
unei prelungiri tacite. În cazul în care 
utilizatorul final nu se opune, contractul se 
consideră a fi un contract pe durată 
nedeterminată, care poate fi reziliat de 
către utilizatorul final în orice moment cu 
un preaviz de o lună și fără a suporta vreun 
cost.

(3) În cazul în care contractele sau dreptul 
intern prevăd perioade de contract care 
urmează să fie extinse în mod tacit, 
furnizorul de comunicații electronice 
pentru public informează în scris 
utilizatorul final în timp util astfel încât 
acesta să aibă cel puțin o lună la dispoziție 
pentru a se opune unei prelungiri tacite. În 
cazul în care utilizatorul final nu se opune, 
contractul se consideră a fi un contract pe 
durată nedeterminată, care poate fi reziliat 
de către utilizatorul final în orice moment 
cu un preaviz de o lună și fără a suporta 
vreun cost.

Or. ro

Amendamentul 733
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Utilizatorii finali au dreptul de a rezilia 
contractul lor fără a suporta vreun cost în 
urma primirii notificării privind 
modificările aduse condițiilor contractuale 
propuse de către furnizorul de comunicații 
electronice pentru public, cu excepția 
cazului în care modificările propuse sunt 
exclusiv în beneficiul utilizatorul final. 
Furnizorii transmit utilizatorilor finali o
notificare adecvată, cu cel puțin o lună 
înainte, cu privire la orice astfel de 
modificări și îi informează în același timp 
cu privire la dreptul lor de a rezilia 
contractul, fără a suporta vreun cost în 
cazul în care nu acceptă noile condiții. 
Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis.

(4) Utilizatorii finali au dreptul de a rezilia 
contractul lor fără a suporta vreun cost în 
urma primirii notificării privind 
modificările aduse condițiilor contractuale 
propuse de către furnizorul de comunicații 
electronice pentru public. Furnizorii 
transmit utilizatorilor finali o notificare 
adecvată, cu cel puțin o lună înainte, cu 
privire la orice astfel de modificări și îi 
informează în același timp cu privire la 
dreptul lor de a rezilia contractul, fără a 
suporta vreun cost în cazul în care nu 
acceptă noile condiții. Alineatul (2) se 
aplică mutatis mutandis.

Or. de
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Justificare

Restabilirea situației actuale.

Amendamentul 734
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Utilizatorii finali au dreptul de a rezilia 
contractul lor fără a suporta vreun cost în 
urma primirii notificării privind 
modificările aduse condițiilor contractuale 
propuse de către furnizorul de comunicații 
electronice pentru public, cu excepția 
cazului în care modificările propuse sunt 
exclusiv în beneficiul utilizatorul final. 
Furnizorii transmit utilizatorilor finali o 
notificare adecvată, cu cel puțin o lună 
înainte, cu privire la orice astfel de 
modificări și îi informează în același timp 
cu privire la dreptul lor de a rezilia 
contractul, fără a suporta vreun cost în
cazul în care nu acceptă noile condiții. 
Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis.

(4) Utilizatorii finali au dreptul de a rezilia 
contractul lor fără a suporta vreun cost în 
urma primirii notificării privind 
modificările aduse condițiilor contractuale 
propuse în mod unilateral de către 
furnizorul de comunicații electronice 
pentru public, în cazul în care modificările 
propuse sunt în detrimentul utilizatorului 
final. Furnizorii transmit utilizatorilor finali 
o notificare adecvată, cu cel puțin o lună 
înainte, cu privire la orice astfel de 
modificări și îi informează în același timp 
cu privire la dreptul lor de a rezilia 
contractul, fără a suporta vreun cost în 
cazul în care nu acceptă noile condiții. 
Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis.

Or. de

Justificare

Consumatorii trebuie să aibă opțiunea de a-și rezilia contractele, dar numai dacă acestea 
sunt modificate într-o manieră care le afectează interesele sau care nu a fost convenită de 
comun acord. În cazul în care consumatorii ar fi autorizați să își rezilieze contractele în mod 
arbitrar, chiar și atunci când modificările ar fi fost în avantajul lor, aceasta ar crea un climat 
de incertitudine pentru întreprinderi din punctul de vedere al planificării și al investițiilor.

Amendamentul 735
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Utilizatorii finali au dreptul de a rezilia 
contractul lor fără a suporta vreun cost în 
urma primirii notificării privind 
modificările aduse condițiilor contractuale 
propuse de către furnizorul de comunicații 
electronice pentru public, cu excepția 
cazului în care modificările propuse sunt 
exclusiv în beneficiul utilizatorul final. 
Furnizorii transmit utilizatorilor finali o 
notificare adecvată, cu cel puțin o lună 
înainte, cu privire la orice astfel de 
modificări și îi informează în același timp 
cu privire la dreptul lor de a rezilia 
contractul, fără a suporta vreun cost în 
cazul în care nu acceptă noile condiții. 
Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis.

(4) Utilizatorii finali au dreptul de a rezilia 
contractul lor fără a suporta vreun cost în 
urma primirii notificării privind 
modificările aduse calității serviciilor sau
condițiilor contractuale propuse de către 
furnizorul de comunicații electronice 
pentru public, cu excepția cazului în care 
modificările propuse sunt exclusiv în 
beneficiul utilizatorul final. Furnizorii 
transmit utilizatorilor finali o notificare 
adecvată, cu cel puțin o lună înainte, cu 
privire la orice astfel de modificări și îi 
informează în același timp cu privire la 
dreptul lor de a rezilia contractul, fără a 
suporta vreun cost în cazul în care nu 
acceptă noile condiții. Alineatul (2) se 
aplică mutatis mutandis.

Or. ro

Amendamentul 736
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Un abonament la servicii suplimentare 
oferite de același furnizor de comunicații 
electronice pentru public nu duce la 
reînceperea perioadei inițiale a 
contractului, cu excepția cazului în care 
prețul serviciului (serviciilor) 
suplimentar(e) depășește în mod 
semnificativ prețul serviciilor inițiale sau 
serviciile suplimentare sunt oferite la un 
preț promoțional special legat de 
reînnoirea contractului existent.

(6) Un abonament la servicii suplimentare 
oferite de același furnizor de comunicații 
electronice pentru public nu duce la 
reînceperea perioadei inițiale a 
contractului.

Or. ro
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Amendamentul 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Portabilitatea numerelor și activarea 
acestora sunt executate în cel mai scurt 
timp posibil. Pentru utilizatorii finali care 
au încheiat un acord pentru transferul unui 
număr către un nou furnizor, numărul 
respectiv este activat în termen de o zi
lucrătoare de la încheierea unui astfel de 
acord. În eventualitatea în care serviciul 
devine indisponibil în timpul procesului de 
portabilitate, această indisponibilitate nu 
poate depăși o zi lucrătoare.

(3) Portabilitatea numerelor și activarea 
acestora sunt executate în cel mai scurt 
timp posibil și, în orice caz, în termen de 
maximum patru zile lucrătoare. Pentru a 
limita numărul de respingeri sau refuzuri 
ale solicitărilor de portabilitate, furnizorul 
dinspre care se realizează transferul 
trebuie să ofere o explicație clară și 
detaliată privind motivele unui astfel de 
refuz. Pentru utilizatorii finali care au 
încheiat un acord pentru transferul unui 
număr către un nou furnizor, numărul 
respectiv este activat în termen de o zi 
lucrătoare de la încheierea unui astfel de 
acord. În eventualitatea în care serviciul 
devine indisponibil în timpul procesului de 
portabilitate, această indisponibilitate nu 
poate depăși o zi lucrătoare.

Or. it

Amendamentul 738
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public care întârzie sau care comit 
abuzuri în ceea ce privește schimbarea 
furnizorului, inclusiv nepunând la 
dispoziție în timp util informațiile necesare 
pentru transfer, sunt obligați să 
despăgubească utilizatorii finali care sunt 
expuși la o astfel de amânare sau la un 
astfel de abuz.

(6) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public care întârzie sau care comit 
abuzuri în ceea ce privește schimbarea 
furnizorului, inclusiv nepunând la 
dispoziție în timp util informațiile necesare 
pentru transfer, sunt obligați să 
despăgubească utilizatorii finali care sunt 
expuși la o astfel de amânare sau la un 
astfel de abuz, în limita daunelor suferite. 
În acest sens, transferul de portabilitate ia 
în considerare eventualele plăți restante și 
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poate fi întârziat în mod corespunzător, în 
circumstanțe rezonabile.

Or. de

Amendamentul 739
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a
Aplicarea principiilor generale privind 

furnizorii de servicii ale societății 
informaționale

Autoritățile naționale de supraveghere se 
asigură că furnizorii de servicii ale 
societății informaționale respectă 
principiile de transparență, 
nediscriminare și deschidere a platformei, 
inclusiv măsurile de facilitare a 
schimbării furnizorilor, a 
interoperabilității, a portabilității 
aplicațiilor și datelor și a neutralității în
căutarea de conținuturi digitale.

Or. de

Amendamentul 740
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a
Aplicarea principiilor generale privind 

furnizorii de servicii ale societății 
informaționale
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Autoritățile naționale de supraveghere se 
asigură că drepturile consumatorilor 
naționali nu sunt subminate. Furnizorii 
de servicii ale societății informaționale 
respectă principiile de transparență, 
nediscriminare și deschidere a platformei, 
inclusiv măsurile de facilitare a 
schimbării furnizorilor, a 
interoperabilității și a neutralității în 
căutarea de conținuturi digitale.

Or. de

Amendamentul 741
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a
Aplicarea principiilor generale și a 

dispozițiilor legale și în cazul furnizorilor 
de servicii ale societății informaționale

Autoritatea națională de supraveghere se 
asigură că furnizorii de servicii ale 
societății informaționale respectă aceleași 
principii de transparență, nediscriminare 
și deschidere a platformei, inclusiv 
măsurile de facilitare a schimbării 
furnizorilor, a interoperabilității, a 
comunicațiilor indiferent de emițător și 
destinatar, a portabilității aplicațiilor și 
datelor și a neutralității în căutarea de 
conținuturi digitale.

Or. de

Amendamentul 742
Angelika Niebler
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Propunere de regulament
Capitolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul 5a
Deschidere și transparență
Articolul 30a – Aplicarea principiilor 
generale de deschidere și transparență în 
cazul furnizorilor de servicii ale societății 
informaționale 
Autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că furnizorii de servicii ale 
societății informaționale respectă aceleași 
principii de transparență, nediscriminare 
și deschidere a platformei, inclusiv 
măsurile de facilitare a schimbării 
furnizorilor, a interoperabilității, a 
transferurilor de date indiferent de 
emițător și destinatar, a portabilității 
aplicațiilor și datelor și a neutralității în 
operațiunile de căutare.

Or. de

Justificare

Piața telecomunicațiilor s-a schimbat semnificativ de la adoptarea cadrului de reglementare 
la nivelul UE (2002), prin convergența piețelor anterior separate, ocupate de furnizorii de 
servicii tradiționale de telecomunicații și de internet. Pentru a asigura uniformitatea 
drepturilor consumatorilor, dispozițiile de transparență și condițiile de confidențialitate în 
utilizarea serviciilor de comunicații, normele care guvernează serviciile tradiționale de 
telecomunicații ar trebui să se aplice și furnizorilor de servicii de internet. 

Amendamentul 743
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Referitor la furnizorii europeni de 
comunicații electronice, sunt impuse 
sancțiuni în conformitate cu capitolul II 

eliminat
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privind competențele respective ale 
autorităților naționale de reglementare 
din statele membre de origine și din 
statele membre gazdă.

Or. ro

Amendamentul 744
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată la articolul 17 alineatul (2) și la 
articolul 19 alineatul (5), se conferă 
Comisiei pe o perioadă de timp 
nedeterminată începând cu [data intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată la articolul 17 alineatul (2) și la 
articolul 19 alineatul (5), se conferă 
Comisiei pe o perioadă de timp de cinci 
ani începând cu [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament].

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
noua luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel puțin cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. ro

Amendamentul 745
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată la articolul 17 alineatul (2) și la 

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată la articolul 17 alineatul (2), la 
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articolul 19 alineatul (5), se conferă 
Comisiei pe o perioadă de timp 
nedeterminată începând cu [data intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

articolul 19 alineatul (5) și la articolul 23 
alineatul (5), se conferă Comisiei pe o 
perioadă de timp nedeterminată începând 
cu [data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

Or. de

Amendamentul 746
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competenței menționate la 
articolul 17 alineatul (2) și la articolul 19 
alineatul (5) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
duce la încetarea delegării competenței 
specificate în decizia respectivă. Decizia 
produce efecte din ziua următoare datei 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere valabilității actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

(3) Delegarea competenței menționate la 
articolul 17 alineatul (2), la articolul 19 
alineatul (5) și la articolul 23 alineatul (5)
poate fi revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare duce la 
încetarea delegării competenței specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua următoare datei publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Or. de

Amendamentul 747
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 17 alineatul (2) și al articolului 
19 alineatul (5) intră în vigoare numai în 
cazul în care Parlamentul European sau 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 17 alineatul (2), al articolului 19 
alineatul (5) și al articolului 23 
alineatul (5) intră în vigoare numai în 
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Consiliul nu a exprimat nicio obiecție în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv Parlamentului European și 
Consiliului sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că nu 
vor formula obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

cazul în care Parlamentul European sau 
Consiliul nu a exprimat nicio obiecție în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv Parlamentului European și 
Consiliului sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că nu 
vor formula obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. de

Amendamentul 748
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 34 – paragraful 1 a (nou)
Directiva 2002/20/CE
Articolul 10 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 10 se adaugă următorul 
alineat (6a) nou:
„(6a) O autoritate națională de 
reglementare notifică OAREC cu privire 
la orice măsură adoptată în temeiul 
alineatelor (5) și (6).”

Or. en

Amendamentul 749
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 34 a (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34a
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Modificări aduse Directivei 2002/19/CE
Directiva 2002/19/CE se modifică după 
cum urmează:
La articolul 13 se adaugă următorul 
alineat (2a) nou:
„(2a) Atunci când o autoritate națională 
de reglementare evaluează posibilitatea 
impunerii sau menținerii controlului 
prețurilor în conformitate cu alineatul (1) 
pentru accesul cu ridicata la rețelele de 
generație următoare, ea evaluează situația 
concurenței pe piața cu amănuntul. În 
condițiile unei protecții eficace împotriva 
discriminării la nivelul cu ridicata și ale 
unor constrângeri demonstrabile în 
materie de prețuri, provocate fie de 
concurența bazată pe infrastructură față 
de rețelele fixe sau wireless de generație 
următoare, fie de produsele cu acces 
reglementat din rețelele pe bază de cupru, 
autoritatea națională de reglementare 
elimină controlul prețurilor pentru 
accesul cu ridicata la rețelele de generație 
următoare.”

Or. en

Justificare

Reglementarea prețurilor poate fi justificată doar în situațiile în care utilizatorii finali trebuie 
să fie protejați împotriva prețurilor de monopol, adică în prezența unui așa-numit „blocaj 
persistent”, care nu este supus constrângerilor în materie de prețuri pe care le constituie 
ofertele cu amănuntul concurente sau ofertele reglementate pe o altă rețea. Integrarea 
principiului în dreptul Uniunii asigură o foarte necesară certitudine juridică.

