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Amendamentul 53
Hella Ranner

Propunere de decizie
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 54
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propunere de decizie
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\858840RO.doc 5/100 PE460.615v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 55
Petra Kammerevert

Propunere de decizie
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În conformitate cu articolul 8a alineatul
(3) din Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind un cadru de 
reglementare comun pentru rețelele și 
serviciile de comunicații electronice
(Directivă-cadru)3, Comisia poate înainta 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere legislativă pentru stabilirea de 
programe multianuale pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio. 
Aceste programe definesc orientările de 
politică și obiectivele pentru planificarea 
strategică și armonizarea utilizării 
spectrului radio în conformitate cu 
directivele care se aplică rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice.
Aceste orientări de politică și obiective 
trebuie să se refere la disponibilitatea și 
utilizarea eficientă a spectrului radio, 
necesare pentru instituirea și funcționarea 
pieței interne.
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Amendamentul 56
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 57
Petra Kammerevert

Propunere de decizie
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Spectrul radio constituie un bun 
public, de o mare valoare comunitară, 
culturală, socială și economică. Spectrul 
radio este o resursă-cheie pentru sectoare 
și servicii esențiale, care includ 
comunicațiile mobile, wireless în bandă 
largă și prin satelit, transmisiunile de 
televiziune și radio, transporturile, 
radiolocația, și pentru aplicații precum 
alarmele, comanda la distanță, protezele 
auditive, microfoanele și echipamentele 
medicale. Pe spectrul radio se bazează 
servicii publice cum sunt serviciile de 
securitate și siguranță, inclusiv protecția 
civilă, precum și activități științifice cum 
sunt meteorologia, observarea Pământului, 
radioastronomia și cercetarea spațială. Prin 
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interesului public, culturale, științifice, 
sociale, de mediu și tehnice.

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

Or. de

Amendamentul 58
Hella Ranner

Propunere de decizie
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de



PE460.615v01-00 8/100 AM\858840RO.doc

RO

Amendamentul 59
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 60
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Propunere de decizie
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planificarea strategică și armonizarea 
utilizării spectrului radio la nivelul Uniunii 
ar trebui să consolideze piața unică a 
serviciilor și echipamentelor de 
comunicații electronice wireless, precum și 
alte politici ale Uniunii care implică 
utilizarea spectrului radio, creând astfel noi 
oportunități pentru inovare și contribuind la 

(3) Planificarea strategică și armonizarea 
utilizării spectrului radio la nivelul Uniunii 
ar trebui să consolideze piața unică a 
serviciilor și echipamentelor de 
comunicații electronice wireless, precum și 
alte politici ale Uniunii care implică 
utilizarea spectrului radio, creând astfel noi 
oportunități pentru inovare și contribuind la 



AM\858840RO.doc 9/100 PE460.615v01-00

RO

redresare economică și la integrare socială 
la scara întregii Uniuni, respectând în 
același timp valoarea socială, culturală și 
economică importantă a spectrului. Prin 
urmare, pentru a realiza aceste scopuri, 
Uniunea are nevoie de un program de 
politică acoperind piața internă în toate 
domeniile politicilor Uniunii care implică 
utilizarea spectrului radio, precum 
comunicațiile electronice, cercetarea și 
dezvoltarea, transporturile și energia.

redresare economică și la integrare socială 
la scara întregii Uniuni, respectând în 
același timp valoarea socială, culturală și 
economică importantă a spectrului. 
Armonizarea utilizării frecvențelor este, 
de asemenea, esențială pentru asigurarea 
calității serviciilor oferite prin 
comunicațiile electronice și pentru 
crearea unor economii de scară care să 
ducă la reducerea costurilor instalării 
rețelelor wireless și a costurilor aparatelor 
wireless destinate consumatorilor. Prin 
urmare, pentru a realiza aceste scopuri, 
Uniunea are nevoie de un program de 
politică acoperind piața internă în toate 
domeniile politicilor Uniunii care implică 
utilizarea spectrului radio, precum 
comunicațiile electronice, cercetarea și 
dezvoltarea, transporturile și energia.

Or. en

Amendamentul 61
Paul Rübig

Propunere de decizie
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

utilizarea spectrului radio, precum 
comunicațiile electronice, cercetarea și 
dezvoltarea, transporturile și energia. Ar 
trebui absolut evitată o întârziere a 
reformei prin deținătorii actuali ai 
drepturilor de utilizare.

Or. en

Amendamentul 62
Ioan Enciu

Propunere de decizie
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 63
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Acest prim program ar trebui să 
promoveze concurența, să introducă 
condiții de concurență echitabile la nivel 
european și să pună bazele unei veritabile 
piețe unice digitale; pentru a asigura 
utilizarea deplină a potențialului și 
beneficiilor pentru consumatori ale 
acestui program în domeniul spectrului de 
frecvențe radio și ale pieței unice,  acesta 
ar trebui completat de propuneri noi și 
viitoare, care vor permite dezvoltarea 
economiei online, cum ar fi protecția 
datelor și sistemul european de licențiere 
pentru conținutul online;

Or. en

Amendamentul 64
Giles Chichester

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acest prim program trebuie, în special, 
să susțină Strategia „Europa 2020” pentru 
creștere inteligentă, sustenabilă și 
incluzivă, având în vedere potențialul uriaș
de care dispun serviciile wireless pentru a 
promova o economie bazată pe informație, 
a dezvolta și a sprijini sectoarele care se 
bazează pe tehnologiile informației și 
comunicațiilor și a depăși decalajul digital.
Programul este, de asemenea, o acțiune-
cheie din Agenda digitală pentru Europa4

care urmărește furnizarea internetului de 
mare viteză în bandă largă în viitoarea 

(4) Acest prim program trebuie, în special, 
să susțină Strategia „Europa 2020” pentru 
creștere inteligentă, sustenabilă și 
incluzivă, având în vedere potențialul uriaș
de care dispun serviciile wireless pentru a 
promova o economie bazată pe informație, 
a dezvolta și a sprijini sectoarele care se 
bazează pe tehnologiile informației și 
comunicațiilor și a depăși decalajul digital.
Programul este, de asemenea, o acțiune-
cheie din Agenda digitală pentru Europa4

care urmărește furnizarea internetului de 
mare viteză în bandă largă în viitoarea 
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economie a cunoașterii bazată pe rețele și 
are obiectivul ambițios de a asigura o 
acoperire universală în bandă largă la 
viteze de cel puțin 30 Mbps pentru toți 
europenii până în 2020, atingând astfel 
beneficiile economice și sociale sustenabile 
ale unei piețe unice digitale. Programul 
trebuie să sprijine și să promoveze, de 
asemenea, și alte politici sectoriale ale 
Uniunii, precum cele referitoare la un 
mediu sustenabil și la incluziunea 
economică și socială a tuturor cetățenilor 
Uniunii. Ca urmare a importanței 
aplicațiilor wireless pentru inovare, acest 
program este și o inițiativă-cheie de 
susținere a politicilor Uniunii în domeniul 
inovării.

economie a cunoașterii bazată pe rețele și 
are obiectivul ambițios de a asigura o 
acoperire universală în bandă largă. 
Furnizarea celor mai mari viteze și 
capacități posibile în bandă largă, 
asigurarea a nu mai puțin de 30 Mbps 
pentru toți până în 2020, iar cel puțin 
jumătate din gospodăriile europene să 
aibă acces în bandă largă la viteze de cel 
puțin 100 Mbps reprezintă aspecte 
importante pentru promovarea creșterii 
economice și a competitivității globale, 
atingându-se astfel beneficiile economice 
și sociale sustenabile ale unei piețe unice 
digitale. Programul trebuie să sprijine și să 
promoveze, de asemenea, și alte politici 
sectoriale ale Uniunii, precum cele 
referitoare la un mediu sustenabil și la 
incluziunea economică și socială a tuturor 
cetățenilor Uniunii. Ca urmare a 
importanței aplicațiilor wireless pentru 
inovare, acest program este și o inițiativă-
cheie de susținere a politicilor Uniunii în 
domeniul inovării. În același timp, 
serviciile de difuzare terestră (digitală) 
rămân cea mai mare și mai populară 
platformă de distribuție TV, atât pentru 
serviciul TV comercial și public de 
recepționat în mod liber (aproximativ 60% 
din gospodăriile europene aleg pentru 
semnalul TV primar difuzarea terestră) și 
în multe țări este completată cu oferte 
puternice de programe TV cu plată. Din 
acest motiv Comisia și statele membre ar 
trebui să aibă în vedere, în elaborarea 
RSPP, beneficiile tehnologice, economice 
și sociale unice ale difuzării terestre. 
Difuzarea terestră consolidează 
pluralitatea media și este o forță în 
serviciul binelui public. În prezent, este 
principalul garant al accesului universal 
la televiziune la un cost minim în Europa. 
Este disponibilă în mod universal 
consumatorilor europeni în UE și 
reprezintă alegerea consumatorilor. 
Cererea de televiziune liniară este în 
creștere, nu în scădere. Obiceiurile de 
vizionare ale multor cetățeni europeni nu 
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s-au schimbat și majoritatea covârșitoare 
a vizionărilor se realizează prin 
televiziunea liniară. În plus în ultimii ani 
consumatorii au investit în mod 
semnificativ în echipamente digitale 
terestre.

Or. en

Amendamentul 65
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acest prim program trebuie, în special, 
să susțină Strategia „Europa 2020” pentru 
creștere inteligentă, sustenabilă și 
incluzivă, având în vedere potențialul uriaș
de care dispun serviciile wireless pentru a 
promova o economie bazată pe informație, 
a dezvolta și a sprijini sectoarele care se 
bazează pe tehnologiile informației și 
comunicațiilor și a depăși decalajul digital.
Programul este, de asemenea, o acțiune-
cheie din Agenda digitală pentru Europa4

care urmărește furnizarea internetului de 
mare viteză în bandă largă în viitoarea 
economie a cunoașterii bazată pe rețele și 
are obiectivul ambițios de a asigura o 
acoperire universală în bandă largă la 
viteze de cel puțin 30 Mbps pentru toți 
europenii până în 2020, atingând astfel 
beneficiile economice și sociale sustenabile 
ale unei piețe unice digitale. Programul 
trebuie să sprijine și să promoveze, de 
asemenea, și alte politici sectoriale ale 
Uniunii, precum cele referitoare la un 
mediu sustenabil și la incluziunea 
economică și socială a tuturor cetățenilor 
Uniunii. Ca urmare a importanței 
aplicațiilor wireless pentru inovare, acest 
program este și o inițiativă-cheie de 
susținere a politicilor Uniunii în domeniul 

(4) Acest prim program trebuie, în special, 
să susțină Strategia „Europa 2020” pentru 
creștere inteligentă, sustenabilă și 
incluzivă, având în vedere potențialul uriaș
de care dispun serviciile wireless pentru a 
promova o economie bazată pe informație, 
a dezvolta și a sprijini sectoarele care se 
bazează pe tehnologiile informației și 
comunicațiilor și a depăși decalajul digital.
Explozia, în special, a serviciilor media 
audiovizuale impulsionează cererea de 
debit și acoperire. Programul este, de 
asemenea, o acțiune-cheie din Agenda 
digitală pentru Europa care urmărește 
furnizarea internetului de mare viteză în 
bandă largă în viitoarea economie a 
cunoașterii bazată pe rețele și are 
obiectivul ambițios de a asigura o acoperire 
universală în bandă largă. Furnizarea 
celor mai mari viteze și capacități posibile 
în bandă largă, asigurarea a nu mai puțin 
de 30 Mbps pentru toți până în 2020, iar 
cel puțin jumătate din gospodăriile 
europene să aibă acces în bandă largă la 
viteze de cel puțin 100 Mbps reprezintă 
aspecte importante pentru promovarea 
creșterii economice și a competitivității 
globale, atingându-se astfel beneficiile 
economice și sociale sustenabile ale unei 
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inovării. piețe unice digitale. Programul trebuie să 
sprijine și să promoveze, de asemenea, și 
alte politici sectoriale ale Uniunii, precum 
cele referitoare la un mediu sustenabil și la 
incluziunea economică și socială a tuturor 
cetățenilor Uniunii. Ca urmare a 
importanței aplicațiilor wireless pentru 
inovare, acest program este și o inițiativă-
cheie de susținere a politicilor Uniunii în 
domeniul inovării.

Or. en

Amendamentul 66
Hella Ranner

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Primul program trebuie să specifice 
principiile directoare și obiectivele până în 
2015 pentru statele membre și pentru 
instituțiile Uniunii și să stabilească 
inițiativele specifice de punere în aplicare.
Gestionarea spectrului radio este o 
competență națională. Aceasta ar trebui să 
fie conformă cu legislația existentă a UE 
și să permită acțiuni care au ca scop
elaborarea unei politici a UE în domeniul 
spectrului de frecvențe radio. În 
conformitate cu articolul 8a alineatul (1) 
din Directiva-cadru, statele membre au 
obligația de a coopera între ele și cu 
Comisia doar la planificarea, 
coordonarea și armonizarea utilizării 
spectrului de frecvențe radio.