Amendamentul 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 34 a (nou)
Decizia nr. 243/2012/UE
Articolul 15 
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Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 34a
Modificări aduse Deciziei 

nr. 243/2012/UE
La articolul 15, al treilea paragraf se 
modifică după cum urmează:

„Articolul 15 „Raportare și revizuire

Raportare și revizuire Până la 10 aprilie 2014, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind activitățile desfășurate și 
măsurile adoptate în temeiul prezentei 
decizii.

Până la 10 aprilie 2014, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind activitățile desfășurate și 
măsurile adoptate în temeiul prezentei 
decizii.

Statele membre transmit Comisiei toate 
informațiile necesare în scopul 
reexaminării aplicării prezentei decizii.

Statele membre transmit Comisiei toate 
informațiile necesare în scopul 
reexaminării aplicării prezentei decizii.

Până la 31 decembrie 2015, Comisia 
reexaminează aplicarea prezentei decizii. 
Revizuirea abordează în special 
următoarele aspecte:

Până la 31 decembrie 2015, Comisia 
reexaminează aplicarea prezentei decizii.

un calendar comun care să definească un 
termen până la care benzile identificate 
pentru comunicațiile mobile în bandă 
largă la nivelul ITU, precum benzile de 
700 MHz, 1,5 GHz și 3,8-4,2 GHz, sunt 
eliberate și armonizate pentru utilizarea 
mobilă în bandă largă în toate statele 
membre ale UE, respectând rezultatul 
evaluării efectuate de către Comisia 
Europeană în conformitate cu articolul 6 
alineatul (5).

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:ro:PDF)

Amendamentul 751
Werner Langen
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Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 2 litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „serviciu de comunicații electronice” 
înseamnă un serviciu care constă în 
transmiterea de semnale prin rețele de 
comunicații electronice, inclusiv serviciile 
de telecomunicații și serviciile de 
transmisie prin rețele utilizate pentru 
radiodifuziune, precum și serviciile care 
asigură sau facilitează comunicarea, dar 
nu și servicii al căror scop principal este 
acela de a asigura și a exercita controlul 
editorial asupra conținuturilor mass-
media prin intermediul rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice; nu 
include serviciile societății informaționale 
astfel cum sunt acestea definite la 
articolul 1 din Directiva 98/34/CE care nu 
se referă în mod esențial la comunicare, 
chiar și atunci când constau în 
transmiterea de semnale prin rețele de 
comunicații electronice;

Or. de

Amendamentul 752
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 2 litera c

Textul în vigoare Amendamentul

1a. Articolul 2 litera (c) se modifică după 
cum urmează:

(c) „serviciu de comunicații electronice” 
înseamnă serviciul furnizat de obicei 
contra cost și care constă în totalitate sau 
în principal în transmiterea de semnale 

(c) „serviciu de comunicații electronice” 
înseamnă un serviciu care constă în 
transmiterea de semnale prin rețele de 
comunicații electronice, inclusiv serviciile 
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prin rețele de comunicații electronice, 
inclusiv serviciile de telecomunicații și 
serviciile de transmisie prin rețele utilizate 
pentru radiodifuziune, dar nu și servicii 
care constau din furnizarea de 
conținuturi prin intermediul rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice; nu 
include serviciile societății informaționale 
astfel cum sunt acestea definite la articolul 
1 din Directiva 98/34/CE care nu constau 
în întregime sau în principal în 
transmiterea de semnale prin rețele de 
comunicații electronice;

de telecomunicații, serviciile care asigură 
sau facilitează comunicarea și serviciile 
de transmisie prin rețele utilizate pentru 
radiodifuziune, dar nu și servicii al căror 
scop principal este acela de a asigura 
controlul editorial al furnizorului asupra 
conținuturilor mass-media transmise prin 
intermediul rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice; nu include 
serviciile societății informaționale astfel 
cum sunt acestea definite la articolul 1 din 
Directiva 98/34/CE care nu se referă în 
mod esențial la comunicare, chiar și 
atunci când constau în transmiterea de
semnale prin rețele de comunicații 
electronice;

Or. de

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:DE:PDF)

Justificare

Definiția din 2002 a serviciilor de comunicații electronice este depășită și, prin urmare, 
trebuie extinsă pentru a reflecta faptul că, în prezent, piața include atât operatori de 
telecomunicații tradiționale, cât și actori care oferă servicii de ultimă generație.

Amendamentul 753
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 2 – litera c 

Textul în vigoare Amendamentul

1a. Articolul 2 litera (c) se modifică după 
cum urmează:

„«serviciu de comunicații electronice» 
înseamnă serviciul furnizat de obicei 
contra cost și care constă în totalitate sau 
în principal în transmiterea de semnale 
prin rețele de comunicații electronice, 
inclusiv serviciile de telecomunicații și

„«serviciu de comunicații electronice» 
înseamnă serviciul care constă în 
transmiterea de semnale prin rețele de 
comunicații electronice, inclusiv serviciile 
de telecomunicații, serviciile de transmisie 
prin rețele utilizate pentru radiodifuziune și 
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serviciile de transmisie prin rețele utilizate 
pentru radiodifuziune, dar nu și servicii 
care constau din furnizarea de conținuturi 
prin intermediul rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice sau exercitarea 
unui control editorial asupra conținuturilor 
respective; nu include serviciile societății 
informaționale astfel cum sunt acestea 
definite la articolul 1 din Directiva 
98/34/CE care nu constau în întregime sau 
în principal în transmiterea de semnale prin 
rețele de comunicații electronice.”

elemente substituibile bazate pe protocolul 
de internet, care utilizează aplicații sau 
platforme de servicii, dar nu și servicii care 
constau din furnizarea de conținuturi prin 
intermediul rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice sau exercitarea 
unui control editorial asupra conținuturilor 
respective; nu include serviciile societății 
informaționale astfel cum sunt acestea 
definite la articolul 1 din 
Directiva 98/34/CE care nu constau în 
întregime sau în principal în transmiterea 
de semnale prin rețele de comunicații 
electronice și nu constituie un înlocuitor 
pentru acestea.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:35:32002L0021:RO:PDF)

Justificare

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.

Amendamentul 754
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– (a) la alineatul (1), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(1) Atunci când o măsură preconizată 
vizată de articolul 7 alineatul (3) are drept 
obiectiv să impună, să modifice sau să 
retragă o obligație care îi revine unui 
operator în aplicarea articolului 16 din 
prezenta directivă, coroborat cu articolul 
5 și cu articolele 9-13 din Directiva 
2002/19/CE (Directiva privind accesul), 
precum și cu articolul 17 din Directiva 
2002/22/CE (Directiva privind serviciul 
universal), Comisia poate, în termenul de 
o lună prevăzut la articolul 7 alineatul (3) 
din prezenta directivă, să notifice 
autorității naționale de reglementare în 
cauză și OAREC motivele pentru care 
consideră că proiectul de măsură ar crea 
un obstacol pentru piața unică sau 
îndoielile sale serioase cu privire la 
compatibilitatea acestuia cu legislația 
Uniunii, luând în considerare, după caz, 
orice recomandare adoptată în temeiul 
articolului 19 alineatul (1) din prezenta 
directivă în ceea ce privește aplicarea 
armonizată a dispozițiilor specifice ale 
prezentei directive și ale directivelor 
specifice. Într-un astfel de caz, proiectul 
de măsură nu se adoptă în următoarele 
trei luni de la notificarea Comisiei.”

Or. en

Justificare

Pentru a preveni efectele nocive asupra utilizatorilor finali, este necesar să se reafirme 
competența autorităților naționale în ceea ce privește armonizarea aplicării dispozițiilor 
specifice ale prezentei directive și ale altor directive specifice.

Amendamentul 755
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

– (a) la alineatul (1), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(1) Atunci când o măsură preconizată
vizată de articolul 7 alineatul (3) are drept 
obiectiv să impună, să modifice sau să 
retragă o obligație care îi revine unui 
operator în aplicarea articolului 16 din 
prezenta directivă, coroborat cu articolul 
5 și cu articolele 9-13 din Directiva 
2002/19/CE (Directiva privind accesul), 
precum și cu articolul 17 din Directiva 
2002/22/CE (Directiva privind serviciul 
universal), Comisia poate, în termenul de 
o lună prevăzut la articolul 7 alineatul (3) 
din prezenta directivă, să notifice 
autorității naționale de reglementare în 
cauză și OAREC motivele pentru care 
consideră că proiectul de măsură ar crea 
un obstacol pentru piața unică sau 
îndoielile sale serioase cu privire la 
compatibilitatea acestuia cu legislația 
Uniunii, luând în considerare, după caz, 
orice recomandare adoptată în temeiul 
articolului 19 alineatul (1) din prezenta 
directivă în ceea ce privește aplicarea 
armonizată a dispozițiilor specifice ale 
prezentei directive și ale directivelor 
specifice. Într-un astfel de caz, proiectul 
de măsură nu se adoptă în următoarele 
trei luni de la notificarea Comisiei.”

Or. en

Amendamentul 756
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
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Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

– (a) la alineatul (1), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(1) Atunci când o măsură preconizată 
vizată de articolul 7 alineatul (3) are drept 
obiectiv să impună, să modifice sau să 
retragă o obligație care îi revine unui 
operator în aplicarea articolului 16 din 
prezenta directivă, coroborat cu articolul 
5 și cu articolele 9-13 din Directiva 
2002/19/CE (Directiva privind accesul), 
precum și cu articolul 17 din Directiva 
2002/22/CE (Directiva privind serviciul 
universal), Comisia poate, în termenul de 
o lună prevăzut la articolul 7 alineatul (3) 
din prezenta directivă, să notifice 
autorității naționale de reglementare în 
cauză și OAREC motivele pentru care 
consideră că proiectul de măsură ar crea 
un obstacol pentru piața unică sau 
îndoielile sale serioase cu privire la 
compatibilitatea acestuia cu legislația 
Uniunii, luând în considerare, după caz, 
orice recomandare adoptată în temeiul 
articolului 19 alineatul (1) din prezenta 
directivă în ceea ce privește aplicarea 
armonizată a dispozițiilor specifice ale 
prezentei directive și ale directivelor 
specifice. Într-un astfel de caz, proiectul 
de măsură nu se adoptă în următoarele 
trei luni de la notificarea Comisiei.”

Or. en

Amendamentul 757
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– (a) următorul paragraf se inserează 
între primul și al doilea paragraf de la 
alineatul (1):

eliminat

„Atunci când evaluează dacă o anumită 
piață are caracteristicile care ar putea 
justifica impunerea de obligații de 
reglementare ex ante și, prin urmare, 
trebuie să fie inclusă în recomandare, 
Comisia are în vedere în special 
necesitatea unei reglementări convergente 
în întreaga Uniune, necesitatea de a 
promova investițiile eficace și inovarea în 
interesul utilizatorilor finali și al 
competitivității globale a economiei 
Uniunii, precum și relevanța pieței în 
cauză, alături de alți factori precum 
concurența bazată pe infrastructură 
existentă la nivelul pieței cu amănuntul, 
concurența în ceea ce privește prețurile, 
diversitatea și calitatea produselor oferite 
utilizatorilor finali. Comisia ia în 
considerare toate constrângerile 
concurențiale relevante, indiferent dacă 
rețelele, serviciile sau aplicațiile care 
impun astfel de constrângeri sunt 
considerate a fi rețele de comunicații 
electronice, servicii de comunicații 
electronice sau alte tipuri de servicii sau 
de aplicații care sunt comparabile din 
punctul de vedere al utilizatorului final, în 
scopul de a stabili dacă, în general în 
Uniune sau într-o parte semnificativă a 
acesteia, următoarele trei criterii sunt 
îndeplinite în mod cumulativ:
(a) prezența unor obstacole structurale, 
juridice sau de reglementare importante și 
netranzitorii în calea intrării pe piață;
(b) structura pieței nu tinde către o 
concurență efectivă într-un orizont de 
timp relevant, având în vedere situația 
concurenței bazate pe infrastructură și a 
altor tipuri de concurență dincolo de 
obstacolele în calea intrării pe piață;
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(c) legislația în domeniul concurenței nu 
este suficientă ca atare pentru a aborda în 
mod adecvat disfuncționalitatea 
(disfuncționalitățile) identificată 
(identificate) a (ale) pieței.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 758
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

– (a) următorul paragraf se inserează 
între primul și al doilea paragraf de la 
alineatul (1):

eliminat

„Atunci când evaluează dacă o anumită 
piață are caracteristicile care ar putea 
justifica impunerea de obligații de 
reglementare ex ante și, prin urmare, 
trebuie să fie inclusă în recomandare, 
Comisia are în vedere în special 
necesitatea unei reglementări convergente 
în întreaga Uniune, necesitatea de a 
promova investițiile eficace și inovarea în 
interesul utilizatorilor finali și al 
competitivității globale a economiei 
Uniunii, precum și relevanța pieței în 
cauză, alături de alți factori precum 
concurența bazată pe infrastructură 
existentă la nivelul pieței cu amănuntul, 
concurența în ceea ce privește prețurile, 
diversitatea și calitatea produselor oferite 
utilizatorilor finali. Comisia ia în 
considerare toate constrângerile 
concurențiale relevante, indiferent dacă 
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rețelele, serviciile sau aplicațiile care 
impun astfel de constrângeri sunt 
considerate a fi rețele de comunicații 
electronice, servicii de comunicații 
electronice sau alte tipuri de servicii sau 
de aplicații care sunt comparabile din 
punctul de vedere al utilizatorului final, în 
scopul de a stabili dacă, în general în 
Uniune sau într-o parte semnificativă a 
acesteia, următoarele trei criterii sunt 
îndeplinite în mod cumulativ:
(a) prezența unor obstacole structurale, 
juridice sau de reglementare importante și 
netranzitorii în calea intrării pe piață;
(b) structura pieței nu tinde către o 
concurență efectivă într-un orizont de 
timp relevant, având în vedere situația 
concurenței bazate pe infrastructură și a 
altor tipuri de concurență dincolo de 
obstacolele în calea intrării pe piață;
(c) legislația în domeniul concurenței nu 
este suficientă ca atare pentru a aborda în 
mod adecvat disfuncționalitatea 
(disfuncționalitățile) identificată 
(identificate) a (ale) pieței.

Or. en

Amendamentul 759
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

– (a) următorul paragraf se inserează 
între primul și al doilea paragraf de la 
alineatul (1):

eliminat

„Atunci când evaluează dacă o anumită 
piață are caracteristicile care ar putea 
justifica impunerea de obligații de 
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reglementare ex ante și, prin urmare, 
trebuie să fie inclusă în recomandare, 
Comisia are în vedere în special 
necesitatea unei reglementări convergente 
în întreaga Uniune, necesitatea de a 
promova investițiile eficace și inovarea în 
interesul utilizatorilor finali și al 
competitivității globale a economiei 
Uniunii, precum și relevanța pieței în 
cauză, alături de alți factori precum 
concurența bazată pe infrastructură 
existentă la nivelul pieței cu amănuntul, 
concurența în ceea ce privește prețurile, 
diversitatea și calitatea produselor oferite 
utilizatorilor finali. Comisia ia în 
considerare toate constrângerile 
concurențiale relevante, indiferent dacă 
rețelele, serviciile sau aplicațiile care 
impun astfel de constrângeri sunt 
considerate a fi rețele de comunicații 
electronice, servicii de comunicații 
electronice sau alte tipuri de servicii sau 
de aplicații care sunt comparabile din 
punctul de vedere al utilizatorului final, în 
scopul de a stabili dacă, în general în 
Uniune sau într-o parte semnificativă a 
acesteia, următoarele trei criterii sunt 
îndeplinite în mod cumulativ:
(a) prezența unor obstacole structurale, 
juridice sau de reglementare importante și 
netranzitorii în calea intrării pe piață;
(b) structura pieței nu tinde către o 
concurență efectivă într-un orizont de 
timp relevant, având în vedere situația 
concurenței bazate pe infrastructură și a 
altor tipuri de concurență dincolo de 
obstacolele în calea intrării pe piață;
(c) legislația în domeniul concurenței nu 
este suficientă ca atare pentru a aborda în 
mod adecvat disfuncționalitatea 
(disfuncționalitățile) identificată 
(identificate) a (ale) pieței.

Or. en
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Amendamentul 760
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 1 alineatul (1) se adaugă 
un al treilea paragraf, după cum 
urmează:

eliminat

„Prezentul regulament se aplică 
serviciilor de roaming furnizate în Uniune 
utilizatorilor finali ai căror furnizor 
național este un prestator de comunicații 
electronice pentru public într-un stat 
membru.”

Or. en

Amendamentul 761
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 531/2012 
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Prezentul regulament se aplică serviciilor 
de roaming furnizate în Uniune 
utilizatorilor finali ai căror furnizor 
național este un prestator de comunicații 
electronice pentru public într-un stat 
membru.”

„Prezentul regulament se aplică serviciilor 
de roaming reglementate furnizate în 
Uniune utilizatorilor finali ai căror furnizor 
național este un prestator de comunicații 
electronice pentru public într-un stat 
membru.”

Or. en

Amendamentul 762
Catherine Trautmann
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Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 2 – alineatul 2 – litera r (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La articolul 2 alineatul (2) se adaugă 
următoarea literă (r):

eliminat

„(r) «acord de roaming bilateral sau 
multilateral» înseamnă unul sau mai 
multe acorduri comerciale sau tehnice 
între furnizorii de servicii de roaming 
care permit extinderea virtuală a 
acoperirii rețelei din țara de origine și 
furnizarea durabilă de către fiecare 
furnizor de servicii de roaming de servicii 
de roaming cu amănuntul reglementate la 
același nivel de preț ca cel al serviciilor 
lor respective de comunicații mobile 
naționale.”

Or. en

Amendamentul 763
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La articolul 4 se adaugă următorul 
alineat (7):

eliminat

„(7) Prezentul articol nu se aplică 
furnizorilor de servicii de roaming care 
furnizează servicii de roaming cu 
amănuntul reglementate în conformitate 
cu articolul 4a.”

Or. en
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Amendamentul 764
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 3
Regulamentul (UE) 521/2012
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezentul articol nu se aplică 
furnizorilor de servicii de roaming care 
furnizează servicii de roaming cu 
amănuntul reglementate în conformitate 
cu articolul 4a.

(7) În urma eliminării taxelor de roaming, 
acest articol nu se mai aplică.

Or. de

Amendamentul 765
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(7) Prezentul articol nu se aplică 
furnizorilor de servicii de roaming care 
furnizează servicii de roaming cu 
amănuntul reglementate în conformitate 
cu articolul 4a.”

„(7) Prezentul articol se aplică până la 
30 iunie 2016.”

Or. en

Justificare

În urma propunerii Comisiei, comercializarea separată a serviciilor de roaming în Europa a 
fost de fapt îngreunată, din cauza incertitudinilor provocate la nivelul pieței până la 
momentul adoptării. În contextul eliminării taxelor de roaming, conform propunerii 
raportorului, facilitățile de decuplare nu mai sunt utile și de aceea furnizorii nu ar mai trebui 
să le aloce resurse în continuare.
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Amendamentul 766
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 4 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 37 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 4 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 768
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul articol se aplică furnizorilor de 
servicii de roaming care:

(1) Furnizorii de servicii de roaming au 
dreptul să limiteze consumul de servicii de 
roaming cu amănuntul reglementate, la 
tariful aplicabil serviciilor naționale prin 
referință la un criteriu de utilizare 
rezonabilă. Orice criteriu de utilizare 
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rezonabilă se aplică în așa fel încât 
consumatorii care beneficiază de 
diferitele pachete de servicii naționale cu 
amănuntul ale furnizorului de servicii de 
roaming să fie în măsură să reproducă cu 
încredere modelul tipic de consum intern 
aferent pachetelor lor respectivele servicii 
naționale cu amănuntul în timp ce 
călătoresc în mod periodic în interiorul 
Uniunii. Un furnizor de servicii de 
roaming care beneficiază de această 
posibilitate publică, în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul XXX/2014, și include în 
contractele sale, în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1) literele (b) și (c) 
din respectivul regulament, informații 
detaliate cu privire la modul în care este 
aplicat criteriul de utilizare rezonabilă, cu 
trimitere la principalele tarife, la volum și 
la alți parametri ai pachetului cu 
amănuntul în cauză.
(2) Până la 31 decembrie 2014, OAREC, 
în urma consultării părților interesate și 
în strânsă cooperare cu Comisia, 
elaborează orientări generale de aplicare 
a criteriilor de utilizare rezonabilă în 
contractele cu amănuntul furnizate de 
către furnizorii de servicii de roaming 
care invocă prezentul articol. OAREC 
elaborează aceste orientări cu referire la 
obiectivul global prevăzut la alineatul (1) 
și are în vedere în special evoluția 
prețurilor și a modelelor de consum în 
statele membre, gradul de convergență al 
nivelurilor prețurilor naționale în 
întreaga Uniune, orice efect observabil al 
furnizării de servicii de roaming la tarife 
naționale asupra evoluției acestor tarife și 
evoluția tarifelor cu ridicata ale serviciilor 
de roaming pentru un trafic dezechilibrat 
între furnizorii de servicii de roaming.

(3) Autoritatea națională de reglementare 
competentă monitorizează și 
supraveghează aplicarea criteriilor de 
utilizare rezonabilă, ținând seama în cea 
mai mare măsură de orientările OAREC, 
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de îndată ce sunt adoptate, și se asigură 
că nu sunt aplicate condiții nerezonabile.

Or. en

Amendamentul 769
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 4 a – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatele (1), (6) și (7) nu împiedică 
limitarea de către un furnizor de servicii 
de roaming a consumului de servicii de 
roaming cu amănuntul reglementate la 
tariful aplicabil serviciilor naționale prin 
referință la un criteriu de utilizare 
rezonabilă. Orice criteriu de utilizare 
rezonabilă se aplică în așa fel încât 
consumatorii care beneficiază de 
diferitele pachete de servicii naționale cu 
amănuntul ale furnizorului de servicii de 
roaming să fie în măsură să reproducă cu 
încredere modelul tipic de consum intern 
aferent pachetelor lor respectivele servicii 
naționale cu amănuntul în timp ce 
călătoresc în mod periodic în interiorul 
Uniunii. Un furnizor de servicii de 
roaming care beneficiază de această 
posibilitate publică, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul XXX/2014, și include în 
contractele sale, în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1) literele (b) și (c) 
din respectivul regulament, informații 
detaliate cuantificate cu privire la modul 
în care este aplicat criteriul de utilizare 
rezonabilă, cu trimitere la principalele 
tarife, la volum și la alți parametri ai 
pachetului cu amănuntul în cauză.

eliminat

Or. ro
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Amendamentul 770
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 4 a – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2014, OAREC, în 
urma consultării părților interesate și în 
strânsă cooperare cu Comisia, elaborează 
orientări generale de aplicare a criteriilor 
de utilizare rezonabilă în contractele cu 
amănuntul furnizate de către furnizorii de 
servicii de roaming care invocă prezentul 
articol. OAREC elaborează aceste orientări 
cu referire la obiectivul global prevăzut la 
primul paragraf și are în vedere în special 
evoluția prețurilor și a modelelor de 
consum în statele membre, gradul de 
convergență al nivelurilor prețurilor 
naționale în întreaga Uniune, orice efect 
observabil al furnizării de servicii de 
roaming la tarife naționale asupra evoluției
acestor tarife și evoluția tarifelor cu 
ridicata ale serviciilor de roaming pentru 
un trafic dezechilibrat între furnizorii de 
servicii de roaming.

OAREC elaborează aceste orientări cu 
referire la obiectivul global prevăzut la 
primul paragraf și are în vedere în special 
evoluția prețurilor și a modelelor de 
consum în statele membre, gradul de 
convergență al nivelurilor prețurilor 
naționale în întreaga Uniune, orice efect 
observabil al furnizării de servicii de 
roaming la tarife naționale asupra evoluției 
acestor tarife și evoluția tarifelor cu 
ridicata ale serviciilor de roaming pentru 
un trafic dezechilibrat între furnizorii de 
servicii de roaming.

Or. ro

Amendamentul 771
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 6 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2014, OAREC, în Până la 31 decembrie 2016, OAREC, în 
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urma consultării părților interesate și în 
strânsă cooperare cu Comisia, elaborează 
orientări generale de aplicare a criteriilor 
de utilizare rezonabilă în contractele cu 
amănuntul furnizate de către furnizorii de
servicii de roaming care invocă prezentul 
articol. OAREC elaborează aceste orientări 
cu referire la obiectivul global prevăzut la 
primul paragraf și are în vedere în special 
evoluția prețurilor și a modelelor de 
consum în statele membre, gradul de 
convergență al nivelurilor prețurilor 
naționale în întreaga Uniune, orice efect 
observabil al furnizării de servicii de 
roaming la tarife naționale asupra evoluției 
acestor tarife și evoluția tarifelor cu 
ridicata ale serviciilor de roaming pentru 
un trafic dezechilibrat între furnizorii de 
servicii de roaming.

urma consultării părților interesate și în 
strânsă cooperare cu Comisia, elaborează 
orientări generale de aplicare a criteriilor 
de utilizare rezonabilă în contractele cu 
amănuntul furnizate de către furnizorii de 
servicii de roaming care invocă prezentul 
articol. OAREC elaborează aceste orientări 
cu referire la obiectivul global prevăzut la 
primul paragraf și are în vedere în special 
evoluția prețurilor și a modelelor de
consum în statele membre, gradul de 
convergență al nivelurilor prețurilor 
naționale în întreaga Uniune, orice efect 
observabil al furnizării de servicii de 
roaming la tarife naționale asupra evoluției 
acestor tarife și evoluția tarifelor cu 
ridicata ale serviciilor de roaming pentru 
un trafic dezechilibrat între furnizorii de 
servicii de roaming.

Or. de

Amendamentul 772
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 4 a – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea națională de reglementare 
competentă monitorizează și 
supraveghează aplicarea criteriilor de 
utilizare rezonabilă, ținând seama în cea 
mai mare măsură de orientările generale 
ale OAREC, de îndată ce sunt adoptate, și
se asigură că nu sunt aplicate condiții 
nerezonabile.

Autoritatea națională de reglementare 
competentă se asigură că nu sunt aplicate 
condiții nerezonabile.

Or. ro

Amendamentul 773
Herbert Reul
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Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La articolul 5 se adaugă următorul 
alineat (7):
(7) În urma eliminării taxelor de roaming, 
prezentul articol nu se mai aplică.

Or. de

Amendamentul 774
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La articolul 5 se adaugă următorul 
alineat (7):
„(7) Prezentul articol se aplică până la 
30 iunie 2016.”

Or. en

Justificare

În urma propunerii Comisiei, comercializarea separată a serviciilor de roaming în Europa a 
fost de fapt îngreunată, din cauza incertitudinilor provocate la nivelul pieței până la 
momentul adoptării. În contextul eliminării taxelor de roaming, conform propunerii 
raportorului, facilitățile de decuplare nu mai sunt utile și de aceea furnizorii nu ar mai trebui 
să le aloce resurse în continuare.

Amendamentul 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas
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Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Se inserează următorul articol 6a:
„Articolul 6a
Eliminarea tarifelor cu amănuntul
Cu începere de la 1 iulie 2016, furnizorii 
de servicii roaming nu percep nicio 
suprataxă, comparativ cu tarifele aplicate 
serviciilor de comunicații mobile la nivel 
intern, de la clienții serviciilor de roaming 
din orice stat membru pentru niciun apel 
în roaming reglementat efectuat sau 
primit, pentru niciun mesaj SMS în 
roaming reglementat trimis, pentru niciun 
mesaj MMS în roaming trimis sau pentru 
niciun serviciu de comunicații de date în 
roaming reglementat utilizat, precum și 
nicio taxă generală pentru activarea 
echipamentului terminal sau a serviciului 
în vederea utilizării în străinătate.
Pentru a preveni o utilizare nelimitată a 
serviciilor de roaming cu amănuntul la 
nivelul prețurilor interne și, astfel, orice 
efect indirect pe care o astfel de situație l-
ar putea avea asupra prețurilor aplicate 
tuturor clienților, inclusiv celor care nu 
folosesc serviciile de roaming, furnizori ar 
trebui să poată aplica în pachetele cu 
amănuntul o clauză privind utilizarea 
corectă, care să constea în maximum 
5 săptămâni pe an.
Până în decembrie 2015, în urma unei 
consultări publice și după solicitarea și 
luarea în considerare în mod just a 
avizului OAREC, Comisia elaborează 
orientări generale pentru aplicarea unor 
tarife rezonabile cu amănuntul atunci 
când un client depășește această clauză 
privind utilizarea corectă. În orice caz, 
aceste taxe nu ar trebui să depășească 
recuperarea costurilor aferente prestării 
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acestor servicii.”

Or. en

Amendamentul 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 6 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se inserează următorul articol 6a:
„Articolul 6a
Eliminarea tarifelor de roaming cu 
amănuntul
Cu începere de la 1 iulie 2015, furnizorii 
de servicii roaming nu percep nicio 
suprataxă, comparativ cu tarifele aplicate 
serviciilor de comunicații mobile la nivel 
intern, de la clienții serviciilor de roaming 
pentru niciun apel în roaming 
reglementat efectuat sau primit, pentru 
niciun mesaj SMS în roaming 
reglementat trimis, pentru niciun mesaj 
MMS în roaming trimis sau pentru niciun 
serviciu de comunicații de date în 
roaming reglementat utilizat, precum și 
nicio taxă generală pentru activarea 
echipamentului terminal sau a serviciului 
în vederea utilizării în străinătate.”