Or. de
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Amendamentul 67
Petra Kammerevert

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Primul program trebuie să specifice 
principiile directoare și obiectivele până în 
2015 pentru statele membre și pentru 
instituțiile Uniunii și să stabilească 
inițiativele specifice de punere în aplicare.
Gestionarea spectrului radio este o
competență națională. Aceasta ar trebui să 
fie conformă cu legislația existentă a UE 
și să permită acțiuni care au ca scop
elaborarea unei politici a UE în domeniul 
spectrului de frecvențe radio. În 
conformitate cu articolul 8a alineatul (1) 
din Directiva-cadru, statele membre au 
obligația de a coopera între ele și cu 
Comisia doar la planificarea, 
coordonarea și armonizarea utilizării 
spectrului de frecvențe radio.

Or. de

Amendamentul 68
Jens Rohde

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 69
Petra Kammerevert

Propunere de decizie
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) De asemenea, programul trebuie să țină 
seama de Decizia nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare pentru politica de gestionare 
a spectrului de frecvențe radio în 
Comunitatea Europeană (decizia privind 
spectrul de frecvențe radio)5 și de 
experiența tehnică a Conferinței Europene 
a Administrațiilor de Poștă și 
Telecomunicații (CEPT), astfel încât 
politicile Uniunii care se bazează pe 
spectrul radio și care au fost aprobate de 
Parlamentul European și de Consiliu să 
poată fi aplicate prin măsuri tehnice de 
aplicare, cu mențiunea că astfel de măsuri 
pot fi luate ori de câte ori este necesar 
pentru aplicarea politicilor deja existente 
ale Uniunii.

(6) De asemenea, programul trebuie să țină 
seama de Decizia nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare pentru politica de gestionare 
a spectrului de frecvențe radio în 
Comunitatea Europeană (decizia privind 
spectrul de frecvențe radio)5 și de 
experiența tehnică a Conferinței Europene 
a Administrațiilor de Poștă și 
Telecomunicații (CEPT). Politicile Uniunii 
care se bazează pe spectrul radio și care au 
fost aprobate de Parlamentul European și 
de Consiliu pot fi aplicate prin dispoziții 
tehnice de punere în aplicare. Acestea ar 
trebui să aibă la bază orientările și 
obiectivele politice stabilite la articolul 8a 
din directiva-cadru în ceea ce privește 
politica UE în domeniul spectrului de 
frecvențe radio.

Or. de

Amendamentul 70
Hella Ranner

Propunere de decizie
Considerentul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) De asemenea, programul trebuie să țină 
seama de Decizia nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare pentru politica de gestionare 
a spectrului de frecvențe radio în 
Comunitatea Europeană (decizia privind 
spectrul de frecvențe radio)5 și de 
experiența tehnică a Conferinței Europene 
a Administrațiilor de Poștă și 
Telecomunicații (CEPT), astfel încât 
politicile Uniunii care se bazează pe 
spectrul radio și care au fost aprobate de 
Parlamentul European și de Consiliu să 
poată fi aplicate prin măsuri tehnice de 
aplicare, cu mențiunea că astfel de măsuri 
pot fi luate ori de câte ori este necesar 
pentru aplicarea politicilor deja existente 
ale Uniunii.

(6) De asemenea, programul trebuie să țină 
seama de Decizia nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare pentru politica de gestionare 
a spectrului de frecvențe radio în 
Comunitatea Europeană (decizia privind 
spectrul de frecvențe radio)5 și de 
experiența tehnică a Conferinței Europene 
a Administrațiilor de Poștă și 
Telecomunicații (CEPT). Politicile Uniunii 
care se bazează pe spectrul radio și care au 
fost aprobate de Parlamentul European și 
de Consiliu pot fi aplicate prin dispoziții 
tehnice de punere în aplicare. Acestea ar 
trebui să aibă la bază orientările și 
obiectivele politice stabilite la articolul 8a 
din directiva-cadru în ceea ce privește 
politica UE în domeniul spectrului de 
frecvențe radio..

Or. de

Amendamentul 71
Hella Ranner

Propunere de decizie
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Pentru asigurarea utilizării optime a 
spectrului radio, este posibil să fie necesar 
ca statele membre și Comisia să creeze 
mecanisme pentru a permite coexistența 
serviciilor și dispozitivelor noi și a celor 
existente în avantajul utilizatorilor finali 
și al consumatorilor. Asemenea măsuri ar 
putea include, fără a se limita la acestea, 
stabilirea de dialoguri ale părților 
interesate pentru a asigura optimizarea 
experienței consumatorului final, 
stabilirea de mecanisme de compensare 
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cazurile în care interferența nu riscă să 
devină un obstacol în calea dezvoltării 
altor servicii.

pentru a acoperi costurile de migrare și 
coexistență și organizarea de campanii de 
informare a consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 72
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Pentru asigurarea utilizării optime și 
productive a spectrului radio pot fi 
necesare soluții inovatoare în materie de 
autorizare, precum utilizarea colectivă a 
spectrului, autorizațiile generale sau 
utilizarea în comun a infrastructurii.
Aplicarea unor astfel de principii în Uniune 
ar putea fi facilitată prin identificarea celor 
mai bune practici și încurajarea partajării 
informațiilor, precum și definirea 
anumitor condiții comune sau convergente 
pentru utilizarea spectrului. Autorizațiile 
generale, care reprezintă cel mai puțin 
oneros sistem de autorizare, sunt de interes 
special și foarte adecvate în conformitate 
cu articolul 5 din Directiva 2002/20/CE.

Or. en

Amendamentul 73
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru asigurarea utilizării optime a 
spectrului radio pot fi necesare soluții 
inovatoare în materie de autorizare, precum 

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

autorizare, precum utilizarea colectivă a 
spectrului, autorizațiile generale, licitațiile
sau utilizarea în comun a infrastructurii.
Aplicarea unor astfel de principii în Uniune 
ar putea fi facilitată prin identificarea celor 
mai bune practici și încurajarea partajării 
informațiilor, precum și definirea 
anumitor condiții comune sau convergente 
pentru utilizarea spectrului. Autorizațiile 
generale, care reprezintă cel mai puțin 
oneros sistem de autorizare, sunt de interes 
special în cazurile în care interferența nu 
riscă să devină un obstacol în calea 
dezvoltării altor servicii.

Or. fr

Amendamentul 74
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 75
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Considerentul 7a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Deși aflate încă în dezvoltare, din 
punct de vedere tehnologic, așa-numitele 
„tehnologii cognitive” ar putea fi 
explorate în continuare și aplicate prin 
informarea geolocalizată a utilizării 
spectrului, care, în mod ideal, ar putea fi 
înregistrate în inventar;

Or. en

Amendamentul 76
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Considerentul 7a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru garantarea unei utilizări 
optime a spectrului de frecvențe radio, 
inclusiv din punct de vedere productiv, 
este necesar să se recurgă la licitații 
publice care, pe de-o parte, pot aduce 
venituri la bugetul public, iar pe de alta, 
pot contribui la o alocare echitabilă și 
transparentă a frecvențelor.

Or. it

Amendamentul 77
Hella Ranner

Propunere de decizie
Considerentul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 78
Petra Kammerevert

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comerțul cu drepturi de spectru, 
combinat cu condițiile flexibile de utilizare 
a spectrului, ar trebui să aducă beneficii 
substanțiale creșterii economice. Prin 
urmare, benzile în care utilizarea flexibilă 
a fost deja introdusă prin legislația 
Uniunii trebuie să devină imediat 
comercializabile în conformitate cu 
Directiva cadru. În plus, principiile 
comune privind formatul și conținutul unor 
astfel de drepturi comercializabile și 
măsurile comune de prevenire a acumulării 
spectrului, fapt care ar putea crea poziții 

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

de drepturi oriunde în Uniune.

Or. de

Amendamentul 79
Hermann Winkler

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Comerțul cu drepturi de spectru, 
combinat cu condițiile flexibile de utilizare 
a spectrului, ar trebui să aducă beneficii 
substanțiale creșterii economice. Prin 
urmare, benzile în care utilizarea flexibilă a 
fost deja introdusă prin legislația Uniunii 
trebuie să devină imediat comercializabile 
în conformitate cu Directiva cadru. În plus, 
principiile comune privind formatul și 
conținutul unor astfel de drepturi 
comercializabile și măsurile comune de 
prevenire a acumulării spectrului, fapt care 
ar putea crea poziții dominante, precum și 
a neutilizării nejustificate a spectrului 
achiziționat, ar facilita introducerea 
coordonată a acestor măsuri de către toate 
statele membre și achiziționarea unor astfel 
de drepturi oriunde în Uniune. În plus, în 
vederea atingerii obiectivelor Agendei 
digitale pentru Europa, o parte din 
veniturile obținute în urma licitării 
drepturilor de utilizare a spectrului 
(„dividendul digital”) ar trebui utilizate 
pentru accelerarea procesului de 
extindere a acoperirii frecvențelor în 
bandă largă.

Or. de
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Amendamentul 80
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 81
Paul Rübig

Propunere de decizie
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) După cum se subliniază în Agenda 
digitală pentru Europa, banda largă 
wireless este un important mijloc pentru a 
stimula concurența, a oferi consumatorilor 

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

mai multe posibilități de alegere și a 
extinde accesul în zonele rurale și în alte 
zone în care instalarea benzii largi prin 
cablu este dificilă sau neviabilă din punct 
de vedere economic. Totuși, gestionarea 
spectrului poate afecta concurența prin 
modificarea rolului și a forței operatorilor 
de pe piață, de exemplu, dacă utilizatorilor 
existenți li se oferă avantaje concurențiale 
necuvenite. Prin urmare condițiile de 
atribuire garantează condiții de 
concurență echitabile pentru a asigura 
comunicații în bandă largă la nivel 
regional, iar noii operatori nu sunt 
împiedicați să intre pe piață. De 
asemenea, noile tehnologii nu ar trebui să 
fie discriminate numai pentru că sunt 
disponibile mai târziu pe piață. Accesul 
limitat la spectru, în special atunci când 
frecvențele adecvate se răresc, poate crea o 
barieră pentru intrarea noilor servicii sau 
aplicații, precum și obstacole în calea 
inovării și a concurenței. Achiziționarea de 
noi drepturi de utilizare, inclusiv prin 
intermediul comerțului cu frecvențe sau al 
altor tranzacții între utilizatori, și 
introducerea unor noi criterii flexibile 
pentru utilizarea spectrului pot avea un 
impact asupra situației concurențiale 
existente. În consecință, statele membre 
trebuie să ia măsuri de reglementare ex 
ante sau ex post adecvate [precum măsuri 
de modificare a drepturilor existente, de 
interzicere a anumitor achiziții de drepturi 
de spectru, de impunere a unor condiții 
privind tezaurizarea spectrului și utilizarea 
eficientă a acestuia precum cele menționate 
la articolul 9 alineatul (7) din 
Directiva cadru, de limitare a spectrului de 
care dispune fiecare operator sau de evitare 
a acumulării excesive a spectrului] pentru a 
evita distorsionarea concurenței, în 
conformitate cu principiile care stau la 
baza articolului 5 alineatul (6) din 
Directiva 2002/20/CE (Directiva privind 
autorizarea) și a articolului 1 alineatul (2) 
din Directiva 87/372/CEE (Directiva 
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GSM).

Or. en

Amendamentul 82
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

la articolul 9 alineatul (7) din 
Directiva cadru, de limitare a spectrului de 
care dispune fiecare operator sau de evitare 
a acumulării excesive a spectrului] pentru a 
evita distorsionarea concurenței, în 
conformitate cu principiile care stau la 
baza articolului 5 alineatul (6) din 
Directiva 2002/20/CE (Directiva privind 
autorizarea) și a articolului 1 alineatul (2) 
din Directiva 87/372/CEE (Directiva 
GSM). Statele membre pot, de asemenea, 
să ia măsuri pentru a efectua o alocare 
mai echilibrată a spectrului între 
operatorii economici, prin rezervarea de 
spectru pentru noii actori pentru o bandă 
de frecvență sau un grup de benzi cu 
caracteristici similare.

Or. en

Amendamentul 83
Giles Chichester

Propunere de decizie
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) După cum se subliniază în Agenda 
digitală pentru Europa, banda largă 
wireless este un important mijloc pentru a 
stimula concurența, a oferi consumatorilor 
mai multe posibilități de alegere și a 
extinde accesul în zonele rurale și în alte 
zone în care instalarea benzii largi prin 
cablu este dificilă sau neviabilă din punct 
de vedere economic. Totuși, gestionarea 
spectrului poate afecta concurența prin 
modificarea rolului și a forței operatorilor 
de pe piață, de exemplu, dacă utilizatorilor 
existenți li se oferă avantaje concurențiale 
necuvenite. Accesul limitat la spectru, în 
special atunci când frecvențele adecvate se 
răresc, poate crea o barieră pentru intrarea 
noilor servicii sau aplicații, precum și 
obstacole în calea inovării și a concurenței. 