Or. en

Justificare

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear", in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
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SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording “or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad” seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Amendamentul 777
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 4 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2015, OAREC, 
în urma consultării părților interesate și 
în strânsă cooperare cu Comisia, 
elaborează orientări generale de aplicare 
a criteriilor de utilizare rezonabilă de 
către furnizorii de servicii de roaming. 
OAREC are în vedere în special evoluția 
prețurilor și a modelelor de consum în 
statele membre, gradul de convergență al 
nivelurilor prețurilor naționale în 
întreaga Uniune, orice efect observabil al 
furnizării de servicii de roaming la tarife 
naționale asupra evoluției acestor tarife și 
evoluția tarifelor cu ridicata reale ale 
serviciilor de roaming pentru un trafic 
dezechilibrat între furnizorii de servicii de 
roaming.

Or. en

Amendamentul 778
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 4 a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu începere de la 1 iulie 2016, furnizorii 
de servicii roaming nu percep nicio 
suprataxă, comparativ cu tarifele aplicate 
serviciilor de comunicații mobile la nivel 
intern, de la clienții serviciilor de roaming 
pentru niciun apel în roaming 
reglementat efectuat sau primit, pentru 
niciun mesaj SMS în roaming 
reglementat trimis, pentru niciun mesaj 
MMS în roaming trimis sau pentru niciun 
serviciu de comunicații de date în 
roaming reglementat utilizat, precum și 
nicio taxă generală pentru activarea 
echipamentului terminal sau a serviciului 
în vederea utilizării în străinătate.

Or. en

Justificare

NOTĂ: Au fost incluse mesajele MMS pentru a evita o situație în care operatorii ar putea 
aplica o suprataxă pentru trimiterea și primirea de mesaje MMS în roaming.

Amendamentul 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 7

Textul în vigoare Amendamentul

4a. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul 
text:

„Articolul 7 „Articolul 7

Tarife cu ridicata pentru efectuarea de 
apeluri în roaming reglementate

Tarife cu ridicata pentru efectuarea de 
apeluri în roaming reglementate

(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe furnizorului 
de servicii de roaming al unui client pentru 

(1) Începând cu 1 iulie 2014, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe furnizorului 
de servicii de roaming al unui client pentru 
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furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
respectivă, inclusiv, printre altele, costurile 
cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu 
poate depăși 0,14 EUR pe minut.

furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
respectivă, inclusiv, printre altele, costurile 
cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu 
poate depăși 0,05 EUR pe minut.

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de 12 luni sau pentru orice altă perioadă 
mai scurtă care rămâne până la sfârșitul 
perioadei de aplicare a unui tarif maxim cu 
ridicata mediu, conform dispozițiilor 
prezentului alineat, sau până la 30 iunie 
2022. Tariful maxim cu ridicata mediu se 
reduce la 0,10 EUR la 1 iulie 2013 și la 
0,05 EUR la 1 iulie 2014 și, fără a aduce 
atingere articolului 19, se menține la 
0,05 EUR până la 30 iunie 2022.

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de 12 luni sau pentru orice altă perioadă 
mai scurtă care rămâne până la sfârșitul 
perioadei de aplicare a unui tarif maxim cu 
ridicata mediu, conform dispozițiilor 
prezentului alineat, sau până la 
30 iunie 2022. Tariful maxim cu ridicata 
mediu se reduce la 0,01 EUR la 
1 iulie 2016 și se menține până la 
30 iunie 2022.

(3) Tariful cu ridicata mediu menționat la 
alineatul (1) se calculează împărțind 
veniturile totale încasate din servicii de 
roaming cu ridicata la numărul total de 
minute de roaming cu ridicata efectiv 
utilizate de operatorul respectiv pentru 
furnizarea de apeluri în roaming cu ridicata 
pe teritoriul Uniunii, în perioada relevantă, 
exprimate într-o anumită sumă pe secundă 
ajustată pentru a ține seama de posibilitatea 
ca operatorul rețelei vizitate să aplice o 
durată inițială minimă de taxare de cel mult 
30 de secunde.”

(3) Tarifele de terminare a apelurilor în 
rețele mobile pentru apelurile de voce în 
roaming nu depășesc 0,005 EUR 
începând cu 1 iulie 2016 și se mențin de 
asemenea până la 30 iunie 2022.

(4) Tariful cu ridicata mediu menționat la 
alineatul (1) se calculează împărțind 
veniturile totale încasate din servicii de 
roaming cu ridicata la numărul total de 
minute de roaming cu ridicata efectiv 
utilizate de operatorul respectiv pentru 
furnizarea de apeluri în roaming cu ridicata 
pe teritoriul Uniunii, în perioada relevantă, 
exprimate într-o anumită sumă pe secundă 
ajustată pentru a ține seama de posibilitatea 
ca operatorul rețelei vizitate să aplice o 
durată inițială minimă de taxare de cel mult 
30 de secunde.”

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ro:PDF)

Justificare

În mai multe state membre, prețul mediu intern cu amănuntul este mai mic de 0,05 EUR. 
Menținerea prețului cu ridicata pentru apelurile de voce în roaming la nivelul actual –
0,05 EUR – după 1 iulie 2016, când operatorii vor fi obligați să tarifeze clienților în roaming 
în mod similar clienților interni, ar crea distorsiuni grave pe piață. Prin urmare, prețul cu 
ridicata al apelurilor de voce ar trebui redus și mai mult, pentru a permite o concurență 
sporită. Tarifele de terminare a apelurilor de voce în roaming ar trebui reduse pentru a evita 
distorsiunile pe piață.

Amendamentul 780
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 7 – alineatele 1 și 2

Textul în vigoare Amendamentul

4a. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se 
înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe furnizorului 
de servicii de roaming al unui client pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
respectivă, inclusiv, printre altele, costurile 
cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu 
poate depăși 0,14 EUR pe minut.

„(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe furnizorului de servicii de roaming 
al unui client pentru furnizarea unui apel în 
roaming reglementat inițiat în rețeaua 
vizitată respectivă, inclusiv, printre altele, 
costurile cu inițierea, tranzitul și 
terminarea, nu poate depăși limitele 
prevăzute la alineatul (2).

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de 12 luni sau pentru orice altă perioadă 
mai scurtă care rămâne până la sfârșitul 
perioadei de aplicare a unui tarif maxim cu 
ridicata mediu, conform dispozițiilor 
prezentului alineat, sau până la 
30 iunie 2022. Tariful maxim cu ridicata 
mediu se reduce la 0,10 EUR la 1 iulie 
2013 și la 0,05 EUR la 1 iulie 2014 și, fără 
a aduce atingere articolului 19, se 

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de 12 luni sau pentru orice altă perioadă 
mai scurtă care rămâne până la sfârșitul 
perioadei de aplicare a unui tarif maxim cu 
ridicata mediu, conform dispozițiilor 
prezentului alineat, sau până la 
30 iunie 2022. Tariful maxim cu ridicata 
mediu nu depășește 0,10 EUR la 
1 iulie 2013 și se reduce la 0,03 EUR la 
1 iulie 2014, la 0,02 EUR la 1 iulie 2015 și 
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menține la 0,05 EUR până la 30 iunie 
2022.”

la 0,01 EUR la 1 iulie 2016.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ro:PDF)

Justificare

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendment reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Amendamentul 781
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 7a
(1) Accesul cu ridicata la servicii de 
roaming este furnizat în condiții 
nediscriminatorii fără distincție între 
operatorii naționali și cei externi, inclusiv 
în condițiile de acces cu ridicata prevăzute 
pentru serviciile mobile naționale, creând 
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un cadru de acțiune echitabil pentru toți 
operatorii de pe piață.”

Or. en

Amendamentul 782
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii au dreptul de a accesa alte 
rețele la aceleași taxe cu ridicata și în 
aceleași condiții în care ei oferă acces 
altor operatori la propriile lor rețele, cu 
excepția cazului în care autoritățile 
naționale de reglementare sau OAREC 
consideră că acestea sunt condiții de 
tarifare incorecte, care denaturează 
concurența.

Or. en

Amendamentul 783
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Se inserează următorul articol 6a:
„Articolul 6a
Eliminarea suprataxelor de roaming cu 
amănuntul
(1) Cu începere de la 1 iulie 2016, 
furnizorii de servicii roaming nu percep 
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nicio suprataxă, comparativ cu tarifele 
aplicate serviciilor de comunicații mobile 
la nivel intern, de la clienții serviciilor de 
roaming pentru niciun apel în roaming 
reglementat efectuat sau primit, pentru 
niciun mesaj SMS în roaming 
reglementat trimis sau pentru niciun 
serviciu de comunicații de date în 
roaming utilizat, fără a aduce atingere 
măsurilor adoptate pentru a preveni 
utilizarea anormală sau frauduloasă.
(2) Alineatul (1) nu împiedică limitarea de 
către un furnizor de servicii de roaming a 
consumului de servicii de roaming cu 
amănuntul reglementate la tariful 
aplicabil serviciilor naționale prin 
referință la un criteriu de utilizare 
rezonabilă. Furnizorii de servicii de 
roaming publică și includ în contractele 
lor informații cuantificate detaliate 
privind aplicarea criteriului de utilizare 
rezonabilă, făcând trimitere la prețurile 
principale, la volum sau la alți parametri 
ai pachetului cu amănuntul în cauză.
(3) Furnizorii de roaming le pot oferi 
clienților lor posibilitatea de a alege să 
renunțe la beneficiul aplicării tarifelor 
aplicabile pentru serviciile interne, și 
pentru serviciile de roaming reglementate, 
în schimbul altor avantaje oferite de 
furnizorul respectiv. Furnizorul de 
servicii de roaming le reamintește 
utilizatorilor finali respectivi natura 
avantajelor în materie de roaming la care 
renunță. Autoritățile naționale de 
reglementare monitorizează în special 
dacă furnizorii de servicii de roaming 
care invocă prezentul articol participă la 
practici comerciale care ar putea 
reprezenta o eludare a regimului 
standard.
Până la 31 decembrie 2015, OAREC, în 
urma consultării părților interesate și în 
strânsă cooperare cu Comisia, evaluează 
riscurile de fraudă și arbitraj între 
serviciile de roaming reglementate la 
prețuri aplicabile la nivel intern și 
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serviciile interne de bază și elaborează 
orientări generale de aplicare a criteriilor 
de utilizare rezonabilă în contractele cu 
amănuntul furnizate de către furnizorii de 
servicii de roaming. Autoritatea națională 
de reglementare competentă 
monitorizează și supraveghează aplicarea 
criteriilor de utilizare rezonabilă, ținând 
seama în cea mai mare măsură de 
orientările generale ale OAREC, de 
îndată ce sunt adoptate, și se asigură că 
nu sunt aplicate condiții nerezonabile.”

Or. en

Amendamentul 784
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Se inserează următorul articol 6a:
„Articolul 6a
Eliminarea suprataxelor de roaming cu 
amănuntul
(1) Cu începere de la 1 iulie 2016, 
furnizorii de servicii roaming nu percep 
nicio suprataxă, comparativ cu tarifele 
aplicate serviciilor de comunicații mobile 
la nivel intern, de la clienții serviciilor de 
roaming pentru niciun apel în roaming 
reglementat efectuat sau primit, pentru 
niciun mesaj SMS în roaming 
reglementat trimis sau pentru niciun 
serviciu de comunicații de date în 
roaming utilizat, fără a aduce atingere 
măsurilor adoptate pentru a preveni 
utilizarea anormală sau frauduloasă.
(2) Alineatul (1) nu împiedică limitarea de 
către un furnizor de servicii de roaming a 
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consumului de servicii de roaming cu 
amănuntul reglementate la tariful 
aplicabil serviciilor naționale prin 
referință la un criteriu de utilizare 
rezonabilă. Furnizorii de servicii de 
roaming publică și includ în contractele 
lor informații cuantificate detaliate 
privind aplicarea criteriului de utilizare 
rezonabilă, făcând trimitere la prețurile 
principale, la volum sau la alți parametri 
ai pachetului cu amănuntul în cauză.
(3) Până la 31 decembrie 2016, OAREC, 
în urma consultării părților interesate și 
în strânsă cooperare cu Comisia,
evaluează riscurile de abuz și arbitraj 
între serviciile de roaming reglementate la 
prețuri aplicabile la nivel intern și 
serviciile interne din statul gazdă și 
elaborează orientări generale de aplicare 
a criteriilor de utilizare rezonabilă în 
contractele cu amănuntul furnizate de 
către furnizorii de servicii de roaming. 
Autoritatea națională de reglementare 
competentă monitorizează și 
supraveghează aplicarea criteriilor de 
utilizare rezonabilă, ținând seama în cea 
mai mare măsură de orientările generale 
ale OAREC, de îndată ce sunt adoptate.”

Or. en

Justificare

Se propune eliminarea taxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul începând cu 
iulie 2016. Totuși, pentru ca acest lucru să fie posibil, OAREC ar trebui să adopte orientări 
privind măsurile de prevenire a efectelor de abuz și arbitraj care ar putea afecta în mod 
negativ piețele interne și stimulentele pentru investiții.

Amendamentul 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 8
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Textul în vigoare Amendamentul

4b. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul 
text:

„Articolul 8 „Articolul 8
Tarife cu amănuntul pentru apeluri în 
roaming reglementate

Tarife cu amănuntul pentru apeluri în 
roaming reglementate

Începând cu 1 iulie 2013, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului 
pentru apeluri vocale pe care un furnizor de 
servicii de roaming îl poate percepe 
clientului serviciilor de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apel în 
roaming, însă nu poate depăși 0,24 EUR pe 
minut pentru orice apel efectuat sau 0,07 
EUR pe minut pentru orice apel primit. 
Tariful maxim cu amănuntul pentru 
apelurile efectuate se reduce la 0,19 EUR 
la 1 iulie 2014. Începând cu 1 iulie 2014, 
furnizorii de servicii de roaming nu 
percep niciun tarif de la clienții serviciilor 
de roaming pentru apelurile primite, fără 
a aduce atingere măsurilor adoptate 
pentru a preveni utilizarea anormală sau 
frauduloasă. Fără a aduce atingere 
articolului 19, tarifele cu amănuntul 
maxime pentru eurotariful pentru apeluri 
vocale rămân în vigoare până la 30 iunie 
2017.”

Începând cu 1 iulie 2013, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului 
pentru apeluri vocale pe care un furnizor de 
servicii de roaming îl poate percepe 
clientului serviciilor de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apel în 
roaming, însă nu poate depăși 0,24 EUR pe 
minut pentru orice apel efectuat sau 
0,07 EUR pe minut pentru orice apel 
primit. Tariful maxim cu amănuntul pentru 
apelurile efectuate se reduce la 0,19 EUR 
la 1 iulie 2014 și la 0,15 EUR la 
1 iulie 2015, iar tariful cu amănuntul 
maxim pentru apelurile primite se reduce 
la 0,05 EUR la 1 iulie 2014 și la 0,03 EUR 
la 1 iulie 2015. Tarifele cu amănuntul 
maxime pentru eurotariful pentru apeluri 
vocale rămân în vigoare până la 
30 iunie 2016. Începând cu 1 iulie 2016, 
furnizorii de servicii de roaming nu 
percep niciun tarif de la clienții serviciilor 
de roaming pentru apelurile primite, fără 
a aduce atingere măsurilor adoptate 
pentru a preveni utilizarea anormală sau 
frauduloasă.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0627:FIN:RO:PDF)

Amendamentul 786
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 5 – litera a
Regulamentul (UE) 521/2012
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 iulie 2013, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului 
pentru apeluri vocale pe care un furnizor 
de servicii de roaming îl poate percepe 
clientului serviciilor de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apel 
în roaming, însă nu poate depăși 
0,24 EUR pe minut pentru orice apel 
efectuat sau 0,07 EUR pe minut pentru 
orice apel primit. Tariful maxim cu 
amănuntul pentru apelurile efectuate se 
reduce la 0,19 EUR la 1 iulie 2014. 
Începând cu 1 iulie 2014, furnizorii de 
servicii de roaming nu percep niciun tarif 
de la clienții serviciilor de roaming pentru 
apelurile primite, fără a aduce atingere 
măsurilor adoptate pentru a preveni 
utilizarea anormală sau frauduloasă. 
Fără a aduce atingere articolului 19, 
tarifele cu amănuntul maxime pentru 
eurotariful pentru apeluri vocale rămân 
în vigoare până la 30 iunie 2017.

eliminat

Or. de

Amendamentul 787
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 9 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

5a. La articolul 9, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe pentru 
furnizarea unui mesaj SMS în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 

(1) Începând cu 1 iulie 2013, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe pentru 
furnizarea unui mesaj SMS în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
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respectivă nu depășește 0,03 EUR pe mesaj 
SMS. Tariful mediu cu ridicata maxim este 
redus la 0,02 EUR la 1 iulie 2013 și,fără a 
aduce atingere articolului 19, se menține 
la 0,02 EUR până la 30 iunie 2022.

respectivă nu depășește 0,02 EUR pe mesaj 
SMS. Tariful mediu cu ridicata maxim este 
redus la 0,01 EUR la 1 iulie 2014, la 
0,0075 EUR la 1 iulie 2015 și la 
0,005 EUR la 1 iulie 2016.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ro:PDF)

Justificare

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendment reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Amendamentul 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 12

Textul în vigoare Amendamentul

4c. Articolul 12 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 12 Articolul 12
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Tarife cu ridicata pentru serviciile 
reglementate de comunicații de date în 
roaming

Tarife cu ridicata pentru serviciile 
reglementate de comunicații de date în 
roaming

(1) De la 1 iulie 2012 tariful cu ridicata 
mediu pe care operatorul unei rețele 
vizitate îl poate percepe de la furnizorul 
rețelei din țara de origine al unui client al 
serviciilor de roaming pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming prin intermediul rețelei 
vizitate respective nu depășește un plafon 
de salvgardare de 0,25 EUR pe megabyte 
de date transmise. Plafonul de salvgardare 
se reduce la 0,15 EUR pe megabyte de date 
transmise la 1 iulie 2013 și la 0,05 EUR pe 
megabyte de date transmise la 1 iulie 2014
și, fără a aduce atingere articolului 19, se 
menține la 0,05 EUR pe megabyte de date 
transmise până la 30 iunie 2022.

(1) De la 1 iulie 2013 tariful cu ridicata 
mediu pe care operatorul unei rețele 
vizitate îl poate percepe de la furnizorul 
rețelei din țara de origine al unui client al 
serviciilor de roaming pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming prin intermediul rețelei 
vizitate respective nu depășește un plafon 
de salvgardare de 0,15 EUR pe megabyte 
de date transmise. Plafonul de salvgardare 
se reduce la 0,05 EUR pe megabyte de date 
transmise la 1 iulie 2014 și la 0,0050 EUR 
pe megabyte de date transmise la 
1 iulie 2015 și se menține la 0,0050 EUR 
pe megabyte de date transmise până la 
30 iunie 2022.

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de 12 luni sau pentru orice altă perioadă 
mai scurtă care rămâne până la 30 iunie 
2022.

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de 12 luni sau pentru orice altă perioadă 
mai scurtă care rămâne până la 
30 iunie 2022.

(3) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se calculează împărțind 
veniturile totale cu ridicata încasate de 
operatorul rețelei vizitate sau al unei rețele 
din țara de origine pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming în perioada relevantă la 
numărul total de megabyți de date 
consumați efectiv prin furnizarea 
serviciilor respective în acea perioadă, 
exprimat într-o anumită sumă pe kilobyte 
în numele furnizorului de servicii de 
roaming relevant sau al operatorului 
relevant al unei rețele din țara de origine în 
perioada respectivă.

(3) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se calculează împărțind 
veniturile totale cu ridicata încasate de 
operatorul rețelei vizitate sau al unei rețele 
din țara de origine pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming în perioada relevantă la 
numărul total de megabyți de date 
consumați efectiv prin furnizarea 
serviciilor respective în acea perioadă, 
exprimat într-o anumită sumă pe kilobyte 
în numele furnizorului de servicii de 
roaming relevant sau al operatorului 
relevant al unei rețele din țara de origine în 
perioada respectivă.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ro:PDF)
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Amendamentul 789
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 5 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 12 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

5b. La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

(1) De la 1 iulie 2012 tariful cu ridicata 
mediu pe care operatorul unei rețele 
vizitate îl poate percepe de la furnizorul 
rețelei din țara de origine al unui client al 
serviciilor de roaming pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming prin intermediul rețelei 
vizitate respective nu depășește un plafon 
de salvgardare de 0,25 EUR pe megabyte 
de date transmise. Plafonul de salvgardare 
se reduce la 0,15 EUR pe megabyte de date 
transmise la 1 iulie 2013 și la 0,05 EUR pe 
megabyte de date transmise la 1 iulie 2014 
și, fără a aduce atingere articolului 19, se 
menține la 0,05 EUR pe megabyte de date 
transmise până la 30 iunie 2022.

(1) De la 1 iulie 2013 tariful cu ridicata 
mediu pe care operatorul unei rețele 
vizitate îl poate percepe de la furnizorul 
rețelei din țara de origine al unui client al 
serviciilor de roaming pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming prin intermediul rețelei 
vizitate respective nu depășește un plafon 
de salvgardare de 0,15 EUR pe megabyte 
de date transmise. Plafonul de salvgardare 
se reduce la 0,015 EUR pe megabyte de 
date transmise la 1 iulie 2014, la 
0,0050 EUR la 1 iulie 2015 și la 
0,0025 EUR la 1 iulie 2016.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ro:PDF)

Justificare

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendment reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
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operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Amendamentul 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 13

Textul în vigoare Amendamentul

4d. Articolul 13 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 13 Articolul 13
Tarife cu amănuntul pentru serviciile 
reglementate de comunicații de date în 
roaming

Tarife cu amănuntul pentru serviciile 
reglementate de comunicații de date în 
roaming

(1) Furnizorii de servicii de roaming pun la 
dispoziție și oferă în mod activ tuturor 
clienților lor de servicii de roaming, într-o 
manieră clară și transparentă, un eurotarif 
pentru date în conformitate cu alineatul (2). 
Acest eurotarif pentru date nu implică 
niciun abonament asociat și nici alte taxe 
fixe sau periodice și poate fi combinat cu 
alte tarife cu amănuntul.

(1) Furnizorii de servicii de roaming pun la 
dispoziție și oferă în mod activ tuturor 
clienților lor de servicii de roaming, într-o 
manieră clară și transparentă, un eurotarif 
pentru date în conformitate cu alineatul (2). 
Acest eurotarif pentru date nu implică 
niciun abonament asociat și nici alte taxe 
fixe sau periodice și poate fi combinat cu 
alte tarife cu amănuntul.

Atunci când fac o astfel de ofertă, 
furnizorii de servicii de roaming îi 
informează din nou pe acei clienți ai 
serviciilor de roaming care au ales deja un 
tarif sau pachet de roaming specific cu 
privire la condițiile aplicabile tarifului sau 
pachetului respectiv.

Atunci când fac o astfel de ofertă, 
furnizorii de servicii de roaming îi 
informează din nou pe acei clienți ai 
serviciilor de roaming care au ales deja un 
tarif sau pachet de roaming specific cu 
privire la condițiile aplicabile tarifului sau 
pachetului respectiv.

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
de servicii de roaming îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming pentru furnizarea 

(2) Începând cu 1 iulie 2013, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
de servicii de roaming îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming pentru furnizarea 
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unui serviciu reglementat de comunicații 
de date în roaming nu depășește 0,70 EUR 
pe megabyte utilizat. Tariful cu amănuntul 
maxim pentru date utilizate se reduce la 
0,45 EUR pe megabyte utilizat la 1 iulie 
2013, la 0,20 EUR pe megabyte utilizat la 
1 iulie 2014 și, fără a aduce atingere 
articolului 19, se menține la 0,20 EUR pe 
megabyte utilizat până la 30 iunie 2017.

unui serviciu reglementat de comunicații 
de date în roaming nu depășește 0,45 EUR 
pe megabyte utilizat. Tariful cu amănuntul 
maxim pentru date utilizate se reduce la 
0,20 EUR pe megabyte utilizat la 
1 iulie 2014, la 0,10 EUR pe megabyte 
utilizat la 1 iulie 2015 și se menține la 
0,10 EUR pe megabyte utilizat până la 
30 iunie 2016.

Tarifele percepute de furnizorii de servicii 
de roaming de la clienții lor pentru 
furnizarea serviciilor reglementate de 
comunicații de date în roaming cărora li se 
aplică un eurotarif pentru date sunt stabilite 
pe kilobyte, cu excepția mesajelor 
transmise prin intermediul serviciului de 
mesaje multimedia (MMS), pentru care se 
poate percepe un tarif pe unitate. În acest 
caz, tariful cu amănuntul pe care un 
furnizor de servicii de roaming îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
pentru transmiterea sau primirea unui 
mesaj MMS în roaming nu depășește 
tariful cu amănuntul maxim stabilit la 
primul paragraf.

Tarifele percepute de furnizorii de servicii 
de roaming de la clienții lor pentru 
furnizarea serviciilor reglementate de 
comunicații de date în roaming cărora li se 
aplică un eurotarif pentru date sunt stabilite 
pe kilobyte, cu excepția mesajelor 
transmise prin intermediul serviciului de 
mesaje multimedia (MMS), pentru care se 
poate percepe un tarif pe unitate. În acest 
caz, tariful cu amănuntul pe care un 
furnizor de servicii de roaming îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
pentru transmiterea sau primirea unui 
mesaj MMS în roaming nu depășește 
tariful cu amănuntul maxim stabilit la 
primul paragraf.

(3) Începând cu 1 iulie 2012, furnizorii de 
servicii de roaming aplică automat un 
eurotarif pentru date tuturor clienților 
serviciilor de roaming existenți, cu 
excepția clienților care au ales deja un 
anumit tarif de roaming sau care 
beneficiază deja de un tarif care este în 
mod evident mai redus decât eurotariful 
pentru date sau care au ales deja un pachet 
prin care beneficiază de alte tarife pentru 
serviciile reglementate de comunicații de 
date în roaming decât cele de care ar fi 
beneficiat în absența unei astfel de alegeri.

(3) Începând cu 1 iulie 2012, furnizorii de 
servicii de roaming aplică automat un 
eurotarif pentru date tuturor clienților 
serviciilor de roaming existenți, cu 
excepția clienților care au ales deja un 
anumit tarif de roaming sau care 
beneficiază deja de un tarif care este în 
mod evident mai redus decât eurotariful 
pentru date sau care au ales deja un pachet 
prin care beneficiază de alte tarife pentru 
serviciile reglementate de comunicații de 
date în roaming decât cele de care ar fi 
beneficiat în absența unei astfel de alegeri.

(4) Începând cu 1 iulie 2012, furnizorii de 
servicii de roaming aplică un eurotarif 
pentru date tuturor noilor clienți ai 
serviciilor de roaming care nu au ales în 
mod deliberat un tarif diferit sau un pachet 
tarifar pentru servicii de roaming care să 
includă un tarif diferit pentru serviciile 
reglementate de comunicații de date în 

(4) Începând cu 1 iulie 2012, furnizorii de 
servicii de roaming aplică un eurotarif 
pentru date tuturor noilor clienți ai 
serviciilor de roaming care nu au ales în 
mod deliberat un tarif diferit sau un pachet 
tarifar pentru servicii de roaming care să 
includă un tarif diferit pentru serviciile 
reglementate de comunicații de date în 
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roaming. roaming.
(5) Orice client al serviciilor de roaming 
poate solicita, în orice moment, trecerea la 
un eurotarif pentru date sau renunțarea la 
acesta, cu respectarea condițiilor 
contractuale asumate. Orice astfel de 
modificare trebuie să se realizeze în termen 
de o zi lucrătoare de la primirea cererii, să 
fie gratuită și să nu implice condiții sau 
restricții legate de elemente ale 
abonamentului altele decât cele de roaming 
la nivel de Uniune. Furnizorul de servicii 
de roaming poate întârzia această trecere 
până la expirarea unei perioade minime de 
timp specificate pentru aplicarea tarifului 
de roaming anterior, perioadă care nu poate 
depăși două luni. Un eurotarif pentru date 
poate fi întotdeauna combinat cu un 
eurotarif SMS și cu un eurotarif pentru 
apeluri vocale.

(5) Orice client al serviciilor de roaming 
poate solicita, în orice moment, trecerea la 
un eurotarif pentru date sau renunțarea la 
acesta, cu respectarea condițiilor 
contractuale asumate. Orice astfel de
modificare trebuie să se realizeze în termen 
de o zi lucrătoare de la primirea cererii, să 
fie gratuită și să nu implice condiții sau 
restricții legate de elemente ale 
abonamentului altele decât cele de roaming 
la nivel de Uniune. Furnizorul de servicii 
de roaming poate întârzia această trecere 
până la expirarea unei perioade minime de 
timp specificate pentru aplicarea tarifului 
de roaming anterior, perioadă care nu poate 
depăși două luni. Un eurotarif pentru date 
poate fi întotdeauna combinat cu un 
eurotarif SMS și cu un eurotarif pentru 
apeluri vocale.

(6) Până la 30 iunie 2012, furnizorii de 
servicii de roaming își informează 
individual toți clienții serviciilor de 
roaming într-un mod clar și inteligibil și pe 
un suport durabil despre eurotariful pentru
date și despre aplicarea acestuia începând 
cu 1 iulie 2012 cel târziu pentru toți clienții 
serviciilor de roaming care nu au ales în 
mod deliberat un tarif special sau un pachet 
pentru servicii reglementate de comunicații 
de date în roaming, precum și despre 
dreptul de opta pentru un eurotarif pentru 
date sau de a renunța la acesta în 
conformitate cu alineatul (5).

(6) Până la 30 iunie 2012, furnizorii de 
servicii de roaming își informează 
individual toți clienții serviciilor de 
roaming într-un mod clar și inteligibil și pe 
un suport durabil despre eurotariful pentru 
date și despre aplicarea acestuia începând 
cu 1 iulie 2012 cel târziu pentru toți clienții 
serviciilor de roaming care nu au ales în 
mod deliberat un tarif special sau un pachet 
pentru servicii reglementate de comunicații 
de date în roaming, precum și despre 
dreptul de opta pentru un eurotarif pentru 
date sau de a renunța la acesta în
conformitate cu alineatul (5).