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

aplicații, precum și obstacole în calea 
inovării și a concurenței. Achiziționarea de 
noi drepturi de utilizare, inclusiv prin 
intermediul comerțului cu frecvențe sau al 
altor tranzacții între utilizatori, și 
introducerea unor noi criterii flexibile 
pentru utilizarea spectrului pot avea un 
impact asupra situației concurențiale 
existente. În consecință, statele membre 
trebuie să ia măsuri de reglementare ex 
ante sau ex post adecvate [precum măsuri 
de modificare a drepturilor existente, de 
interzicere a anumitor achiziții de drepturi 
de spectru, de impunere a unor condiții 
privind tezaurizarea spectrului și utilizarea 
eficientă a acestuia precum cele menționate 
la articolul 9 alineatul (7) din 
Directiva cadru, de limitare a spectrului de 
care dispune fiecare operator sau de evitare 
a acumulării excesive a spectrului] pentru a 
evita distorsionarea concurenței, în 
conformitate cu principiile care stau la 
baza articolului 5 alineatul (6) din 
Directiva 2002/20/CE (Directiva privind 
autorizarea) și a articolului 1 alineatul (2) 
din Directiva 87/372/CEE (Directiva 
GSM). Statele membre pot, de asemenea, 
să ia măsuri pentru a efectua o alocare 
mai echilibrată a spectrului între 
operatorii economici, prin rezervarea de 
spectru pentru noi actori pentru o bandă 
de frecvență sau un grup de benzi cu 
caracteristici similare.

Or. en

Amendamentul 84
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) După cum se subliniază în Agenda 
digitală pentru Europa, banda largă 

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

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

Or. en
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Amendamentul 85

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

care dispune fiecare operator sau de evitare 
a acumulării excesive a spectrului] pentru a 
evita distorsionarea concurenței, în 
conformitate cu principiile care stau la 
baza articolului 5 alineatul (6) din 
Directiva 2002/20/CE (Directiva privind 
autorizarea) și a articolului 1 alineatul (2) 
din Directiva 87/372/CEE (Directiva 
GSM).

Or. en

Amendamentul 86
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 87
Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 88

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Pentru o utilizare optimă și eficientă a 
spectrului sunt necesare monitorizarea 
continuă a evoluției acesteia și informații 
actualizate și transparente privind utilizarea 
spectrului în întreaga Uniune. Deși Decizia 
2007/344/CE a Comisiei privind 
disponibilitatea armonizată a informațiilor 
referitoare la utilizarea spectrului de 
frecvențe radio în cadrul Comunității6
solicită statelor membre să publice 
informații privind drepturile de utilizare, 
pentru creșterea eficienței utilizării 
spectrului și a echipamentelor radio, în 
special între 300 MHz și 6 GHz, în Uniune 
este nevoie de un inventar detaliat al 
utilizărilor existente ale spectrului, alături 
de o metodologie eficace de reexaminare și 
evaluare. Acestea ar ajuta la identificarea 
tehnologiilor și a utilizărilor ineficiente atât 
în sectorul comercial, cât și în cel public, 
precum și a frecvențelor asignate și 
neutilizate și a oportunităților de utilizare 
în comun neutilizate, precum și la 
evaluarea nevoilor viitoare ale 
consumatorilor și ale întreprinderilor.

Or. en

Amendamentul 89
Henri Weber

Propunere de decizie
Considerentul 10 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 90

Jens Rohde
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

spectrului în întreaga Uniune. Deși Decizia 
2007/344/CE a Comisiei privind 
disponibilitatea armonizată a informațiilor 
referitoare la utilizarea spectrului de 
frecvențe radio în cadrul Comunității6
solicită statelor membre să publice 
informații privind drepturile de utilizare, 
pentru creșterea eficienței utilizării 
spectrului și a echipamentelor radio, în 
special între 300 MHz și 6 GHz, în Uniune 
este nevoie de un inventar detaliat al 
utilizărilor existente ale spectrului, alături 
de o metodologie eficace de reexaminare și 
evaluare. Acestea ar ajuta la identificarea 
tehnologiilor și a utilizărilor ineficiente atât 
în sectorul comercial, cât și în cel public, 
precum și a frecvențelor asignate și 
neutilizate și a oportunităților de utilizare 
în comun neutilizate, precum și la 
evaluarea nevoilor viitoare ale 
consumatorilor și ale întreprinderilor.

Or. en

Amendamentul 91
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Considerentul 10a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Utilizarea eficientă și coordonată a 
spectrului de frecvențe radio și o 
gestionare echitabilă și transparentă a 
alocării frecvențelor ar trebui să permită 
tuturor operatorilor din domeniul mass-
media și al telecomunicațiilor să asigure 
pluralismul în materie de comunicații, 
creșterea producției de conținuturi și 
servicii de mai bună calitate pentru 
utilizatori, stimulând toți actorii să 
îmbunătățească tehnologia și să ofere 
produse mai bune la prețuri accesibile.

Or. it
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Amendamentul 92
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Standardele armonizate menționate de 
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de telecomunicații 
și recunoașterea reciprocă a conformității 
acestora7 sunt esențiale pentru utilizarea 
eficientă a spectrului și trebuie să țină 
seama de condițiile de utilizare în comun 
definite prin lege. Standardele europene 
pentru rețele și echipamente electrice, care 
nu utilizează undele radio, și electronice 
trebuie, de asemenea, să contribuie la 
evitarea perturbărilor în utilizarea 
spectrului. Impactul cumulat al creșterii 
volumului și densității dispozitivelor și 
aplicațiilor wireless combinat cu 
diversitatea utilizărilor spectrului 
reprezintă o provocare pentru abordările 
actuale ale gestionării interferențelor.
Aceste aspecte trebuie examinate și 
reevaluate împreună cu caracteristicile 
receptoarelor și cu mecanisme mai 
sofisticate de evitare a interferențelor.

(11) Standardele armonizate menționate de 
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de telecomunicații 
și recunoașterea reciprocă a conformității 
acestora7 sunt esențiale pentru utilizarea 
eficientă a spectrului și trebuie să țină 
seama de condițiile de utilizare în comun 
definite prin lege. Standardele europene 
pentru rețele și echipamente electrice, care 
nu utilizează undele radio, și electronice 
trebuie, de asemenea, să contribuie la 
evitarea perturbărilor în utilizarea 
spectrului. Impactul cumulat al creșterii 
volumului și densității dispozitivelor și 
aplicațiilor wireless combinat cu 
diversitatea utilizărilor spectrului 
reprezintă o provocare pentru abordările 
actuale ale gestionării interferențelor.
Aceste aspecte trebuie examinate și 
reevaluate împreună cu caracteristicile 
receptoarelor și cu mecanisme mai 
sofisticate de evitare a interferențelor în 
scopul de a evita interferențele sau 
perturbările prejudiciabile pentru 
utilizările existente și viitoare ale 
spectrului. În plus, costurile directe legate 
de soluționarea interferențelor și costurile 
de migrare pentru a pune în aplicare 
dividendul digital nu ar trebui suportate 
de sectorul difuzării sau de cetățenii UE 
sau ar trebui compensate în mod 
corespunzător.

Or. en
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Amendamentul 93
Hella Ranner

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Standardele armonizate menționate de 
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de telecomunicații 
și recunoașterea reciprocă a conformității 
acestora7 sunt esențiale pentru utilizarea 
eficientă a spectrului și trebuie să țină 
seama de condițiile de utilizare în comun 
definite prin lege. Standardele europene 
pentru rețele și echipamente electrice, care 
nu utilizează undele radio, și electronice 
trebuie, de asemenea, să contribuie la 
evitarea perturbărilor în utilizarea 
spectrului. Impactul cumulat al creșterii 
volumului și densității dispozitivelor și 
aplicațiilor wireless combinat cu 
diversitatea utilizărilor spectrului 
reprezintă o provocare pentru abordările 
actuale ale gestionării interferențelor.
Aceste aspecte trebuie examinate și 
reevaluate împreună cu caracteristicile 
receptoarelor și cu mecanisme mai 
sofisticate de evitare a interferențelor.

(11) Standardele armonizate menționate de 
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de telecomunicații 
și recunoașterea reciprocă a conformității 
acestora7 și standardizarea viitoare la 
nivelul UE rețelelor și dispozitivelor 
electronice wireless care nu utilizează 
undele radio sunt esențiale pentru 
utilizarea eficientă a spectrului și ar trebui 
să permită coexistența dispozitivelor noi și 
existente. Standardele europene viitoare
pentru rețele și echipamente electrice, care 
nu utilizează undele radio, și electronice 
trebuie, de asemenea, să contribuie la 
evitarea perturbărilor în utilizarea 
spectrului. Impactul cumulat al creșterii 
volumului și densității dispozitivelor și 
aplicațiilor wireless combinat cu 
diversitatea utilizărilor spectrului 
reprezintă o provocare pentru abordările 
actuale ale gestionării interferențelor.
Aceste aspecte trebuie examinate și 
reevaluate împreună cu caracteristicile 
receptoarelor și cu mecanisme mai 
sofisticate de evitare a interferențelor, cum 
ar fi ameliorarea nivelului imunității 
receptoarelor și stabilirea unor niveluri de 
putere adecvate pentru echipamentele de 
emisie radio.

Or. en
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Amendamentul 94
Giles Chichester

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Standardele armonizate menționate de 
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de telecomunicații 
și recunoașterea reciprocă a conformității 
acestora7 sunt esențiale pentru utilizarea 
eficientă a spectrului și trebuie să țină 
seama de condițiile de utilizare în comun 
definite prin lege. Standardele europene 
pentru rețele și echipamente electrice, care 
nu utilizează undele radio, și electronice 
trebuie, de asemenea, să contribuie la 
evitarea perturbărilor în utilizarea 
spectrului. Impactul cumulat al creșterii 
volumului și densității dispozitivelor și 
aplicațiilor wireless combinat cu 
diversitatea utilizărilor spectrului 
reprezintă o provocare pentru abordările 
actuale ale gestionării interferențelor.
Aceste aspecte trebuie examinate și 
reevaluate împreună cu caracteristicile 
receptoarelor și cu mecanisme mai 
sofisticate de evitare a interferențelor.

(11) Standardele armonizate menționate de 
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de telecomunicații 
și recunoașterea reciprocă a conformității 
acestora7 sunt esențiale pentru utilizarea 
eficientă a spectrului și trebuie să țină 
seama de condițiile de utilizare în comun 
definite prin lege. Standardele europene 
pentru rețele și echipamente electrice, care 
nu utilizează undele radio, și electronice 
trebuie, de asemenea, să contribuie la 
evitarea perturbărilor în utilizarea 
spectrului. Impactul cumulat al creșterii 
volumului și densității dispozitivelor și 
aplicațiilor wireless combinat cu 
diversitatea utilizărilor spectrului 
reprezintă o provocare pentru abordările 
actuale ale gestionării interferențelor.
Aceste aspecte trebuie examinate și 
reevaluate împreună cu caracteristicile 
receptoarelor și cu mecanisme mai 
sofisticate de evitare a interferențelor în 
scopul de a evita interferențele sau 
perturbările prejudiciabile pentru 
utilizatorii existenți și viitori ai spectrului.

Or. en

Amendamentul 95
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Considerentul 11 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Standardele armonizate menționate de 
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de telecomunicații 
și recunoașterea reciprocă a conformității 
acestora7 sunt esențiale pentru utilizarea 
eficientă a spectrului și trebuie să țină 
seama de condițiile de utilizare în comun 
definite prin lege. Standardele europene 
pentru rețele și echipamente electrice, care 
nu utilizează undele radio, și electronice 
trebuie, de asemenea, să contribuie la 
evitarea perturbărilor în utilizarea 
spectrului. Impactul cumulat al creșterii 
volumului și densității dispozitivelor și 
aplicațiilor wireless combinat cu 
diversitatea utilizărilor spectrului 
reprezintă o provocare pentru abordările 
actuale ale gestionării interferențelor. 
Aceste aspecte trebuie examinate și 
reevaluate împreună cu caracteristicile 
receptoarelor și cu mecanisme mai 
sofisticate de evitare a interferențelor.

(11) Standardele armonizate menționate de 
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de telecomunicații 
și recunoașterea reciprocă a conformității 
acestora7 sunt esențiale pentru utilizarea 
eficientă a spectrului și trebuie să țină 
seama de condițiile de utilizare în comun 
definite prin lege. Standardele europene 
pentru rețele și echipamente electrice, care 
nu utilizează undele radio, și electronice 
trebuie, de asemenea, să contribuie la 
evitarea perturbărilor în utilizarea 
spectrului. Impactul cumulat al creșterii 
volumului și densității dispozitivelor și 
aplicațiilor wireless combinat cu 
diversitatea utilizărilor spectrului 
reprezintă o provocare pentru abordările 
actuale ale gestionării interferențelor. 
Aceste aspecte trebuie examinate și 
reevaluate împreună cu caracteristicile 
receptoarelor și cu mecanisme mai 
sofisticate de evitare a interferențelor în 
scopul de a evita interferențele sau 
perturbările prejudiciabile pentru 
utilizatorii existenți și viitori ai spectrului.