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ro:PDF)

Amendamentul 791
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 6
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Regulamentul (UE) 531/2012
Articolul 14 – alineatul 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când consumul de servicii de 
roaming cu amănuntul reglementate la 
tariful aplicabil serviciilor naționale este 
limitat prin referință la un criteriu de 
utilizare rezonabilă în conformitate cu 
articolul 4a alineatul (2), furnizorii de 
servicii de roaming avertizează clienții 
serviciilor de roaming atunci când 
consumul de apeluri și de mesaje SMS în 
roaming a atins limita de utilizare 
rezonabilă și, în același timp, le oferă 
clienților serviciului de roaming informații 
personalizate de bază privind tarifele de 
roaming aplicabile pentru efectuarea unui 
apel vocal sau trimiterea unui mesaj SMS 
în afara tarifului sau pachetului aplicabil 
serviciilor naționale în conformitate cu 
alineatul (1) paragrafele al doilea, al 
patrulea și al cincilea din prezentul 
articol.

Începând cu 1 iulie 2017, atunci când 
consumul de servicii de roaming cu 
amănuntul reglementate la tariful aplicabil
serviciilor naționale este limitat prin 
referință la un criteriu de utilizare 
rezonabilă în conformitate cu articolul 6a
alineatul (2), furnizorii de servicii de 
roaming avertizează clienții serviciilor de 
roaming atunci când consumul de apeluri și 
de mesaje SMS în roaming a atins limita de 
utilizare rezonabilă și, în același timp, le 
oferă clienților serviciului de roaming 
informații personalizate de bază privind 
tarifele de roaming aplicabile pentru 
efectuarea unui apel vocal sau trimiterea 
unui mesaj SMS în afara tarifului sau 
pachetului aplicabil serviciilor naționale.

Or. de

Amendamentul 792
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 7
Regulamentul (UE) 531/2012.
Articolul 15 – alineatul 2 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(2a) Atunci când consumul de servicii de 
roaming cu amănuntul reglementate la 
tariful aplicabil serviciilor naționale este 
limitat prin referință la un criteriu de 
utilizare rezonabilă în conformitate cu 
articolul 4a alineatul (2), furnizorii de 
servicii de roaming avertizează clienții 
serviciilor de roaming atunci când 

(2a) Începând cu 1 iulie 2017, atunci când 
consumul de servicii de roaming cu 
amănuntul reglementate la tariful aplicabil 
serviciilor naționale este limitat prin 
referință la un criteriu de utilizare 
rezonabilă în conformitate cu articolul 6a
alineatul (2), furnizorii de servicii de 
roaming avertizează clienții serviciilor de 
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consumul de servicii de comunicații de 
date în roaming a atins limita de utilizare 
rezonabilă și, în același timp, le oferă 
clienților serviciului de roaming informații 
personalizate de bază privind tarifele de 
roaming aplicabile serviciilor de 
comunicații de date în roaming în afara 
tarifului sau pachetului aplicabil serviciilor 
naționale în conformitate cu alineatul (2) 
din prezentul articol. Alineatul (3) din 
prezentul articol se aplică serviciilor de 
comunicații de date în roaming consumate 
în afara tarifelor sau pachetelor aplicabile 
serviciilor naționale menționate la articolul
4a alineatul (2).

roaming atunci când consumul de servicii 
de comunicații de date în roaming a atins 
limita de utilizare rezonabilă și, în același 
timp, le oferă clienților serviciului de 
roaming informații personalizate de bază 
privind tarifele de roaming aplicabile 
serviciilor de comunicații de date în 
roaming în afara tarifului sau pachetului 
aplicabil serviciilor naționale în 
conformitate cu alineatul (2) din prezentul 
articol. Alineatul (3) din prezentul articol 
se aplică serviciilor de comunicații de date 
în roaming consumate în afara tarifelor sau 
pachetelor aplicabile serviciilor naționale 
menționate la articolul 6a alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 793
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. [...] eliminat

Or. en

Amendamentul 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. [...] eliminat

Or. en
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Amendamentul 795
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 8 – litera a – punctul i
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia reexaminează funcționarea 
prezentului regulament și, după efectuarea 
unei consultări publice, prezintă un raport 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului cel târziu până la 31 
decembrie 2016.

(1) Comisia reexaminează funcționarea 
prezentului regulament și prezintă un 
raport în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului în conformitate cu 
alineatele (2)-(6).

(2) Până la 1 iulie 2015 și după 
efectuarea unei consultări publice, 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului în care 
precizează dacă este oportun sau nu să se 
modifice durata sau să se reducă nivelul 
plafoanelor maxime ale tarifelor cu 
ridicata prevăzute la articolele 7, 9 și 12, 
luând în considerare și tarifele de 
terminare.

Or. en

Amendamentul 796
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 8 – litera a – punctul i
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru stimularea concurenței, până la 
30 iunie 2015 și după efectuarea unei 
consultări publice, Comisia propune 
Parlamentului European și Consiliului o 
revizuire a nivelului plafoanelor maxime 
ale tarifelor cu ridicata prevăzute la 
articolele 7, 9 și 12, luând în considerare 



PE526.176v01-00 198/223 AM\1013978RO.doc

RO

și evoluția tarifelor de terminare a 
apelurilor mobile.

Or. en

Amendamentul 797
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 8 – litera b – punctul i
Regulamentul nr. 531/2012
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care raportul arată că 
opțiunile tarifare în cazul cărora tariful 
aplicabil serviciului național se aplică atât 
serviciilor naționale, cât și serviciilor de 
roaming reglementate, nu sunt furnizate în 
toate pachetele cu amănuntul pentru o 
utilizare rezonabilă de către cel puțin un 
furnizor de servicii de roaming în fiecare 
stat membru sau că ofertele furnizorilor 
alternativi de roaming nu au facilitat 
accesul consumatorilor în întreaga Uniune 
la tarife de roaming cu amănuntul 
echivalente în mod substanțial, Comisia 
prezintă până la aceeași dată propuneri 
corespunzătoare Parlamentului European și 
Consiliului pentru a remedia situația și a 
garanta că nu există nicio diferență între 
tarifele naționale și cele de roaming în 
cadrul pieței interne.

(2) În cazul în care raportul arată că 
opțiunile tarifare în cazul cărora tariful 
aplicabil serviciului național se aplică atât 
serviciilor naționale, cât și serviciilor de 
roaming reglementate, nu sunt furnizate în 
toate pachetele cu amănuntul pentru o 
utilizare rezonabilă de către cel puțin un 
furnizor de servicii de roaming în fiecare 
stat membru sau că ofertele furnizorilor 
alternativi de roaming nu au facilitat 
accesul consumatorilor în întreaga Uniune 
la tarife de roaming cu amănuntul 
echivalente în mod substanțial, Comisia 
prezintă până în iulie 2015, după o 
consultare publică și după solicitarea 
avizului OAREC și luarea acestuia în 
considerare în mod prioritar, propuneri 
corespunzătoare Parlamentului European și 
Consiliului pentru a remedia situația și a 
garanta că nu există nicio diferență între 
tarifele naționale și cele de roaming în 
cadrul pieței interne.

Or. en

Amendamentul 798
Catherine Trautmann
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Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 8 – litera b – punctul ii
Regulamentul nr. 531/2012
Articolul 19 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) modificarea duratei sau reducerea 
nivelului plafoanelor maxime ale tarifelor 
cu ridicata prevăzute la articolele 7, 9 și 12, 
în vederea consolidării capacității tuturor 
furnizorilor de servicii de roaming de a 
pune la dispoziție în pachetele lor 
respective de servicii cu amănuntul pentru 
o utilizare rezonabilă opțiuni tarifare 
aplicabile în cazul cărora tariful aplicabil 
serviciilor naționale se aplică atât 
serviciilor naționale, cât și serviciilor de 
roaming reglementate, ca și cum acestea 
din urmă ar fi consumate în rețeaua din țara 
de origine.

(d) modificarea duratei sau reducerea 
nivelului plafoanelor maxime ale tarifelor 
cu ridicata prevăzute la articolele 7, 9 și 12, 
în vederea consolidării capacității tuturor 
furnizorilor de servicii de roaming de a 
pune la dispoziție în pachetele lor 
respective de servicii cu amănuntul pentru 
o utilizare rezonabilă opțiuni tarifare 
aplicabile în cazul cărora tariful aplicabil 
serviciilor naționale se aplică atât 
serviciilor naționale, cât și serviciilor de 
roaming reglementate, ca și cum acestea 
din urmă ar fi consumate în rețeaua din țara 
de origine până în iulie 2015.

Or. en

Amendamentul 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 19

Textul în vigoare Amendamentul

8a. Articolul 19 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 19 Articolul 19

Reexaminare Reexaminare
(1) Comisia reexaminează modul de 
funcționare al prezentului regulament și, 
după efectuarea unei consultări publice,
prezintă un raport în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului 
până la 30 iunie 2016. Comisia evaluează, 
în special, dacă obiectivele 

(1) Comisia reexaminează modul de 
funcționare al prezentului regulament și 
prezintă un raport în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului în 
conformitate cu alineatele (2)-(6).
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regulamentului au fost atinse. În acest 
demers, Comisia evaluează, inter alia:
(a) dacă nivelul concurenței este suficient 
de ridicat pentru a justifica expirarea 
tarifelor cu amănuntul maxime;

(2) Până la 30 septembrie 2015, după 
consultarea OAREC, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului în care precizează dacă este 
oportun sau nu să se modifice durata sau 
să se revizuiască nivelul tarifelor de 
terminare a convorbirilor mobile pentru 
roaming și plafoanele maxime ale 
tarifelor cu ridicata prevăzute la 
articolele 7, 9 și 12.

(b) dacă nivelul concurenței este suficient 
de ridicat pentru eliminarea tarifelor cu 
ridicata maxime;

(3) Până la 30 iunie 2016 și după ce a 
efectuat o consultare publică, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului privind, printre 
altele:

(c) evoluția și tendințele viitoare 
preconizate ale tarifelor cu ridicata și cu 
amănuntul pentru furnizarea către clienții 
serviciilor de roaming a serviciilor de voce, 
de SMS și de comunicații de date, prin 
comparație cu tarifele serviciilor de 
comunicații mobile la nivel național în 
statele membre, separat pentru clienții care 
utilizează servicii postplătite și pentru cei 
care utilizează servicii preplătite; Comisia 
evaluează și evoluția calității și vitezei 
serviciilor respective;

(a) dacă nivelul concurenței este suficient 
de ridicat pentru a justifica expirarea 
tarifelor cu amănuntul maxime;

(d) disponibilitatea și calitatea serviciilor, 
inclusiv a celor care reprezintă o 
alternativă la serviciile de voce, SMS și de 
comunicații de date în roaming, ținând 
seama în special de evoluțiile tehnologice;

(b) dacă nivelul concurenței este suficient 
de ridicat pentru eliminarea tarifelor cu 
ridicata maxime;

(e) măsura în care consumatorii au avut de 
câștigat, prin reducerea reală a tarifelor 
aferente serviciilor de roaming, varietatea
tarifelor și produselor aflate la dispoziția 
consumatorilor care au obiceiuri de 
comunicare diferite, precum și diferența 
dintre tarifele naționale și cele de roaming, 
inclusiv disponibilitatea unor oferte de 
tarife unice pentru serviciile naționale și 
cele de roaming;

(c) evoluția și tendințele viitoare 
preconizate ale tarifelor cu ridicata și cu 
amănuntul pentru furnizarea către clienții 
serviciilor de roaming a serviciilor de voce, 
de SMS și de comunicații de date, prin 
comparație cu tarifele serviciilor de 
comunicații mobile la nivel național în 
statele membre, separat pentru clienții care 
utilizează servicii postplătite și pentru cei 
care utilizează servicii preplătite; Comisia 
evaluează și evoluția calității și vitezei 
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serviciilor respective;
(f) gradul de concurență de pe piețele cu 
ridicata și cu amănuntul, în special situația 
în materie de concurență a operatorilor mai 
mici, independenți sau care și-au început 
recent activitatea, inclusiv efectele pe care 
le au asupra concurenței atât acordurile 
comerciale, cât și gradul de interconectare 
a operatorilor;

(d) disponibilitatea și calitatea serviciilor, 
inclusiv a celor care reprezintă o 
alternativă la serviciile de voce, SMS și de 
comunicații de date în roaming, ținând 
seama în special de evoluțiile tehnologice;

(g) măsura în care implementarea unor 
măsuri structurale prevăzute la articolele 3 
și 4 a dat rezultate în ceea ce privește 
dezvoltarea concurenței pe piața internă a 
serviciilor de roaming, astfel încât 
diferența dintre tarifele naționale și cele de 
roaming să tindă către zero;

(e) măsura în care consumatorii au avut de 
câștigat, prin reducerea reală a tarifelor 
aferente serviciilor de roaming, varietatea 
tarifelor și produselor aflate la dispoziția 
consumatorilor care au obiceiuri de 
comunicare diferite, precum și diferența 
dintre tarifele naționale și cele de roaming, 
inclusiv disponibilitatea unor oferte de 
tarife unice pentru serviciile naționale și 
cele de roaming;

(h) măsura în care nivelul tarifelor cu 
ridicata maxime și ale celor cu amănuntul 
maxime a oferit garanții corespunzătoare 
împotriva prețurilor excesive pentru 
consumatori, care să permită dezvoltarea 
concurenței pe piața internă de servicii de 
roaming.

(f) gradul de concurență de pe piețele cu 
ridicata și cu amănuntul, în special situația 
în materie de concurență a operatorilor mai 
mici, independenți sau care și-au început 
recent activitatea, inclusiv efectele pe care 
le au asupra concurenței atât acordurile 
comerciale, cât și gradul de interconectare 
a operatorilor;

(2) Dacă raportul arată că măsurile 
structurale prevăzute de prezentul 
regulament nu au fost suficiente pentru a 
încuraja concurența pe piața internă a 
serviciilor de roaming în beneficiul tuturor 
consumatorilor europeni sau că diferența 
dintre tarifele naționale și cele de roaming 
nu tinde către zero, Comisia formulează 
propuneri corespunzătoare către 
Parlamentul European și Consiliu pentru a 
aborda această situație și pentru a realiza 
astfel o piață internă a serviciilor de 
comunicații mobile în care, în cele din 
urmă, să nu existe nicio diferențiere între 
tarifele naționale și cele de roaming.
Comisia examinează, în special, măsura 
în care sunt necesare următoarele:

(g) măsura în care implementarea unor 
măsuri structurale prevăzute la articolele 3 
și 4 a dat rezultate în ceea ce privește 
dezvoltarea concurenței pe piața internă a 
serviciilor de roaming, astfel încât 
diferența dintre tarifele naționale și cele de 
roaming să tindă către zero;

(a) prevederea unor măsuri tehnice și (h) măsura în care nivelul tarifelor cu 
ridicata maxime și ale celor cu amănuntul 
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structurale suplimentare; maxime a oferit garanții corespunzătoare 
împotriva prețurilor excesive pentru 
consumatori, care să permită dezvoltarea 
concurenței pe piața internă de servicii de 
roaming.

(b) modificarea măsurilor structurale; (4) Dacă din raportul menționat la 
alineatul (2) reiese că este necesar să se 
modifice durata sau să se revizuiască 
nivelul plafoanelor maxime ale tarifelor 
cu ridicata sau al tarifelor pentru 
terminarea convorbirilor mobile în 
roaming, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, până la 
31 decembrie 2015, o propunere 
corespunzătoare pentru a aborda această 
situație.

(c) prelungirea duratei de aplicare și, 
eventual, revizuirea nivelului plafoanelor 
maxime ale tarifelor cu amănuntul 
prevăzute la articolele 8, 10 și 13;

Dacă raportul prevăzut la alineatul (3) 
arată că măsurile structurale prevăzute de 
prezentul regulament nu au fost suficiente 
pentru a încuraja concurența pe piața 
internă a serviciilor de roaming în 
beneficiul tuturor consumatorilor europeni 
sau că diferența dintre tarifele naționale și 
cele de roaming nu tinde către zero, 
Comisia formulează propuneri 
corespunzătoare către Parlamentul 
European și Consiliu până la 
31 decembrie 2015 pentru a aborda această 
situație și pentru a realiza astfel o piață 
internă a serviciilor de comunicații mobile 
în care, în cele din urmă, să nu existe nicio 
diferențiere între tarifele naționale și cele 
de roaming.

(d) modificarea duratei de aplicare și, 
eventual, revizuirea nivelului plafoanelor 
maxime ale tarifelor cu ridicata prevăzute 
la articolele 7, 9 și 12;

(5) În plus, la fiecare doi ani după 
prezentarea raportului prevăzut la 
alineatul (1), Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport. Fiecare raport trebuie să conțină un 
rezumat al monitorizării efectuate asupra 
furnizării de servicii de roaming în Uniune, 
precum și o evaluare a progreselor 
înregistrate în sensul atingerii obiectivelor 
prezentului regulament, inclusiv în ceea ce 
privește aspectele menționate la 
alineatele (2) și (3).

(e) introducerea oricăror alte cerințe (6) Pentru a analiza dezvoltarea 
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necesare, inclusiv nediferențierea tarifelor 
de roaming de cele naționale.

concurenței pe piețele de roaming la 
nivelul Uniunii, OAREC colectează 
periodic date de la autoritățile naționale de 
reglementare cu privire la evoluțiile 
tarifelor cu ridicata și cu amănuntul pentru 
serviciile de voce, SMS și comunicații de 
date în roaming. Aceste date sunt notificate 
Comisiei cel puțin de două ori pe an. 
Comisia face publice datele respective.

(3) În plus, la fiecare doi ani după 
prezentarea raportului prevăzut la 
alineatul (1), Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport. Fiecare raport trebuie să conțină un 
rezumat al monitorizării efectuate asupra 
furnizării de servicii de roaming în Uniune, 
precum și o evaluare a progreselor 
înregistrate în sensul atingerii obiectivelor 
prezentului regulament, inclusiv în ceea ce 
privește aspectele menționate la 
alineatele (1) și (2).

OAREC colectează, de asemenea, anual de 
la autoritățile naționale de reglementare 
informații privind transparența și 
comparabilitatea diferitelor tarife propuse 
de operatori clienților. Comisia face 
publice datele și constatările respective.

(4) Pentru a analiza dezvoltarea 
concurenței pe piețele de roaming la 
nivelul Uniunii, OAREC colectează 
periodic date de la autoritățile naționale de 
reglementare cu privire la evoluțiile 
tarifelor cu ridicata și cu amănuntul pentru 
serviciile de voce, SMS și comunicații de 
date în roaming. Aceste date sunt notificate 
Comisiei cel puțin de două ori pe an. 
Comisia face publice datele respective.
OAREC colectează, de asemenea, anual de 
la autoritățile naționale de reglementare 
informații privind transparența și 
comparabilitatea diferitelor tarife propuse 
de operatori clienților. Comisia face 
publice datele și constatările respective.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ro:PDF)

Amendamentul 800
Pilar del Castillo Vera
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Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 19

Textul în vigoare Amendamentul

8a. Articolul 19 se înlocuiește cu 
următorul text:

Reexaminare (1) Comisia reexaminează modul de 
funcționare al prezentului regulament și 
prezintă un raport în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului în 
conformitate cu alineatele (2)-(6).

(1) Comisia reexaminează modul de 
funcționare al prezentului regulament și, 
după efectuarea unei consultări publice,
prezintă un raport în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului 
până la 30 iunie 2016. Comisia evaluează, 
în special, dacă obiectivele 
regulamentului au fost atinse. În acest 
demers, Comisia evaluează, inter alia:

(2) Până la 30 iunie 2015 și după 
efectuarea unei consultări publice, 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului în care 
precizează dacă este oportun sau nu să se 
modifice durata sau să se reducă nivelul 
plafoanelor maxime ale tarifelor cu 
ridicata prevăzute la articolele 7, 9 și 12, 
luând în considerare și tarifele de 
terminare.

(a) dacă nivelul concurenței este suficient 
de ridicat pentru a justifica expirarea 
tarifelor cu amănuntul maxime;

Până la 30 iunie 2015 și după efectuarea 
unei consultări publice, OAREC 
elaborează orientări privind măsurile de 
prevenire a utilizării anormale sau 
frauduloase în scopul articolului 6a.

(b) dacă nivelul concurenței este suficient 
de ridicat pentru eliminarea tarifelor cu 
ridicata maxime;

(3) Până la 31 iunie 2016 și după ce a 
efectuat o consultare publică, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului privind, printre 
altele:

(c) evoluția și tendințele viitoare 
preconizate ale tarifelor cu ridicata și cu 
amănuntul pentru furnizarea către 
clienții serviciilor de roaming a serviciilor 
de voce, de SMS și de comunicații de date, 
prin comparație cu tarifele serviciilor de 
comunicații mobile la nivel național în 
statele membre, separat pentru clienții 
care utilizează servicii postplătite și pentru 
cei care utilizează servicii preplătite; 
Comisia evaluează și evoluția calității și 

(a) disponibilitatea și calitatea serviciilor, 
inclusiv a celor care reprezintă o 
alternativă la serviciile de voce, SMS și de 
comunicații de date în roaming, ținând 
seama în special de evoluțiile tehnologice;
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vitezei serviciilor respective;
(d) disponibilitatea și calitatea serviciilor, 
inclusiv a celor care reprezintă o 
alternativă la serviciile de voce, SMS și de 
comunicații de date în roaming, ținând 
seama în special de evoluțiile tehnologice;

(b) gradul de concurență de pe piețele cu 
ridicata și cu amănuntul, în special situația 
în materie de concurență a operatorilor mai 
mici, independenți sau care și-au început 
recent activitatea, inclusiv efectele pe care 
le au asupra concurenței atât acordurile 
comerciale, cât și gradul de interconectare 
a operatorilor;

(e) măsura în care consumatorii au avut 
de câștigat, prin reducerea reală a 
tarifelor aferente serviciilor de roaming, 
varietatea tarifelor și produselor aflate la 
dispoziția consumatorilor care au 
obiceiuri de comunicare diferite, precum 
și diferența dintre tarifele naționale și cele 
de roaming, inclusiv disponibilitatea unor 
oferte de tarife unice pentru serviciile 
naționale și cele de roaming;

(c) măsura în care implementarea unor 
măsuri structurale prevăzute la articolele 3 
și 4 a dat rezultate în ceea ce privește 
dezvoltarea concurenței pe piața internă a 
serviciilor de roaming.

(f) gradul de concurență de pe piețele cu 
ridicata și cu amănuntul, în special situația 
în materie de concurență a operatorilor mai 
mici, independenți sau care și-au început 
recent activitatea, inclusiv efectele pe care 
le au asupra concurenței atât acordurile 
comerciale, cât și gradul de interconectare 
a operatorilor;

Comisia analizează, în special, dacă este 
necesar sau nu să se prevadă măsuri 
tehnice sau structurale suplimentare sau 
să se modifice măsurile structurale.

(g) măsura în care implementarea unor 
măsuri structurale prevăzute la articolele 3 
și 4 a dat rezultate în ceea ce privește 
dezvoltarea concurenței pe piața internă a 
serviciilor de roaming, astfel încât 
diferența dintre tarifele naționale și cele 
de roaming să tindă către zero;

(4) Dacă din raportul menționat la 
alineatul (2) reiese că este necesar să se 
modifice durata sau să se revizuiască 
nivelul plafoanelor maxime ale tarifelor 
cu ridicata, Comisia prezintă propuneri 
corespunzătoare Parlamentului European 
și Consiliului pentru a aborda această 
situație.

(h) măsura în care nivelul tarifelor cu 
ridicata maxime și ale celor cu amănuntul 
maxime a oferit garanții corespunzătoare 
împotriva prețurilor excesive pentru 
consumatori, care să permită dezvoltarea 
concurenței pe piața internă de servicii de 
roaming.

Dacă raportul menționat la alineatul (3) 
arată că măsurile structurale prevăzute de 
prezentul regulament nu au fost suficiente 
pentru a încuraja concurența pe piața 
internă a serviciilor de roaming în 
beneficiul tuturor consumatorilor europeni, 
Comisia formulează propuneri 
corespunzătoare către Parlamentul 
European și Consiliu pentru a aborda 
această situație.
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(2) Dacă raportul arată că măsurile 
structurale prevăzute de prezentul 
regulament nu au fost suficiente pentru a 
încuraja concurența pe piața internă a 
serviciilor de roaming în beneficiul tuturor 
consumatorilor europeni sau că diferența 
dintre tarifele naționale și cele de 
roaming nu tinde către zero, Comisia 
formulează propuneri corespunzătoare 
către Parlamentul European și Consiliu 
pentru a aborda această situație și pentru a 
realiza astfel o piață internă a serviciilor 
de comunicații mobile în care, în cele din 
urmă, să nu existe nicio diferențiere între 
tarifele naționale și cele de roaming.
Comisia examinează, în special, măsura 
în care sunt necesare următoarele:

În ambele cazuri, în același timp cu 
rapoartele, se prezintă propuneri de 
măsuri corespunzătoare.

(a) prevederea unor măsuri tehnice și 
structurale suplimentare;

(5) În plus, la fiecare doi ani după 
prezentarea raportului prevăzut la 
alineatul (3), Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport. Fiecare raport include un rezumat al 
monitorizării furnizării de servicii de 
roaming în Uniune și o evaluare a 
progreselor realizate în direcția îndeplinirii 
obiectivelor prezentului regulament.

(b) modificarea măsurilor structurale; (6) Pentru a analiza dezvoltarea 
concurenței pe piețele de roaming la 
nivelul Uniunii, OAREC colectează 
periodic date de la autoritățile naționale de 
reglementare cu privire la evoluțiile 
tarifelor cu ridicata și cu amănuntul pentru 
serviciile de voce, SMS și comunicații de 
date în roaming. Aceste date sunt notificate 
Comisiei cel puțin de două ori pe an. 
Comisia face publice datele respective.

(c) prelungirea duratei de aplicare și, 
eventual, revizuirea nivelului plafoanelor 
maxime ale tarifelor cu amănuntul 
prevăzute la articolele 8, 10 și 13;

OAREC colectează, de asemenea, anual de 
la autoritățile naționale de reglementare 
informații privind transparența și 
comparabilitatea diferitelor tarife propuse 
de operatori clienților. Comisia face 
publice datele și constatările respective.

(d) modificarea duratei de aplicare și, 
eventual, revizuirea nivelului plafoanelor 
maxime ale tarifelor cu ridicata prevăzute 
la articolele 7, 9 și 12;
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(e) introducerea oricăror alte cerințe 
necesare, inclusiv nediferențierea 
tarifelor de roaming de cele naționale.
(3) În plus, la fiecare doi ani după 
prezentarea raportului prevăzut la 
alineatul (1), Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport. Fiecare raport trebuie să conțină un 
rezumat al monitorizării efectuate asupra 
furnizării de servicii de roaming în Uniune, 
precum și o evaluare a progreselor 
înregistrate în sensul atingerii obiectivelor 
prezentului regulament, inclusiv în ceea ce 
privește aspectele menționate la 
alineatele (1) și (2).
(4) Pentru a analiza dezvoltarea 
concurenței pe piețele de roaming la 
nivelul Uniunii, OAREC colectează 
periodic date de la autoritățile naționale de 
reglementare cu privire la evoluțiile 
tarifelor cu ridicata și cu amănuntul pentru 
serviciile de voce, SMS și comunicații de 
date în roaming. Aceste date sunt notificate 
Comisiei cel puțin de două ori pe an. 
Comisia face publice datele respective.
OAREC colectează, de asemenea, anual de 
la autoritățile naționale de reglementare 
informații privind transparența și 
comparabilitatea diferitelor tarife propuse 
de operatori clienților. Comisia face 
publice datele și constatările respective.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ro:PDF)

Amendamentul 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Propunere de regulament
Articolul 38 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 4 – alineatul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 3 se adaugă alineatul 
(2a):
(2a) Rolul consultativ al OAREC înainte 
de propunerile legislative care afectează 
sectorul comunicațiilor electronice ar 
trebui sistematizat.

Or. en

Amendamentul 802
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 38 a (nou)
Decizia nr. 243/2012/UE
Articolul 4 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38a
Modificări aduse Deciziei 

nr. 243/2012/UE
În stabilirea structurii taxelor de 
licențiere care trebuie plătite pentru 
alocarea spectrului, autoritățile naționale 
competente se asigură că structura aleasă 
a taxelor reduce la minimum timpul 
necesar pentru a pune rețeaua și serviciile 
noi la dispoziția consumatorilor și 
clienților:
(a) luând în considerare meritele relative 
ale structurilor tarifare alternative, 
inclusiv plata taxelor anuale recurente pe 
durata licenței, din punctul de vedere al 
impactului acestora asupra investițiilor, a 
inovării și a disponibilității unui anumit 
serviciu pe întreg teritoriul Uniunii 
Europene; și
(b) luând în considerare posibilitatea 
începerii colectării acestor taxe de la data 
lansării serviciilor care utilizează spectrul 
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alocat.

Or. en

Justificare

Structura actuală a taxelor, utilizată în majoritatea cazurilor la nivelul Uniunii, este 
caracterizată de plăți în avans într-un cuantum ridicat, care nu se aliniază corect la profilul 
cronologic al investițiilor necesare în rețea, nici la programarea generării veniturilor, astfel 
cum este permisă de utilizarea spectrului alocat. Este necesară o abordare mai echilibrată, 
care ia în considerare impactul integral al structurilor alternative ale taxelor asupra 
investițiilor și inovării.

Amendamentul 803
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 4 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia transmite Parlamentului European 
și Consiliului, la intervale regulate, 
rapoarte privind evaluarea și revizuirea 
prezentului regulament. Primul raport se 
transmite până cel târziu la 1 iulie 2018. 
Ulterior, următoarele rapoarte se transmit 
o dată la patru ani. Comisia prezintă, 
dacă este necesar, propuneri 
corespunzătoare în vederea modificării 
prezentului regulament și a alinierii altor 
instrumente juridice, ținând seama în 
special de evoluțiile din domeniul 
tehnologiei informațiilor și de progresele 
în domeniul societății informaționale.
Rapoartele se fac publice.