Or. en

Amendamentul 96
Henri Weber

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Standardele armonizate menționate de 
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de telecomunicații 

(11) Standardele armonizate menționate de 
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de telecomunicații 
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și recunoașterea reciprocă a conformității 
acestora sunt esențiale pentru utilizarea 
eficientă a spectrului și trebuie să țină 
seama de condițiile de utilizare în comun 
definite prin lege. Standardele europene 
pentru rețele și echipamente electrice, care 
nu utilizează undele radio, și electronice 
trebuie, de asemenea, să contribuie la 
evitarea perturbărilor în utilizarea 
spectrului. Impactul cumulat al creșterii 
volumului și densității dispozitivelor și 
aplicațiilor wireless combinat cu 
diversitatea utilizărilor spectrului 
reprezintă o provocare pentru abordările 
actuale ale gestionării interferențelor.
Aceste aspecte trebuie examinate și 
reevaluate împreună cu caracteristicile 
receptoarelor și cu mecanisme mai 
sofisticate de evitare a interferențelor.

și recunoașterea reciprocă a conformității 
acestora sunt esențiale pentru utilizarea 
eficientă a spectrului și trebuie să țină 
seama de condițiile de utilizare în comun 
definite prin lege. Standardele europene 
pentru rețele și echipamente electrice, care 
nu utilizează undele radio, și electronice 
trebuie, de asemenea, să contribuie la 
evitarea perturbărilor în utilizarea 
spectrului. Impactul cumulat al creșterii 
volumului și densității dispozitivelor și 
aplicațiilor wireless combinat cu 
diversitatea utilizărilor spectrului 
reprezintă o provocare pentru abordările 
actuale ale gestionării interferențelor.
Aceste aspecte ar trebui examinate și 
reevaluate împreună cu caracteristicile 
receptoarelor și cu mecanisme mai 
sofisticate de evitare a interferențelor în 
scopul de a evita orice interferențe sau 
orice perturbări prejudiciabile pentru 
utilizatorii existenți și viitori ai spectrului.

Or. fr

Amendamentul 97
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 98
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Potrivit studiilor multiple cu 
rezultate convergente, traficul de date 
mobile cunoaște o creștere rapidă și, în 
prezent, se dublează în fiecare an. În acest 
ritm, care va continua probabil în 
următorii ani, traficul de date mobile va fi 
crescut de aproape 40 de ori între 2009 și 
2014. Pentru gestionarea acestei creșteri 
exponențiale va fi necesară luarea unor 
măsuri de către autoritățile de 
reglementare și actorii de pe piață,
inclusiv sporirea eficienței de utilizare a 
spectrului pe întreg teritoriul, eventuala 
alocare armonizată a unui spectru pentru 
banda largă wireless și transferarea 
traficului către alte rețele prin intermediul 
echipamentelor cu utilizare multiplă.

Or. en

Amendamentul 99
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Ar fi oportună o mai mare 
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flexibilitate în utilizarea frecvențelor 
pentru a contribui la inovarea și 
promovarea serviciilor de conectare 
rapidă în bandă largă, care permit 
întreprinderilor să-și reducă costurile și 
să-și amelioreze competitivitatea și care 
permit crearea de noi servicii interactive 
online, de exemplu, în domeniile 
învățământului, sănătății și al serviciilor 
de interes general pentru public.

Or. it

Amendamentul 100
Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 101
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Banda de 800 MHz este optimă pentru 
acoperirea cu servicii wireless în bandă 
largă a unor zone întinse. Având în vedere 
armonizarea condițiilor tehnice în 
conformitate cu Decizia 2010/267/UE, 
Recomandarea Comisiei din 28 octombrie 
2009 care face apel la abandonarea 
radiodifuziunii analogice până la 1 ianuarie 
2012, precum și evoluția rapidă a 
reglementărilor naționale, această bandă ar 
trebui, în principiu, să fie pusă la dispoziție 
pentru comunicații electronice în Uniune, 
până în 2013. Având în vedere capacitatea 
de transmisie pe zone întinse a benzii de 
800 MHz, la drepturi trebuie atașate 
obligații de acoperire realizate prin 
principiile neutralității tehnice și a 
serviciilor. Continuarea armonizării 
frecvențelor în banda de 1,5 GHz (1452-
1492 MHz), o bandă folosită deja atât 
pentru servicii prin satelit, cât și pentru 
cele terestre, și eliberarea benzii de 2,3 
GHz (2300-2400 MHz) pentru a satisface 
cererea crescândă de servicii mobile în 
bandă largă ar trebui să garanteze 
condiții de concurență echitabile între 
diferitele soluții tehnologice și ar trebui să 
susțină apariția operatorilor paneuropeni 
în cadrul Uniunii. Alte alocări de spectru 
pentru servicii de comunicații mobile, 
cum ar fi banda de 700 MHz (694-790 
MHz), ar trebui evaluate în funcție de 
viitoarele cerințe în materie de capacitate 
pentru serviciile wireless în bandă largă și 
televiziune terestră.

Or. en
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Amendamentul 102
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Banda de 800 MHz este optimă pentru 
acoperirea cu servicii wireless în bandă 
largă a unor zone întinse. Având în vedere 
armonizarea condițiilor tehnice în 
conformitate cu Decizia 2010/267/UE, 
Recomandarea Comisiei din 28 octombrie 
2009 care face apel la abandonarea 
radiodifuziunii analogice până la 1 ianuarie 
2012, precum și evoluția rapidă a 
reglementărilor naționale, această bandă ar 
trebui să fie pusă la dispoziție pentru 
comunicații electronice în Uniune, până în 
2013. Având în vedere capacitatea de 
transmisie pe zone întinse a benzii de 800 
MHz, drepturile pot fi condiționate de
obligații de acoperire, dacă este necesar, 
în conformitate cu principiile neutralității 
serviciilor și tehnologiei. Ar trebui 
eliberat spectru suplimentar pentru 
serviciile wireless în bandă largă și pentru 
alte servicii noi în banda 1,5 MHz (1452-
1492 MHz), în banda 2,3 GHz (2300-2400 
MHz) și în banda 3,4-3,8GHz pentru a 
răspunde cererii tot mai mari pentru 
servicii mobile noi. Ar trebui avute în 
vedere și alocările sub 790 MHz pentru 
serviciile mobile până în 2015 în urma 
unei evaluări atente a creșterii cererii și a 
cerințelor privind capacitatea.

Or. en

Amendamentul 103
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Considerentul 13 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Banda de 800 MHz este optimă pentru 
acoperirea cu servicii wireless în bandă 
largă a unor zone întinse. Având în vedere 
armonizarea condițiilor tehnice în 
conformitate cu Decizia 2010/267/UE, 
Recomandarea Comisiei din 28 octombrie 
2009 care face apel la abandonarea 
radiodifuziunii analogice până la 1 ianuarie 
2012, precum și evoluția rapidă a 
reglementărilor naționale, această bandă ar 
trebui, în principiu, să fie pusă la dispoziție 
pentru comunicații electronice în Uniune, 
până în 2013. Având în vedere capacitatea 
de transmisie pe zone întinse a benzii de 
800 MHz, la drepturi trebuie atașate 
obligații de acoperire realizate prin 
principiile neutralității tehnice și a 
serviciilor. Ar trebui eliberat spectru 
suplimentar pentru serviciile wireless în 
bandă largă în banda de 1,5 GHz (1452-
1492 MHz) și în banda de 2,3 GHz (2300-
2400 MHz), pentru a răspunde cererii tot 
mai mari în domeniul traficului mobil. 
Alte alocări de spectru pentru servicii de 
comunicații mobile, cum ar fi banda de 
700 MHz (694-790 MHz), ar trebui 
evaluate în funcție de viitoarele cerințe în 
materie de capacitate pentru serviciile 
wireless în bandă largă și televiziune 
terestră.

Or. en

Amendamentul 104
Hella Ranner

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Banda de 800 MHz este optimă pentru 
acoperirea cu servicii wireless în bandă 

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

wireless în bandă largă a unor zone întinse.
Având în vedere armonizarea condițiilor 
tehnice în conformitate cu 
Decizia 2010/267/UE, Recomandarea 
Comisiei din 28 octombrie 2009 care face 
apel la abandonarea radiodifuziunii 
analogice până la 1 ianuarie 2012, precum 
și evoluția rapidă a reglementărilor 
naționale, această bandă ar trebui, în 
principiu, să fie pusă la dispoziție pentru 
comunicații electronice în Uniune, până în 
2013. Având în vedere capacitatea de 
transmisie pe zone întinse a benzii de 800 
MHz, la drepturi trebuie atașate obligații de 
acoperire. Utilizarea eficientă a benzii de 
900 de MHz și eliberarea benzii de 2,3 
GHz (2300-2400 MHz) pentru servicii 
mobile contribuie la satisfacerea cererii 
tot mai mari în domeniul traficului mobil.

Or. en

Amendamentul 105
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Banda de 800 MHz poate fi utilizată
pentru acoperirea cu servicii wireless în 
bandă largă a unor zone întinse. Având în 
vedere armonizarea condițiilor tehnice în 
conformitate cu Decizia 2010/267/UE, 
Recomandarea Comisiei din 28 octombrie 
2009 care face apel la abandonarea 
radiodifuziunii analogice până la 1 ianuarie 
2012, precum și evoluția rapidă a 
reglementărilor naționale, această bandă ar 
trebui, în principiu, să fie pusă la dispoziție 
pentru comunicații electronice în Uniune, 
până în 2013. Având în vedere capacitatea 
de transmisie pe zone întinse a benzii de 
800 MHz, la drepturi trebuie atașate 
obligații de acoperire. Utilizarea eficientă 
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acoperire în alte benzi. Având în vedere 
capacitatea de transmisie pe zone întinse a 
benzii de 800 MHz, la drepturi trebuie 
atașate obligații de acoperire.

a benzii de 900 de MHz și eliberarea 
benzii de 2,3 GHz (2300-2400 MHz) 
pentru servicii mobile contribuie la 
satisfacerea cererii tot mai mari în 
domeniul traficului mobil.

Or. en

Amendamentul 106
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 107
Hermann Winkler

Propunere de decizie
Considerentul 13 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 108
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Banda de 800 MHz este optimă pentru 
acoperirea cu servicii wireless în bandă 
largă a unor zone întinse. Având în vedere 
armonizarea condițiilor tehnice în 
conformitate cu Decizia 2010/267/UE, 
Recomandarea Comisiei din 28 octombrie 
2009 care face apel la abandonarea 
radiodifuziunii analogice până la 1 ianuarie 

(13) Pe lângă deschiderea în timp util și 
într-o manieră favorabilă concurenței a 
benzii de 900 MHz în conformitate cu 
Directiva GSM revizuită 2009/114/CE,
banda de 800 MHz este optimă pentru 
acoperirea cu servicii wireless în bandă 
largă a unor zone întinse. Având în vedere 
armonizarea condițiilor tehnice în 
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2012, precum și evoluția rapidă a 
reglementărilor naționale, această bandă ar 
trebui, în principiu, să fie pusă la dispoziție 
pentru comunicații electronice în Uniune, 
până în 2013. Pe termen lung, poate fi avut 
în vedere și un spectru suplimentar sub 790 
MHz, în funcție de experiență și de lipsa 
spectrului adecvat pentru acoperire în alte 
benzi. Având în vedere capacitatea de 
transmisie pe zone întinse a benzii de 800 
MHz, la drepturi trebuie atașate obligații de 
acoperire.

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

Or. en

Amendamentul 109
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Pe lângă deschiderea în timp util și 
într-o manieră favorabilă concurenței a 
benzii de 900 MHz în conformitate cu 
Directiva GSM revizuită, banda de 800 
MHz este optimă pentru acoperirea cu 
servicii wireless în bandă largă a unor zone 
întinse. Având în vedere armonizarea 
condițiilor tehnice în conformitate cu 
Decizia 2010/267/UE, Recomandarea 
Comisiei din 28 octombrie 2009 care face 
apel la abandonarea radiodifuziunii 
analogice până la 1 ianuarie 2012, precum 
și evoluția rapidă a reglementărilor 
naționale, această bandă ar trebui, în 
principiu, să fie pusă la dispoziție pentru 
comunicații electronice în Uniune, până în 
2013. Pe termen lung, poate fi avut în 
vedere și un spectru suplimentar sub 790 
MHz, în funcție de experiență și de lipsa 
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acoperire. spectrului adecvat pentru acoperire în alte 
benzi. Având în vedere capacitatea de 
transmisie pe zone întinse a benzii de 800 
MHz, la drepturi trebuie atașate obligații de 
acoperire.