Comisia transmite Parlamentului European 
și Consiliului, la intervale regulate, 
rapoarte privind evaluarea și revizuirea 
prezentului regulament. În orice caz, până 
la 30 iunie 2015, Comisia efectuează o 
revizuire și o evaluare a cadrului juridic 
general pentru sectorul comunicațiilor 
electronice și transmite Parlamentului 
European și Consiliului un raport cu
propuneri corespunzătoare în vederea 
modificării prezentului regulament și a 
alinierii altor instrumente juridice.

Or. de

Amendamentul 804
Edit Herczog
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Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia transmite Parlamentului European 
și Consiliului, la intervale regulate, 
rapoarte privind evaluarea și revizuirea 
prezentului regulament. Primul raport se 
transmite până cel târziu la 1 iulie 2018. 
Ulterior, următoarele rapoarte se transmit 
o dată la patru ani. Comisia prezintă, 
dacă este necesar, propuneri 
corespunzătoare în vederea modificării 
prezentului regulament și a alinierii altor 
instrumente juridice, ținând seama în 
special de evoluțiile din domeniul 
tehnologiei informațiilor și de progresele 
în domeniul societății informaționale. 
Rapoartele se fac publice.

Comisia efectuează o evaluare și o 
revizuire cuprinzătoare a întregului cadru 
de reglementare pentru comunicațiile 
electronice și transmite Parlamentului 
European și Consiliului un raport cu 
propunerile corespunzătoare până la 
30 iunie 2015.

Revizuirea se efectuează în următoarele 
scopuri:
- evaluarea posibilității de eliminare a 
prețurilor asimetrice bazate pe o putere de 
piață semnificativă și a reglementărilor 
privind accesul din cadrul de 
reglementare al Uniunii;
– evaluarea necesității de a aplica în 
continuare celelalte reglementări, care s-
ar aplica în mod simetric tuturor 
participanților la piață de-a lungul 
lanțului valoric convergent;
– asigurarea faptului că utilizatorii de 
servicii digitale își pot controla viața 
digitală și datele digitale prin eliminarea 
obstacolelor din calea schimbării 
sistemelor de operare fără a-și pierde 
aplicațiile și datele;
– asigurarea unui cadru de acțiune 
echitabil și a unei protecții suficiente 
pentru consumatorii care utilizează 
servicii online „over the top”, comparativ 
cu serviciile de telecomunicații, stabilind 
norme pentru a garanta aplicarea, pentru 
serviciile online „over the top”, a unor 
principii bine stabilite pentru furnizarea 
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de servicii de comunicații electronice, 
precum transparența, nediscriminarea, 
deschiderea, facilitatea schimbării 
furnizorilor, interoperabilitatea, 
comunicațiile între orice operator și 
portabilitatea serviciilor.

Or. en

Justificare

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Amendamentul 805
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 4 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia transmite Parlamentului European 
și Consiliului, la intervale regulate, 
rapoarte privind evaluarea și revizuirea 
prezentului regulament. Primul raport se 
transmite până cel târziu la 1 iulie 2018. 
Ulterior, următoarele rapoarte se transmit 
o dată la patru ani. Comisia prezintă, 

Comisia evaluează și revizuiește în mod 
corespunzător întregul cadru de 
reglementare aplicabil comunicațiilor 
electronice și, până la 31 martie 2015 cel 
târziu, comunică Parlamentului European 
și Consiliului constatările sale, împreună 
cu eventualele propuneri de modificare.
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dacă este necesar, propuneri 
corespunzătoare în vederea modificării 
prezentului regulament și a alinierii altor 
instrumente juridice, ținând seama în 
special de evoluțiile din domeniul 
tehnologiei informațiilor și de progresele 
în domeniul societății informaționale. 
Rapoartele se fac publice.

Or. de

Amendamentul 806
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia transmite Parlamentului European 
și Consiliului, la intervale regulate, 
rapoarte privind evaluarea și revizuirea 
prezentului regulament. Primul raport se 
transmite până cel târziu la 1 iulie 2018. 
Ulterior, următoarele rapoarte se transmit 
o dată la patru ani. Comisia prezintă, 
dacă este necesar, propuneri 
corespunzătoare în vederea modificării 
prezentului regulament și a alinierii altor 
instrumente juridice, ținând seama în 
special de evoluțiile din domeniul 
tehnologiei informațiilor și de progresele 
în domeniul societății informaționale. 
Rapoartele se fac publice.

Comisia evaluează și revizuiește în mod 
corespunzător întregul cadru de 
reglementare aplicabil comunicațiilor 
electronice și, până la 30 iunie 2015 cel 
târziu, transmite Parlamentului European și 
Consiliului un raport, împreună cu 
eventualele recomandări.

Or. de

Amendamentul 807
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia transmite Parlamentului European 
și Consiliului, la intervale regulate, 
rapoarte privind evaluarea și revizuirea 
prezentului regulament. Primul raport se 
transmite până cel târziu la 1 iulie 2018. 
Ulterior, următoarele rapoarte se transmit o 
dată la patru ani. Comisia prezintă, dacă 
este necesar, propuneri corespunzătoare în 
vederea modificării prezentului regulament 
și a alinierii altor instrumente juridice, 
ținând seama în special de evoluțiile din 
domeniul tehnologiei informațiilor și de 
progresele în domeniul societății 
informaționale. Rapoartele se fac publice.

Comisia transmite Parlamentului European 
și Consiliului, la intervale regulate, 
rapoarte privind evaluarea și revizuirea 
prezentului regulament. Primul raport se 
transmite până cel târziu la 1 iulie 2018. 
Ulterior, următoarele rapoarte se transmit o 
dată la patru ani. Comisia prezintă, dacă 
este necesar, propuneri corespunzătoare în 
vederea modificării prezentului regulament 
și a alinierii altor instrumente juridice, 
ținând seama în special de evoluțiile din 
domeniul tehnologiei informațiilor și de 
progresele în domeniul societății 
informaționale. Revizuirea cuprinde, 
printre altele:

Or. en

Amendamentul 808
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea Comisiei

Or. de

Amendamentul 809
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Revizuirea cuprinde Recomandarea 
Comisiei din 17 decembrie 2007 privind 
piețele relevante de produse și de servicii 
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din sectorul comunicațiilor electronice 
care pot face obiectul unei reglementări 
ex ante, în conformitate cu 
Directiva 2002/21/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind un 
cadru de reglementare comun pentru 
rețelele și serviciile de comunicații 
electronice, inclusiv testul celor trei 
criterii. Recomandarea Comisiei din 
17 decembrie 2007 privind piețele 
relevante de produse și servicii rămâne în 
vigoare până la revizuirea cuprinzătoare a 
cadrului de reglementare;

Or. en

Justificare

Modificarea potențială a actualului model de reglementare și concurență al UE trebuie să se 
efectueze în contextul unei revizuiri cuprinzătoare, al unei consultări publice și al unei 
evaluări de impact. Prezentul regulament sau actele de punere în aplicare ale Comisiei nu ar 
trebui să afecteze o astfel de revizuire; în acest context, modificarea actualei liste aplicabile 
de piețe relevante nu poate fi justificată înainte ca colegiuitorii să o fi aprobat în urma 
revizuirii.

Amendamentul 810
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) serviciile paneuropene și operatorii 
paneuropeni, luând în considerare 
posibilitatea identificării de către Comisie, 
în temeiul articolului 15 alineatul (4) din 
Directiva 2002/21/CE, a piețelor 
transnaționale;

Or. en

Amendamentul 811
András Gyürk
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Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) facilitarea dezvoltării de furnizori 
paneuropeni competitivi la nivel global și 
furnizarea de servicii transfrontaliere 
pentru întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 812
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) evaluează dacă reglementarea 
asimetrică și bazată pe SMP a prețurilor 
și cea privind accesul pot fi reziliate;

Or. de

Amendamentul 813
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) identificarea piețelor transnaționale, 
inițial cel puțin în ceea ce privește 
serviciile pentru întreprinderi; oferirea 
posibilității pentru furnizori de a notifica 
OAREC cu privire la faptul că 
intenționează să servească aceste piețe și 
supravegherea de către OAREC a 
furnizorilor care servesc aceste piețe;
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Or. en

Amendamentul 814
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) evaluează necesitatea continuă ca 
acordurile existente să se aplice în mod 
egal tuturor operatorilor de piață de-a 
lungul lanțului de valoare;

Or. de

Amendamentul 815
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – punctul iii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) garantează că consumatorii și 
utilizatorii de servicii digitale își pot 
controla identitatea și datele digitale și că 
se iau măsuri pentru a facilita trecerea de 
la un sistem de operare la altul fără 
pierderea de aplicații sau date;

Or. de

Amendamentul 816
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – punctul iii (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o autorizație unică la nivelul Uniunii, 
inclusiv licitații pentru spectrul 
paneuropean și structura de supraveghere 
a întregului cadru;

Or. en

Amendamentul 817
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – punctul iv (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) se asigură că sunt îndeplinite 
condițiile de bază și condițiile de 
concurență care privesc serviciile de 
telecomunicații și OTT și, prin urmare, 
poate fi garantată o siguranță suficientă a 
utilizatorilor OTT. În acest sens vor fi 
luate în considerare mai ales principiile
de transparență, lipsa discriminării și 
interoperabilitate, dar și facilitarea 
schimbării furnizorilor.

Or. de

Amendamentul 818
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – punctul iv (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) consolidarea aplicării măsurii de 
separare funcțională prin eliminarea 
caracterului excepțional al obligației, care 
creează stimulentele pentru investiții în 
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rețea și dezvoltă în continuare piața 
internă a comunicațiilor electronice.

Or. en

Amendamentul 819
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – punctul v (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea competitivității globale a 
Uniunii și a industriei digitale europene, 
precum și a investițiilor și inovării.

Or. en

Amendamentul 820
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39a
Autoritatea europeană de reglementare și 

supraveghere pentru piața unică 
europeană a comunicațiilor electronice 

Se înființează o autoritate europeană 
independentă de reglementare și 
supraveghere pentru piața unică 
europeană a comunicațiilor electronice, 
care să reglementeze și să supravegheze 
funcționarea pieței europene a 
comunicațiilor electronice. Costurile de 
funcționare a acestei autorități 
independente sunt acoperite printr-o taxă 
obligatorie pe comunicațiile electronice.

Or. fr
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Amendamentul 821
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 822
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa I – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARAMETRI MINIMI PENTRU 
OFERTELE DE PRODUSE EUROPENE 
DE ACCES VIRTUAL ÎN BANDĂ 
LARGĂ

PARAMETRI MINIMI PENTRU 
OFERTELE DE PRODUSE EUROPENE 
DE ACCES DE ÎNALTĂ CALITATE 
PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII 
PANEUROPENE DE COMUNICAȚII 
PENTRU ÎNTREPRINDERI

Or. en

Amendamentul 823
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. [...] eliminat

Or. en
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Amendamentul 824
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produs de acces cu ridicata la rețeaua fixă 
oferit la nivelul 3 al modelului cu șapte 
niveluri al Organizației Internaționale de 
Standardizare pentru protocoale de 
comunicații („nivelul rețea”), la nivelul 
fluxului de date IP (IP bitstream), cu 
puncte de predare care oferă un grad mai 
ridicat de agregare a resurselor, de exemplu 
la nivel național și/sau regional

OFERTA 1: Produs de acces cu ridicata la 
rețeaua fixă, de înaltă calitate, oferit la 
nivelul al modelului cu șapte niveluri al 
Organizației Internaționale de 
Standardizare pentru protocoale de 
comunicații („nivelul rețea”), la nivelul 
fluxului de date IP (IP bitstream), cu 
puncte de predare care oferă un grad mai 
ridicat de agregare a resurselor, de exemplu 
la nivel național și/sau regional

Or. en

Amendamentul 825
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capacitatea de a suporta diferite niveluri 
de calitate a serviciului (de exemplu, QoS 
1, 2 și 3) în ceea ce privește:

Capacitatea de a suporta niveluri de înaltă 
calitate a serviciului în ceea ce privește:

Or. en

Amendamentul 826
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. OFERTA 3 3. OFERTA 2
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Or. en

Amendamentul 827
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARAMETRI MINIMI AI 
PRODUSELOR EUROPENE DE 
CONECTIVITATE CAS

eliminat

Elemente ale rețelei și informații aferente
� O descriere produsului de conectivitate 
care urmează să fie furnizat într-o rețea 
fixă, inclusiv a caracteristicilor tehnice și 
adoptarea oricăror standarde relevante.
Funcționalități ale rețelei:
� acord de conectivitate care să asigure 
calitatea serviciului pe toată linia de 
comunicație (end-to-end), pe baza 
parametrilor comuni specificați care 
permit furnizarea cel puțin a 
următoarelor categorii de servicii:
� apeluri de voce și video;
� transmisiunea de conținut audiovizual; 
și
� aplicații de date critice.

Or. en

Amendamentul 828
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Anexa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARAMETRI MINIMI AI eliminat



PE526.176v01-00 222/223 AM\1013978RO.doc

RO

PRODUSELOR EUROPENE DE 
CONECTIVITATE CAS
Elemente ale rețelei și informații aferente
� O descriere produsului de conectivitate 
care urmează să fie furnizat într-o rețea 
fixă, inclusiv a caracteristicilor tehnice și 
adoptarea oricăror standarde relevante.
Funcționalități ale rețelei:
� acord de conectivitate care să asigure 
calitatea serviciului pe toată linia de 
comunicație (end-to-end), pe baza 
parametrilor comuni specificați care 
permit furnizarea cel puțin a 
următoarelor categorii de servicii:
� apeluri de voce și video;
� transmisiunea de conținut audiovizual; 
și
� aplicații de date critice.

Or. en

Amendamentul 829
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Anexa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARAMETRI MINIMI AI 
PRODUSELOR EUROPENE DE 
CONECTIVITATE CAS

eliminat

Elemente ale rețelei și informații aferente
– O descriere produsului de conectivitate 
care urmează să fie furnizat într-o rețea 
fixă, inclusiv a caracteristicilor tehnice și 
adoptarea oricăror standarde relevante.
Funcționalități ale rețelei:
– acord de conectivitate care să asigure 
calitatea serviciului pe toată linia de 
comunicație (end-to-end), pe baza 
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parametrilor comuni specificați care 
permit furnizarea cel puțin a 
următoarelor categorii de servicii:
– apeluri de voce și video;
– transmisiunea de conținut audiovizual; 
și
– aplicații de date critice.

Or. de

Amendamentul 830
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARAMETRI MINIMI AI 
PRODUSELOR EUROPENE DE 
CONECTIVITATE CAS

eliminat

Elemente ale rețelei și informații aferente
� O descriere produsului de conectivitate 
care urmează să fie furnizat într-o rețea 
fixă, inclusiv a caracteristicilor tehnice și 
adoptarea oricăror standarde relevante.
Funcționalități ale rețelei:
� acord de conectivitate care să asigure 
calitatea serviciului pe toată linia de 
comunicație (end-to-end), pe baza 
parametrilor comuni specificați care 
permit furnizarea cel puțin a 
următoarelor categorii de servicii:
� apeluri de voce și video;
� transmisiunea de conținut audiovizual; 
și
� aplicații de date critice.

Or. en