Or. en

Amendamentul 110
Matthias Groote

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) În conformitate cu directiva 
modificată privind telefonia mobilă, 
banda de 900 de MHz va fi deschisă în 
viitorul apropiat. În plus, banda de 800 
MHz este optimă pentru acoperirea cu 
servicii wireless în bandă largă a unor zone 
întinse. Având în vedere armonizarea 
condițiilor tehnice în conformitate cu 
Decizia 2010/267/UE, Recomandarea 
Comisiei din 28 octombrie 2009 care face 
apel la abandonarea radiodifuziunii 
analogice până la 1 ianuarie 2012, precum 
și evoluția rapidă a reglementărilor 
naționale, această bandă ar trebui, în 
principiu, să fie pusă la dispoziție pentru 
comunicații electronice în Uniune, până în 
2013. Pe termen lung, poate fi avut în 
vedere și un spectru suplimentar sub 790 
MHz, în funcție de experiență și de lipsa 
spectrului adecvat pentru acoperire în alte 
benzi. Având în vedere capacitatea de 
transmisie pe zone întinse a benzii de 800 
MHz, la drepturi trebuie atașate obligații de 
acoperire.

Or. de
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Amendamentul 111
Petra Kammerevert

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Banda de 800 MHz este optimă, de 
exemplu, pentru acoperirea cu servicii 
wireless în bandă largă a unor zone întinse.
Având în vedere armonizarea condițiilor 
tehnice în conformitate cu 
Decizia 2010/267/UE, Recomandarea 
Comisiei din 28 octombrie 2009 care face 
apel la abandonarea radiodifuziunii 
analogice până la 1 ianuarie 2012, precum 
și evoluția rapidă a reglementărilor 
naționale, această bandă ar trebui, în 
principiu, să fie pusă la dispoziție pentru 
comunicații electronice în Uniune, până în 
2013. Având în vedere capacitatea de 
transmisie pe zone întinse a benzii de 800 
MHz, la drepturi trebuie atașate obligații de 
acoperire.

Or. de

Amendamentul 112
Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Banda de 800 MHz este optimă pentru 
acoperirea cu servicii wireless în bandă 
largă a unor zone întinse. Având în vedere 
armonizarea condițiilor tehnice în 
conformitate cu Decizia 2010/267/UE, 
Recomandarea Comisiei din 28 octombrie 
2009 care face apel la abandonarea 

(13) Banda de 800 MHz este optimă pentru 
acoperirea cu servicii wireless în bandă 
largă a unor zone întinse. Având în vedere 
armonizarea condițiilor tehnice în 
conformitate cu Decizia 2010/267/UE, 
Recomandarea Comisiei din 28 octombrie 
2009 care face apel la abandonarea 



AM\858840RO.doc 51/100 PE460.615v01-00

RO

radiodifuziunii analogice până la 1 ianuarie 
2012, precum și evoluția rapidă a 
reglementărilor naționale, această bandă ar 
trebui, în principiu, să fie pusă la dispoziție 
pentru comunicații electronice în Uniune, 
până în 2013. Pe termen lung, poate fi 
avut în vedere și un spectru suplimentar 
sub 790 MHz, în funcție de experiență și 
de lipsa spectrului adecvat pentru 
acoperire în alte benzi. Având în vedere 
capacitatea de transmisie pe zone întinse a 
benzii de 800 MHz, la drepturi trebuie 
atașate obligații de acoperire.

radiodifuziunii analogice până la 1 ianuarie 
2012, precum și evoluția rapidă a 
reglementărilor naționale, această bandă ar 
trebui, în principiu, să fie pusă la dispoziție 
pentru comunicații electronice în Uniune, 
până în 2013. Având în vedere capacitatea 
de transmisie pe zone întinse a benzii de 
800 MHz, la drepturi trebuie atașate 
obligații de acoperire.

Or. en

Amendamentul 113
Peter Skinner

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Banda de 800 MHz poate fi utilizată
pentru acoperirea cu servicii wireless în 
bandă largă a unor zone întinse. Având în 
vedere armonizarea condițiilor tehnice în 
conformitate cu Decizia 2010/267/UE, 
Recomandarea Comisiei din 28 octombrie 
2009 care face apel la abandonarea 
radiodifuziunii analogice până la 1 ianuarie 
2012, precum și evoluția rapidă a
reglementărilor naționale, această bandă ar 
trebui, în principiu, să fie pusă la dispoziție 
pentru comunicații electronice în Uniune, 
până în 2015. Pe termen lung, poate fi avut 
în vedere și un spectru suplimentar în 
banda UHF, în funcție de cerințele reale 
de pe piață, de obiectivele sociale și 
culturale, de experiență și de lipsa 
spectrului adecvat pentru acoperire în alte 
benzi. Având în vedere capacitatea de 
transmisie pe zone întinse a benzii de 800 
MHz, la drepturi trebuie atașate obligații de 
acoperire.
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Or. en

Amendamentul 114
Henri Weber

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Banda de 800 MHz poate fi utilizată
pentru acoperirea cu servicii wireless în 
bandă largă a unor zone întinse. Având în 
vedere armonizarea condițiilor tehnice în 
conformitate cu Decizia 2010/267/UE a 
Comisiei din 5 februarie 2010 de instituire 
a Consiliului partenerilor GMES1, 
Recomandarea Comisiei din 28 octombrie 
2009 privind facilitarea eliberării 
dividendului digital în Uniunea 
Europeană2, care face apel la abandonarea 
radiodifuziunii analogice până la 1 ianuarie 
2012, precum și evoluția rapidă a 
reglementărilor naționale, această bandă ar 
trebui, în principiu, să fie pusă la dispoziție 
pentru comunicații electronice în Uniune, 
până în 2015. Pe termen lung, poate fi avut 
în vedere și un spectru suplimentar inferior 
în banda UHF, în funcție de cererea reală 
de pe piață, de obiectivele sociale și 
culturale, experiență și de lipsa spectrului 
adecvat pentru acoperire în alte benzi.
Având în vedere capacitatea de transmisie 
pe zone întinse a benzii de 800 MHz, la 
drepturi trebuie atașate obligații de 
acoperire.

_________
1 JO L 35, 6.2.2010, p. 23.
2 JO L 308, 24.11.2009, p. 24.

Or. fr
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Amendamentul 115
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Banda de 800 MHz este optimă pentru 
acoperirea cu servicii wireless în bandă 
largă a unor zone întinse. Având în vedere 
armonizarea condițiilor tehnice în 
conformitate cu Decizia 2010/267/UE, 
Recomandarea Comisiei din 28 octombrie 
2009 care face apel la abandonarea 
radiodifuziunii analogice până la 1 ianuarie 
2012, precum și evoluția rapidă a 
reglementărilor naționale, această bandă ar 
trebui, în principiu, să fie pusă la dispoziție 
pentru comunicații electronice în Uniune, 
până în 2013. Având în vedere capacitatea 
de transmisie pe zone întinse a benzii de 
800 MHz, la drepturi trebuie atașate 
obligații de acoperire realizate prin 
principiile neutralității tehnice și a 
serviciilor. Fezabilitatea eliberării unor 
frecvențe suplimentare pentru servicii 
wireless în bandă largă este evaluată 
pentru satisfacerea cererii tot mai mari în 
domeniul traficului mobil. Alte alocări de 
spectru pentru servicii de comunicații 
mobile ar trebui evaluate în legătură cu 
inventarul menționat la articolul 8 și în 
funcție de viitoarele cerințe în materie de 
capacitate pentru serviciile wireless în 
bandă largă și de utilizarea spectrului în 
alte scopuri.

Or. en

Amendamentul 116
Lara Comi, Amalia Sartori

Propunere de decizie
Considerentul 13 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Banda de 800 MHz poate fi utilizată, 
de exemplu, pentru acoperirea cu servicii 
wireless în bandă largă a unor zone întinse.
Având în vedere armonizarea condițiilor 
tehnice în conformitate cu 
Decizia 2010/267/UE, Recomandarea 
Comisiei din 28 octombrie 2009 care face 
apel la abandonarea radiodifuziunii 
analogice până la 1 ianuarie 2012, precum 
și evoluția rapidă a reglementărilor 
naționale, această bandă ar trebui, în 
principiu, să fie pusă la dispoziție pentru 
comunicații electronice în Uniune cât mai 
curând posibil. Pe termen lung, utilizarea 
întregului spectru de frecvențe ar putea fi 
revizuită, în funcție de cererea reală a 
pieței și obiectivele sociale și culturale. În 
plus, în prezent, consumatorii și sectorul 
difuzării fac eforturi și investiții 
substanțiale pentru eliberarea benzii de 
800 MHz. Prin urmare, nu ar trebui avută 
în vedere o schimbare suplimentară de 
utilizare pentru restul frecvențelor.

Or. en

Amendamentul 117
Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Decizia Comisiei 2010/267/UE a 
desemnat banda de 800 MHz pentru 
sistemele terestre capabile să furnizeze 
servicii de comunicații electronice, lăsând 
statele membre să decidă dacă și când 
anume vor desemna sau vor pune la 
dispoziție banda de 800 MHz pentru astfel 
de sisteme. Totuși, în vederea realizării 
obiectivelor de acoperire cu servicii în 
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bandă largă stabilite de strategia Europa 
2020, poate fi necesară introducerea unui 
termen pentru a pune la dispoziție banda 
de 800 MHz pentru sistemele capabile să 
furnizeze servicii de comunicații 
electronice.

Or. en

Amendamentul 118
Hella Ranner

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Sporirea oportunităților de 
comunicații mobile în bandă largă pot 
furniza noi platforme de distribuție 
sectorului cultural, pregătind astfel 
terenul pentru o dezvoltare a sectorului în 
viitor. Este esențial ca serviciile de 
difuzare terestră și alți actori să poată să-
și dezvolte serviciile atunci când o parte 
suplimentară a spectrului este eliberată 
pentru serviciile wireless. Statele membre 
ar trebui să acorde compensații adecvate 
utilizatorilor existenți pentru acoperirea 
costurilor de migrare, rezultate în urma 
eliberării de frecvențe suplimentare.

Or. en

Amendamentul 119
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Sporirea oportunităților de 
comunicații mobile în bandă largă pot 
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furniza noi platforme de distribuție 
sectorului cultural, pregătind astfel 
terenul pentru o dezvoltare a sectorului în 
viitor. Este esențial ca serviciile de 
difuzare terestră și alți actori să poată să-
și dezvolte serviciile atunci când o parte 
suplimentară a spectrului este eliberată 
pentru serviciile wireless. Statele membre 
ar trebui să acorde compensații adecvate 
utilizatorilor existenți pentru acoperirea 
costurilor de migrare, rezultate în urma 
eliberării de frecvențe suplimentare.

Or. en

Amendamentul 120
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Sporirea oportunităților de 
comunicații mobile în bandă largă este 
crucială pentru a furniza noi platforme de 
distribuție sectorului cultural, pregătind 
astfel terenul pentru o dezvoltare prosperă 
a sectorului în viitor. Este esențial ca 
serviciile de televiziune terestră și alți 
actori să poată menține sau dezvolta 
servicii noi atunci când o parte 
suplimentară a spectrului este eliberată 
pentru serviciile wireless. Costurile de 
migrare, rezultate în urma eliberării de 
frecvențe suplimentare, pot fi acoperite 
prin taxe de licență.

Or. en
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Amendamentul 121
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Sistemele de acces wireless, inclusiv 
rețelele de acces local prin unde radio, 
depășesc alocările actuale, în regim fără 
licență, la 2,4 GHz și 5 GHz. Fezabilitatea 
extinderii alocărilor de spectru în regim 
fără licență pentru sistemele de acces 
wireless, inclusiv rețelele locale, astfel 
cum s-a stabilit în Decizia 2005/513/CE 
pe baza inventarului utilizărilor existente 
ale spectrului, ar trebui evaluată în 
funcție de inventarul utilizărilor actuale și 
de necesitățile apărute și în funcție de 
utilizarea spectrului în alte scopuri.

Or. en

Amendamentul 122
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Sistemele de acces wireless care 
funcționează în baza unor autorizații 
generale, inclusiv rețelele locale prin 
unde radio, depășesc alocările actuale, în 
regim fără licență la 2,4 GHz și 5 GHz. În 
vederea asigurării condițiilor pentru 
următoarea generație de tehnologii 
wireless sunt necesare, de exemplu, 
canale mai largi care să permită viteze de 
peste 1 Gbps, care au nevoie de acces la 
benzi de frecvențe suplimentare, care să 
fie identificate prin inventarul utilizărilor 
existente și al nevoilor apărute pentru 
spectru.
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Or. en

Amendamentul 123
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În timp ce difuzarea va rămâne o 
platformă importantă de distribuție a 
conținutului, întrucât încă este cea mai 
ieftină platformă de distribuție în masă, 
banda largă, atât fixă, cât și mobilă, 
precum și alte servicii noi, oferă noi 
posibilități sectorului cultural de a-și 
diversifica gama de platforme de 
distribuție, de a furniza servicii la cerere 
și de a profita de potențialul economic al 
creșterii majore a traficului de date.

Or. en

Amendamentul 124
Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de decizie
Considerentul 13b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Trebuie recunoscut că stabilirea 
unui termen obligatoriu pentru a pune la 
dispoziție banda de 800 MHz pentru 
sistemele terestre capabile să furnizeze 
servicii de comunicații electronice ar 
putea avea implicații directe asupra 
organizării benzii din punct de vedere al 
obiectivelor de interes general sau al 
securității publice și apărării în anumite 
state membre. În plus, utilizarea optimă a 
benzii de 800 MHz poate fi afectată în 
cazurile în care țări terțe au decis utilizări 
diferite, care provoacă interferențe nocive 
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în anumite state membre și care le 
împiedică să folosească eficient banda de 
800 MHz pentru sistemele capabile să 
furnizeze servicii de comunicații 
electronice pe tot teritoriul lor sau o parte 
a acestuia. În astfel de cazuri, termenul 
care trebuie stabilit în prezenta decizie de 
punere în aplicare a Deciziei Comisiei 
2010/267/UE ar putea fi amânat în 
anumite state membre.

Or. en

Amendamentul 125
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 126
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 127
Giles Chichester

Propunere de decizie
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 128
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 129
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pot fi necesare frecvențe suplimentare 
pentru alte sectoare cum sunt transporturile
(pentru sisteme de siguranță, de informare 
și de management), cercetarea și 
dezvoltarea, protecția publică și intervenția 
în caz de dezastre, e-sănătatea și e-
incluziunea. Optimizarea sinergiilor dintre 
politica în domeniul spectrului radio și 
activitățile de cercetare și dezvoltare, 
precum și studiile privind 
radiocompatibilitatea diferiților utilizatori 

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

domeniul spectrului radio și activitățile de 
cercetare și dezvoltare, precum și studiile 
privind radiocompatibilitatea diferiților 
utilizatori ai spectrului ar trebui să 
faciliteze inovarea. Centrul Comun de 
Cercetare al Comisiei ar trebui să 
contribuie la dezvoltarea aspectelor tehnice 
ale reglementării spectrului, în special prin 
asigurarea instalațiilor de testare pentru 
verificarea modelelor de interferență 
relevante pentru legislația Uniunii. Mai 
mult, rezultatele cercetării întreprinse în 
contextul celui de-al Șaptelea Program 
Cadru arată că este necesară examinarea 
nevoilor de frecvențe ale proiectelor cu 
mare potențial economic sau investițional, 
în special pentru IMM-uri, ca, de exemplu, 
tehnologia radio cognitiv sau e-sănătatea.
Pentru susținerea activităților de cercetare-
dezvoltare și științifice trebuie asigurată și 
o protecție adecvată împotriva 
interferențelor prejudiciabile.

Or. en

Amendamentul 130
Ioan Enciu

Propunere de decizie
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 131
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de decizie
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Protecția împotriva câmpurilor 
electromagnetice este esențială atât pentru 
sănătatea și calitatea vieții cetățenilor, cât 
și pentru abordarea coerentă a autorizării 
utilizării spectrului în Uniune. Deși acest 
tip de protecție este supus Recomandării 
1999/519/CE a Consiliului privind 
limitarea expunerii publicului la câmpuri 
electromagnetice, este esențial să se 
asigure monitorizarea permanentă a 
efectelor de natură ionizantă și neionizantă 
ale utilizării spectrului asupra sănătății, 
inclusiv a efectelor cumulate în situații 
reale în care diferite frecvențe ale 
spectrului sunt utilizate de un număr din ce 
în ce mai mare de tipuri de echipamente.

(17) Protecția împotriva câmpurilor 
electromagnetice este esențială atât pentru 
sănătatea și calitatea vieții cetățenilor, cât 
și pentru abordarea coerentă a autorizării 
utilizării spectrului în Uniune. Deși acest 
tip de protecție este supus Recomandării 
1999/519/CE a Consiliului privind 
limitarea expunerii publicului la câmpuri 
electromagnetice, este esențial să se 
asigure monitorizarea permanentă a 
efectelor de natură ionizantă și neionizantă 
ale utilizării spectrului asupra sănătății, 
inclusiv a efectelor cumulate în situații 
reale în care diferite frecvențe ale 
spectrului sunt utilizate de un număr din ce 
în ce mai mare de tipuri de echipamente.
Asigurând totodată siguranța publică 
corespunzătoare, statele membre ar trebui 
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să se asigure că măsurile de protecție sunt 
neutre din punctul de vedere al 
tehnologiei și al serviciilor.

Or. en

Amendamentul 132
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Protecția împotriva câmpurilor 
electromagnetice este esențială atât pentru 
sănătatea și calitatea vieții cetățenilor, cât 
și pentru abordarea coerentă a autorizării 
utilizării spectrului în Uniune. Deși acest 
tip de protecție este supus Recomandării 
1999/519/CE a Consiliului privind 
limitarea expunerii publicului la câmpuri 
electromagnetice, este esențial să se 
asigure monitorizarea permanentă a 
efectelor de natură ionizantă și neionizantă 
ale utilizării spectrului asupra sănătății, 
inclusiv a efectelor cumulate în situații 
reale în care diferite frecvențe ale 
spectrului sunt utilizate de un număr din ce 
în ce mai mare de tipuri de echipamente.

(17) Protecția împotriva câmpurilor 
electromagnetice este esențială atât pentru 
sănătatea și calitatea vieții cetățenilor, cât 
și pentru abordarea coerentă a autorizării 
utilizării spectrului în Uniune. Deși acest 
tip de protecție este supus Recomandării 
1999/519/CE a Consiliului privind 
limitarea expunerii publicului la câmpuri 
electromagnetice, este esențial să se 
asigure monitorizarea permanentă a 
efectelor de natură ionizantă și neionizantă 
ale utilizării spectrului asupra sănătății, 
inclusiv a efectelor cumulate în situații 
reale în care diferite frecvențe ale 
spectrului sunt utilizate de un număr din ce 
în ce mai mare de tipuri de echipamente.
Asigurând totodată siguranța publică 
corespunzătoare, statele membre ar trebui
să se asigure că măsurile de protecție sunt 
neutre din punctul de vedere al 
tehnologiei și al serviciilor.

Or. en

Amendamentul 133

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Protecția împotriva câmpurilor 
electromagnetice este esențială atât pentru 
sănătatea și calitatea vieții cetățenilor, cât 
și pentru abordarea coerentă a autorizării 
utilizării spectrului în Uniune. Deși acest 
tip de protecție este supus Recomandării 
1999/519/CE a Consiliului privind 
limitarea expunerii publicului la câmpuri 
electromagnetice, este esențial să se 
asigure monitorizarea permanentă a 
efectelor de natură ionizantă și neionizantă 
ale utilizării spectrului asupra sănătății, 
inclusiv a efectelor cumulate în situații 
reale în care diferite frecvențe ale 
spectrului sunt utilizate de un număr din ce 
în ce mai mare de tipuri de echipamente.

(17) Protecția împotriva câmpurilor 
electromagnetice este esențială atât pentru 
sănătatea și calitatea vieții cetățenilor, cât 
și pentru abordarea coerentă a autorizării 
utilizării spectrului în Uniune. Deși acest 
tip de protecție este supus Recomandării 
1999/519/CE a Consiliului privind 
limitarea expunerii publicului la câmpuri 
electromagnetice, este esențial să se 
asigure o mai bună înțelegere a reacțiilor 
pe care le au organismele vii la câmpurile 
electromagnetice și se asigure
monitorizarea permanentă a efectelor de 
natură ionizantă și neionizantă ale utilizării 
spectrului asupra sănătății, inclusiv a 
efectelor cumulate în situații reale în care 
diferite frecvențe ale spectrului sunt 
utilizate de un număr din ce în ce mai mare 
de tipuri de echipamente.

Or. en

Amendamentul 134
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propunere de decizie
Considerentul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Obiectivele de interes public esențial, 
precum siguranța vieții, evidențiază 
necesitatea soluțiilor tehnice coordonate de 
interoperabilitate a serviciilor de siguranță 
și urgență ale statelor membre. Trebuie 
puse la dispoziție, într-un mod coerent, 
frecvențe suficiente pentru dezvoltarea și 
libera circulație a serviciilor și 
dispozitivelor de siguranță, precum și a 
soluțiilor inovatoare de siguranță și de 
urgență paneuropene sau interoperabile.

(18) Obiectivele de interes public esențial, 
precum siguranța vieții, evidențiază 
necesitatea soluțiilor tehnice coordonate de 
interoperabilitate a serviciilor de siguranță 
și urgență ale statelor membre. Trebuie 
puse la dispoziție, într-un mod coerent, 
frecvențe suficiente pentru dezvoltarea și 
libera circulație a serviciilor și 
dispozitivelor de siguranță, precum și a 
soluțiilor inovatoare de siguranță și de 
urgență paneuropene sau interoperabile.
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Studiile au arătat deja că în întreaga 
Uniune în următorii 5–10 ani este necesar 
un spectru suplimentar armonizat sub 
1 GHz pentru furnizarea serviciilor mobile 
în bandă largă pentru protecția publică și 
intervenția în caz de dezastre.

Studiile au arătat deja că în întreaga 
Uniune în următorii 5–10 ani este necesar 
un spectru suplimentar armonizat sub 
1 GHz pentru furnizarea serviciilor mobile 
în bandă largă pentru protecția publică și 
intervenția în caz de dezastre.
Comunicațiile prin satelit vor juca, de 
asemenea, un rol esențial în asigurarea 
unor intervenții interne și externe de talie 
mondială în caz de catastrofe, obiectiv 
politic exprimat în recenta comunicare a 
DG ECHO și care va presupune utilizarea 
spectrului de frecvențe radio în domeniul 
sateliților pentru a contribui la 
capacitățile europene atât în interiorul, 
cât și în afara Europei.

Or. en

Amendamentul 135
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Considerentul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Obiectivele de interes public esențial, 
precum siguranța vieții, evidențiază 
necesitatea soluțiilor tehnice coordonate de 
interoperabilitate a serviciilor de siguranță 
și urgență ale statelor membre. Trebuie 
puse la dispoziție, într-un mod coerent, 
frecvențe suficiente pentru dezvoltarea și 
libera circulație a serviciilor și 
dispozitivelor de siguranță, precum și a 
soluțiilor inovatoare de siguranță și de 
urgență paneuropene sau interoperabile.
Studiile au arătat deja că în întreaga 
Uniune în următorii 5–10 ani este necesar 
un spectru suplimentar armonizat sub 
1 GHz pentru furnizarea serviciilor mobile 
în bandă largă pentru protecția publică și 
intervenția în caz de dezastre.

(18) Obiectivele de interes public esențial,
precum siguranța vieții, evidențiază 
necesitatea soluțiilor tehnice coordonate de 
interoperabilitate a serviciilor de siguranță 
și urgență ale statelor membre. Trebuie 
puse la dispoziție, în cadrul unui spectru 
de frecvențe radio paneuropean 
coordonat, frecvențe suficiente pentru 
dezvoltarea și libera circulație a serviciilor 
și dispozitivelor de siguranță, precum și a 
soluțiilor inovatoare de siguranță și de 
urgență paneuropene sau interoperabile.
Studiile au arătat deja că în întreaga 
Uniune în următorii 5–10 ani este necesar 
un spectru suplimentar armonizat sub 
1 GHz pentru furnizarea serviciilor mobile 
în bandă largă pentru protecția publică și 
intervenția în caz de dezastre. Orice 
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alocare armonizată a spectrului pentru 
protecția publică și intervenția în caz de 
dezastre (PPID) sub 1GHz ar trebui să 
includă și o analiză a potențialului de 
eliberare sau de partajare a spectrului 
desinat PPID.

Or. en

Amendamentul 136
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Considerentul 19 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Reglementarea spectrului are o 
pronunțată dimensiune transfrontalieră sau 
internațională, ca urmare a caracteristicilor 
de propagare, a naturii internaționale a 
piețelor dependente de servicii care 
utilizează radiocomunicațiile și a 
necesității de a evita interferențele 
prejudiciabile între țări. Mai mult, referirile 
la acorduri internaționale din Directivele 
2002/21/CE și 2002/20/CE astfel cum au 
fost modificate8 semnifică faptul că statele 
membre nu trebuie să își asume obligații 
internaționale care să împiedice sau să 
afecteze îndeplinirea obligațiilor lor în 
cadrul Uniunii. Statele membre trebuie, în 
conformitate cu jurisprudența, să 
întreprindă toate eforturile necesare pentru 
a permite reprezentarea adecvată a Uniunii, 
în chestiunile aflate în competența sa, în 
organismele internaționale însărcinate cu 
coordonarea spectrului. În plus, atunci când 
o politică sau o competență a Uniunii este 
implicată, Uniunea trebuie să impulsioneze 
politic pregătirea negocierilor și să joace în 
negocierile multilaterale, inclusiv în cadrul 
Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor, un rol care să 
corespundă nivelului său de 
responsabilitate în materie de spectru, 

(19) Reglementarea spectrului are o 
pronunțată dimensiune transfrontalieră sau 
internațională, ca urmare a caracteristicilor 
de propagare, a naturii internaționale a 
piețelor dependente de servicii care 
utilizează radiocomunicațiile și a 
necesității de a evita interferențele 
prejudiciabile între țări. Mai mult, referirile 
la acorduri internaționale din Directivele 
2002/21/CE și 2002/20/CE astfel cum au 
fost modificate8 semnifică faptul că statele 
membre nu trebuie să își asume obligații 
internaționale care să împiedice sau să 
afecteze îndeplinirea obligațiilor lor în 
cadrul Uniunii. Statele membre trebuie, în 
conformitate cu jurisprudența, să 
întreprindă toate eforturile necesare pentru 
a permite reprezentarea adecvată a Uniunii, 
în chestiunile aflate în competența sa, în 
organismele internaționale însărcinate cu 
coordonarea spectrului. În plus, atunci când 
o politică sau o competență a Uniunii este 
implicată, Uniunea trebuie să impulsioneze 
politic pregătirea negocierilor și să se 
asigure că Uniunea vorbește cu un singur 
glas în cadrul negocierilor multilaterale,
pentru a crea sinergii globale și economii 
de scară în utilizarea spectrului, inclusiv 
în cadrul Uniunii Internaționale a 
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stabilit de legislația Uniunii. Telecomunicațiilor, un rol care să 
corespundă nivelului său de 
responsabilitate în materie de spectru, 
stabilit de legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 137
Gaston Franco

Propunere de decizie
Considerentul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a evolua față de practica 
curentă și bazându-se pe principiile definite 
în Concluziile Consiliului din 3 februarie 
1992 cu privire la procedurile care trebuie 
urmate la Conferința Administrativă 
Mondială de Radiocomunicații din 1992, 
precum și atunci când Conferința Mondială 
de Radiocomunicații (WRC) și alte 
negocieri multilaterale abordează principii 
și aspecte de politică cu o importantă 
dimensiune europeană, Uniunea trebuie să 
poată stabili noi proceduri pentru a-și apăra 
interesele în negocierile multilaterale, pe 
lângă obiectivul pe termen lung de a 
deveni membru al Uniunii Internaționale 
a Telecomunicațiilor alături de statele 
membre. În acest scop, ținând seama de 
avizul Grupului pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (RSPG), 
Comisia poate, de asemenea, să propună 
Parlamentului European și Consiliului 
obiective comune de politică, astfel cum se 
prevede în Directiva 2002/21/CE.

(20) Pentru a evolua față de practica 
curentă și bazându-se pe principiile definite 
în Concluziile Consiliului din 3 februarie 
1992 cu privire la procedurile care trebuie 
urmate la Conferința Administrativă 
Mondială de Radiocomunicații din 1992, 
precum și atunci când Conferința Mondială 
de Radiocomunicații (WRC) și alte 
negocieri multilaterale abordează principii 
și aspecte de politică cu o importantă 
dimensiune europeană, Uniunea trebuie să 
poată stabili noi proceduri pentru a-și apăra 
interesele în negocierile multilaterale. În 
acest scop, ținând seama de avizul 
Grupului pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (RSPG), 
Comisia poate, de asemenea, să propună 
Parlamentului European și Consiliului 
obiective comune de politică, astfel cum se 
prevede în Directiva 2002/21/CE.

Or. fr
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Amendamentul 138
Giles Chichester

Propunere de decizie
Considerentul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a evolua față de practica 
curentă și bazându-se pe principiile definite 
în Concluziile Consiliului din 3 februarie 
1992 cu privire la procedurile care trebuie 
urmate la Conferința Administrativă 
Mondială de Radiocomunicații din 1992, 
precum și atunci când Conferința Mondială 
de Radiocomunicații (WRC) și alte 
negocieri multilaterale abordează principii 
și aspecte de politică cu o importantă 
dimensiune europeană, Uniunea trebuie să 
poată stabili noi proceduri pentru a-și apăra 
interesele în negocierile multilaterale, pe 
lângă obiectivul pe termen lung de a 
deveni membru al Uniunii Internaționale 
a Telecomunicațiilor alături de statele 
membre. În acest scop, ținând seama de 
avizul Grupului pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (RSPG), 
Comisia poate, de asemenea, să propună 
Parlamentului European și Consiliului 
obiective comune de politică, astfel cum se 
prevede în Directiva 2002/21/CE.

(20) Pentru a evolua față de practica 
curentă și bazându-se pe principiile definite 
în Concluziile Consiliului din 3 februarie 
1992 cu privire la procedurile care trebuie 
urmate la Conferința Administrativă 
Mondială de Radiocomunicații din 1992, 
precum și atunci când Conferința Mondială 
de Radiocomunicații (WRC) și alte 
negocieri multilaterale abordează principii 
și aspecte de politică cu o importantă 
dimensiune europeană, Uniunea trebuie să 
poată stabili noi proceduri pentru a-și apăra 
interesele în negocierile multilaterale. În 
acest scop, ținând seama de avizul 
Grupului pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (RSPG), 
Comisia poate, de asemenea, să propună 
Parlamentului European și Consiliului 
obiective comune de politică, astfel cum se 
prevede în Directiva 2002/21/CE.

Or. en

Amendamentul 139
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Considerentul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a evolua față de practica 
curentă și bazându-se pe principiile definite 
în Concluziile Consiliului din 3 februarie 
1992 cu privire la procedurile care trebuie 

(20) Pentru a evolua față de practica 
curentă și bazându-se pe principiile definite 
în Concluziile Consiliului din 3 februarie 
1992 cu privire la procedurile care trebuie 
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urmate la Conferința Administrativă 
Mondială de Radiocomunicații din 1992, 
precum și atunci când Conferința Mondială 
de Radiocomunicații (WRC) și alte 
negocieri multilaterale abordează principii 
și aspecte de politică cu o importantă 
dimensiune europeană, Uniunea trebuie să 
poată stabili noi proceduri pentru a-și apăra 
interesele în negocierile multilaterale, pe 
lângă obiectivul pe termen lung de a 
deveni membru al Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor alături de statele 
membre. În acest scop, ținând seama de 
avizul Grupului pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (RSPG), 
Comisia poate, de asemenea, să propună 
Parlamentului European și Consiliului 
obiective comune de politică, astfel cum se 
prevede în Directiva 2002/21/CE.

urmate la Conferința Administrativă 
Mondială de Radiocomunicații din 1992, 
precum și atunci când Conferința Mondială 
de Radiocomunicații (WRC) și alte 
negocieri multilaterale abordează principii 
și aspecte de politică cu o importantă 
dimensiune europeană, Uniunea trebuie să 
poată stabili noi proceduri pentru a-și apăra 
interesele în negocierile multilaterale, pe 
lângă obiectivul de a deveni membru al 
Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor 
alături de statele membre. În acest scop, 
ținând seama de avizul Grupului pentru 
politica în domeniul spectrului de frecvențe 
radio (RSPG), Comisia poate, de 
asemenea, să propună Parlamentului 
European și Consiliului obiective comune 
de politică, astfel cum se prevede în 
Directiva 2002/21/CE.

Or. ro

Amendamentul 140
Edit Herczog

Propunere de decizie
Considerentul 21 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Conferința Mondială de 
Radiocomunicații (WRC) din 2012 include 
aspecte specifice care au relevanță pentru 
Uniune, cum sunt dividendul digital, 
serviciile științifice și meteorologice, 
dezvoltarea sustenabilă și schimbările 
climatice, comunicațiile prin satelit și 
utilizarea spectrului pentru sistemul 
GALILEO [stabilit prin 
Regulamentul (CE) nr. 876/20029 al 
Consiliului de înființare a întreprinderii 
comune Galileo și prin Regulamentul (CE) 
nr. 1321/200410 al Consiliului privind 
crearea unor structuri de gestionare a 
programelor europene de radionavigație 
prin satelit], precum și programul european

(21) Pentru a se evita creșterea presiunii 
asupra bandei de frecvențe rezervate 
pentru navigația și comunicațiile prin 
satelit, în noua planificare a utilizării 
spectrului trebuie să se asigure lățimea de 
bandă a acestora. Conferința Mondială de 
Radiocomunicații (WRC) din 2012 include 
aspecte specifice care au relevanță pentru 
Uniune, cum sunt dividendul digital, 
serviciile științifice și meteorologice, 
dezvoltarea sustenabilă și schimbările 
climatice, comunicațiile prin satelit și 
utilizarea spectrului pentru sistemul 
GALILEO [stabilit prin 
Regulamentul (CE) nr. 876/20029 al 
Consiliului de înființare a întreprinderii 
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„Monitorizare globală pentru mediu și 
securitate”11, al cărui scop este 
îmbunătățirea utilizării datelor rezultate din 
observarea Pământului.

comune Galileo și prin Regulamentul (CE) 
nr. 1321/200410 al Consiliului privind 
crearea unor structuri de gestionare a 
programelor europene de radionavigație 
prin satelit], precum și programul european
„Monitorizare globală pentru mediu și 
securitate”11, al cărui scop este 
îmbunătățirea utilizării datelor rezultate din 
observarea Pământului.

Or. en

Amendamentul 141
Gaston Franco

Propunere de decizie
Considerentul 25a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Dispozițiile prezentei directive ar 
trebui puse în aplicare cu respectarea 
garanțiilor oferite de procedurile 
prevăzute în Directiva 2009/140/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
de modificare a Directivelor 2002/21/CE 
privind un cadru de reglementare comun 
pentru rețelele și serviciile de comunicații 
electronice, 2002/19/CE privind accesul la 
rețelele de comunicații electronice și la 
infrastructura asociată, precum și 
interconectarea acestora, și 2002/20/CE 
privind autorizarea rețelelor și serviciilor 
de comunicații electronice1.
_________
1 JO L 337, 18.12.2009, p. 37.

Or. fr
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Amendamentul 142
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Propunere de decizie
Considerentul 25a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Nicio dispoziție din prezenta decizie 
nu este menită să reducă protecția pe care 
o asigură operatorilor economici 
Directiva 2009/140/CE de modificare a 
Directivelor 2002/21/CE privind un cadru 
de reglementare comun pentru rețelele și 
serviciile de comunicații electronice, 
2002/19/CE privind accesul la rețelele de 
comunicații electronice și la 
infrastructura asociată, precum și 
interconectarea acestora și 2002/20/CE 
privind autorizarea rețelelor și serviciilor 
de comunicații electronice.

Or. en

Amendamentul 143
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Propunere de decizie
Considerentul 25a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Nicio dispoziție din prezenta decizie 
nu este menită să reducă protecția pe care 
o asigură operatorilor economici 
Directiva 2009/140/CE de modificare a 
Directivelor 2002/21/CE privind un cadru 
de reglementare comun pentru rețelele și 
serviciile de comunicații electronice, 
2002/19/CE privind accesul la rețelele de 
comunicații electronice și la 
infrastructura asociată, precum și 
interconectarea acestora și 2002/20/CE 
privind autorizarea rețelelor și serviciilor 
de comunicații electronice.
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Or. en

Amendamentul 144
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de decizie
Considerentul 25a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Nicio dispoziție din prezenta decizie 
nu este menită să reducă protecția pe care 
o asigură operatorilor economici 
Directiva 2009/140/CE de modificare a 
Directivelor 2002/21/CE privind un cadru 
de reglementare comun pentru rețelele și 
serviciile de comunicații electronice, 
2002/19/CE privind accesul la rețelele de 
comunicații electronice și la 
infrastructura asociată, precum și 
interconectarea acestora și 2002/20/CE 
privind autorizarea rețelelor și serviciilor 
de comunicații electronice.

Or. en

Amendamentul 145
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Articolul 1 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scop Scop și domeniu de aplicare

Or. de

Amendamentul 146
Petra Kammerevert

Propunere de decizie
Articolul 1 – titlu 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Scop Scop și domeniu de aplicare

Or. de

Amendamentul 147
Hella Ranner

Propunere de decizie
Articolul 1 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scop Scop și domeniu de aplicare

Or. de

Amendamentul 148
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propunere de decizie
Articolul 1 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scop Domeniul de aplicare

Or. en

Amendamentul 149
Henri Weber

Propunere de decizie
Articolul 1 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scop Scop și domeniu de aplicare

Or. fr
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Amendamentul 150
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta decizie instituie, în conformitate 
cu Directivele 2002/19/CE, 2002/20/CE, 
2002/21/CE și 2002/22/CE și cu Decizia 
nr. 67/2002/CE, un program pentru 
politica în domeniul spectrului de frecvențe 
radio ale cărui scopuri sunt planificarea 
strategică și armonizarea utilizării 
spectrului de frecvențe radio în vederea 
asigurării funcționării pieței interne.

Or. de

Amendamentul 151
Petra Kammerevert

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta decizie instituie, în conformitate 
cu Directivele 2002/19/CE, 2002/20/CE, 
2002/21/CE și 2002/22/CE și cu Decizia 
nr. 67/2002/CE, un program pentru 
politica în domeniul spectrului de frecvențe 
radio ale cărui scopuri sunt planificarea 
strategică și armonizarea utilizării 
spectrului de frecvențe radio în vederea 
asigurării funcționării pieței interne.

Or. de



AM\858840RO.doc 77/100 PE460.615v01-00

RO

Amendamentul 152
Hella Ranner

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta decizie instituie, în conformitate 
cu Directivele 2002/21/CE, 2002/20/CE și 
2002/19/CE, Directiva 2002/22/CE și 
Decizia nr. 67/2002/CE, un program 
pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio ale cărui scopuri sunt 
planificarea strategică și armonizarea 
utilizării spectrului de frecvențe radio în 
vederea asigurării funcționării pieței 
interne

Or. en

Amendamentul 153
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta decizie instituie, în conformitate 
cu Directivele 2002/21/CE, 2002/20/CE și 
2002/19/CE, Directiva 2002/22/CE și 
Decizia nr. 67/2002/CE, un program 
pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio ale cărui scopuri sunt 
planificarea strategică și armonizarea 
utilizării spectrului de frecvențe radio în 
vederea asigurării funcționării pieței 
interne

Or. en
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Amendamentul 154
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 155
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 156
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio ale cărui scopuri sunt 
planificarea strategică și armonizarea și 
eficientizarea utilizării spectrului de 
frecvențe radio în vederea asigurării 
funcționării pieței interne.

Or. ro

Amendamentul 157
Henri Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, prezenta decizie se aplică 
fără a aduce atingere legislației europene 
existente și măsurilor luate la nivel 
național, în conformitate cu legislația 
europeană pentru îndeplinirea unor 
obiective de interes general, în special a 
celor legate de reglementarea în materie 
de conținut și de politică audiovizuală și 
fără a aduce atingere dreptului statelor 
membre de a-și organiza și utiliza spectrul 
de frecvențe radio în scopuri legate de 
securitatea publică, ordinea publică și 
apărare.

Or. fr

Amendamentul 158
Petra Kammerevert

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 159
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 160
Hella Ranner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 161
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 162
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie acoperă piața internă în 
toate politicile Uniunii care presupun 
utilizarea spectrului ca atare, în special 
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cele privind comunicațiile, cercetarea și 
dezvoltarea, transporturile, energia și 
audiovizualul.

Or. en

Amendamentul 163
Jean-Pierre Audy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie acoperă piața internă în 
toate politicile Uniunii care presupun 
utilizarea spectrului ca atare, în special 
cele privind comunicațiile, cercetarea și 
dezvoltarea, transporturile, energia și 
audiovizualul.

Or. en

Amendamentul 164
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie este în conformitate cu 
legislația existentă a UE, în special cu 
Directivele 2002/20/CE și 2002/21/CE, cu 
Decizia nr. 676/2002/CE și Directiva 
1999/5/CE, precum și cu măsurile luate la 
nivel naționale, în conformitate cu 
legislația UE și prin respectarea 
acordurilor internaționale din acest 
domeniu, inclusiv a regulamentelor UIT 
privind radiocomunicațiile.

Or. en
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Amendamentul 165
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie nu aduce atingere 
măsurilor luate la nivel național, în 
conformitate cu legislația UE, care 
urmăresc atingerea unor obiective de 
interes general, în special în ceea ce 
privește reglementarea conținutului și 
politica audiovizualului.

Or. en

Amendamentul 166
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre cooperează între ele și cu 
Comisia în mod transparent pentru a 
asigura aplicarea coerentă în întreaga 
Uniune a următoarelor principii generale 
de reglementare:

1. Statele membre cooperează între ele și 
cu Comisia în mod transparent pentru a 
asigura aplicarea coerentă în întreaga 
Uniune a următoarelor principii generale 
de reglementare:

Or. en

Amendamentul 167
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 168
Paul Rübig

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) încurajarea utilizării eficiente a 
spectrului astfel încât cererea crescândă de 
utilizare a frecvențelor să poată fi 
satisfăcută în cele mai bune condiții. Prin 
urmare, sunt de o importanță crucială 
principiul flexibilității și principiul unei 
utilizări eficiente a spectrului care să fie 
orientată spre piață, ca urmare a 
asigurării unor condiții de concurență 
loială prin implicarea modelelor 
economice existente la nivel național.

Or. en

Amendamentul 169
Petra Kammerevert

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 170
András Gyürk

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) încurajarea utilizării eficiente a 
spectrului astfel încât cererea crescândă de 
utilizare a frecvențelor să poată fi 
satisfăcută în cele mai bune condiții, în așa 
fel încât să se garanteze funcționarea fără 
interferențe a rețelelor de comunicații 
electronice;

Or. en

Amendamentul 171
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 172
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 173
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) încurajarea utilizării eficiente a 
spectrului astfel încât cererea crescândă de 
utilizare a frecvențelor să poată fi 
satisfăcută în cele mai bune condiții, 
respectând, în același timp, valoarea 
socială, culturală și economică 
importantă pe care o are spectrul;

Or. fr

Amendamentul 174
Henri Weber

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) încurajarea utilizării eficiente a (a) încurajarea utilizării eficiente a 



AM\858840RO.doc 87/100 PE460.615v01-00

RO

spectrului astfel încât cererea crescândă de 
utilizare a frecvențelor să poată fi 
satisfăcută în cele mai bune condiții;

spectrului astfel încât cererea crescândă de 
utilizare a frecvențelor să poată fi 
satisfăcută în cele mai bune condiții, 
respectând implicațiile sociale, culturale 
și economice pe care le are spectrul;

Or. fr

Amendamentul 175
Hella Ranner

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 176
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 177
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) încurajarea utilizării eficiente a 
spectrului, reflectând și valoarea socială, 
culturală și economică importantă a 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 178
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) încurajarea utilizării eficiente a 
spectrului astfel încât cererea 
consumatorilor de utilizare a frecvențelor 
să poată fi satisfăcută în cele mai bune 
condiții, respectând valoarea socială, 
culturală și economică a spectrului;

Or. en

Amendamentul 179
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) aplicarea principiului neutralității 
tehnologiei și a serviciului în utilizarea 
spectrului pentru rețele și servicii de 

eliminat
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comunicații electronice, în conformitate 
cu articolul 9 din Directiva 2002/21/CE 
(Directiva cadru), și, atunci când este 
posibil, inclusiv în alte sectoare și 
aplicații, astfel încât să se încurajeze
utilizarea eficientă a spectrului, în special 
prin stimularea flexibilității, precum și 
inovarea;

Or. en

Amendamentul 180
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 181
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) aplicarea principiului neutralității 
tehnologiei și a serviciului în utilizarea 
spectrului pentru rețele și servicii de 

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

rețele și servicii de comunicații electronice, 
în conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2002/21/CE (Directiva cadru), și, atunci 
când este posibil, inclusiv în alte sectoare 
și aplicații, astfel încât să se încurajeze 
utilizarea eficientă a spectrului și să se 
faciliteze traficul sporit de date mobile și 
serviciile în bandă largă, în special prin 
stimularea flexibilității, precum și 
inovarea, ținându-se seama de necesitatea 
evitării interferențelor prejudiciabile și de 
necesitatea de a se asigura calitatea 
tehnică a serviciului;

Or. en

Amendamentul 182
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) aplicarea principiului neutralității 
tehnologiei și a serviciului pentru
utilizarea armonizată a spectrului pentru 
rețele și servicii de comunicații electronice, 
în conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2002/21/CE (Directiva cadru), și, atunci 
când este posibil, inclusiv în alte sectoare 
și aplicații, astfel încât să se încurajeze 
utilizarea eficientă a spectrului și să se 
faciliteze traficul sporit de date mobile și 
serviciile în bandă largă, în special prin 
stimularea flexibilității, precum și 
inovarea, ținându-se seama de necesitatea 
evitării interferențelor prejudiciabile și de 
necesitatea de a se asigura calitatea 
tehnică a serviciului;

Or. en
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Amendamentul 183
Matthias Groote

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 184
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 185
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 186

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 188
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 189
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 190
Petra Kammerevert

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) garantarea funcționării pieței interne, în 
special prin asigurarea concurenței 
efective, în scopul promovării diversității 
culturale și pluralismului mijloacelor 
media în conformitate cu Directiva 
2002/21/CE, astfel cum a fost modificată 
de Directiva 2009/140/CE, precum și în 
scopul promovării coeziunii sociale și 
teritoriale.
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Or. en

Amendamentul 191

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) garantarea dezvoltării pieței interne și a 
serviciilor digitale prin asigurarea 
concurenței efective, a unor condiții de 
concurență echitabile și prin promovarea 
apariției unor noi operatori paneuropeni.

Or. en

Amendamentul 192
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) garantarea dezvoltării pieței interne și a 
serviciilor digitale prin asigurarea 
concurenței efective, a unor condiții de 
concurență echitabile și prin promovarea 
apariției unor noi operatori paneuropeni.

Or. en

Amendamentul 193
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) garantarea dezvoltării pieței interne și a 
serviciilor digitale prin asigurarea 
concurenței efective, a unor condiții de 
concurență echitabile și prin promovarea 
apariției serviciilor paneuropene.

Or. en

Amendamentul 194
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) garantarea dezvoltării pieței interne și a 
serviciilor digitale prin asigurarea 
concurenței reale și a unor condiții de 
concurență echitabile.

Or. en

Amendamentul 195
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) garantarea dezvoltării și funcționării 
pieței digitale interne prin asigurarea 
concurenței reale și a unor condiții de 
concurență paneuropeană echitabile.

Or. en
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Amendamentul 196
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) garantarea dezvoltării pieței interne și a 
serviciilor digitale, în special prin 
asigurarea concurenței efective.

Or. fr

Amendamentul 197
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) promovarea funcționării pieței interne, 
în special prin încurajarea concurenței 
efective.

Or. en

Amendamentul 198
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) promovarea funcționării pieței interne, 
în special prin încurajarea concurenței 
efective.

Or. en
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Amendamentul 199
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) garantarea utilizării eficiente a 
spectrului prin includerea în drepturile de 
acces a obligației de a alege cea mai 
eficientă și adecvată tehnologie de 
comprimare, transmitere și instalare, 
respectând totodată principiul neutralității 
serviciului și tehnologiei;

Or. en

Amendamentul 200
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) evitarea interferențelor prejudiciabile 
sau a perturbărilor;

Or. ro

Amendamentul 201
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) promovarea inovării;

Or. en
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Amendamentul 202
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) promovarea inovării;

Or. en

Amendamentul 203
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera db (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) luarea în considerare pe deplin a 
legislației UE pertinente în materie de 
sănătate umană în cazul emisiilor 
câmpurilor electromagnetice atunci când 
se definesc condițiile tehnice pentru 
utilizarea spectrului;

Or. en

Amendamentul 204
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera db (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) luarea în considerare pe deplin a 
legislației UE pertinente în materie de 
sănătate umană în cazul emisiilor 
câmpurilor electromagnetice atunci când 
se definesc condițiile tehnice pentru 
utilizarea spectrului;
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Or. en

Amendamentul 205
Jean-Pierre Audy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru comunicațiile electronice se aplică 
următoarele principii speciale:
(a) aplicarea principiului neutralității 
tehnologiei și a serviciului, în 
conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru), și, atunci 
când este posibil, transferul sau 
cesionarea drepturilor individuale de 
utilizare a frecvențelor radio în 
conformitate cu articolul 9b din Directiva 
2002/21/CE la utilizarea spectrului pentru 
rețelele și serviciile de comunicații 
electronice, astfel încât să se promoveze 
atât utilizarea eficientă a spectrului, în 
special prin stimularea flexibilității, cât și 
inovarea;
(b) promovarea, în conformitate cu 
articolele 9 și 8a din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru) și cu 
Decizia 676/2002/CE (decizia privind 
spectrul radio), a armonizării utilizării 
frecvențelor radio în întreaga Uniune, în 
conformitate cu necesitatea asigurării 
unei utilizări efective și eficiente;
(c) menținerea și dezvoltarea concurenței 
reale prin măsuri de prevenire ex ante sau 
ex post a acumulării excesive de frecvențe 
radio de către anumiți operatori 
economici, acumulare ce denaturează 
semnificativ concurența;

Or. en
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Amendamentul 206
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru comunicațiile electronice se aplică 
următoarele principii speciale:
(a) aplicarea principiului neutralității 
tehnologiei și a serviciului, în 
conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru), și, atunci 
când este posibil, transferul sau 
cesionarea drepturilor individuale de 
utilizare a frecvențelor radio în 
conformitate cu articolul 9b din Directiva 
2002/21/CE la utilizarea spectrului pentru 
rețelele și serviciile de comunicații 
electronice, astfel încât să se promoveze 
atât utilizarea eficientă a spectrului, în 
special prin stimularea flexibilității, cât și 
inovarea;
(b) promovarea, în conformitate cu 
articolele 9 și 8a din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru) și cu 
Decizia 676/2002/CE (decizia privind 
spectrul radio), a armonizării utilizării 
frecvențelor radio în întreaga Uniune, în 
conformitate cu necesitatea asigurării 
unei utilizări efective și eficiente;
(c) menținerea și dezvoltarea concurenței 
reale prin măsuri de prevenire ex ante sau 
ex post a acumulării excesive de frecvențe 
radio de către anumiți operatori 
economici, acumulare ce denaturează 
semnificativ concurența;

Or. en


