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Amendamentul 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea la dispoziție în timp util a
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii;

(a) asigurarea faptului că este alocat un 
spectru suficient și adecvat pentru 
serviciile wireless, având în vedere toate 
soluțiile tehnologice, însumând cel puțin 
1200 MHz până în 2015, în cazul în care 
nu se specifică altceva în programul 
pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio, astfel încât să se 
răspundă cererii rapid crescânde în ceea 
ce privește traficul de date mobile, 
permițând astfel dezvoltarea serviciilor 
comerciale și publice;

Or. en

Amendamentul 208
Hella Ranner

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii;

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii
în domeniul spectrului, pentru a răspunde 
cererii rapid crescânde în ceea ce privește 
traficul de date mobile și pentru a 
asigura, în același timp, dezvoltarea altor 
utilizatori ai spectrului, cum ar fi 
radiodifuziunea;

Or. en
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Amendamentul 209
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii;

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii, 
ținând în același timp seama de obiective 
importante de interes general, precum 
diversitatea culturală, pluralismul mass-
mediei și interesele diverșilor utilizatori ai 
spectrului radio;

Or. en

Amendamentul 210
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii;

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii, 
ținând în același timp seama de obiective 
de interes general, precum diversitatea 
culturală, pluralismul mass-mediei și 
interesele diverșilor utilizatori ai 
spectrului radio;

Or. en

Amendamentul 211
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii;

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii, 
ținând seama, în același timp, de 
importantele obiective de interes general, 
precum diversitatea culturală și 
pluralismul mijloacelor de comunicare în 
masă, precum și de interesele diverșilor 
utilizatori ai spectrului de frecvențe radio;

Or. fr

Amendamentul 212
Henri Weber

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii;

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii 
și luarea în considerare a importantelor 
obiective de interes general, precum 
diversitatea culturală și pluralismul 
mijloacelor de comunicare în masă, 
precum și de interesele diverșilor 
utilizatori ai spectrului de frecvențe radio;

Or. fr

Amendamentul 213
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea la dispoziție în timp util a (a) punerea la dispoziție în timp util a 
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spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii;

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

Or. en

Amendamentul 214
Paul Rübig

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii;

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, în special
pentru a susține obiectivele de politică, 
cum ar fi determinarea priorităților în 
ceea ce privește spectrul radio în bandă 
largă și garantarea concurenței, în special 
prin aplicarea în timp util a Directivei 
2009/114/CE (directiva revizuită privind 
telefonia mobilă)*;

_____________________
* JO L 274, 20.10.2009, p. 25.

Or. en

Amendamentul 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii;

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii
în domeniul spectrului, pentru a răspunde 
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cererii rapid crescânde în ceea ce privește 
traficul de date mobile și pentru a 
asigura, în același timp, dezvoltarea altor 
utilizatori ai spectrului, cum ar fi 
radiodifuziunea;

Or. en

Amendamentul 216
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii;

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii, 
ținând seama, în același timp, de valoarea 
socială, culturală și economică a 
frecvențelor în ansamblu;

Or. de

Amendamentul 217
Petra Kammerevert

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea la dispoziție în timp util a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele de politică ale Uniunii;

(a) punerea la dispoziție, în timp util, a 
spectrului adecvat și suficient, pentru a 
susține obiectivele politicii Uniunii în 
materie de spectru de frecvențe, ținându-
se cont, în același timp, de posibilitățile de 
dezvoltare a domeniului radio;

Or. de
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Amendamentul 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) eliminarea decalajului digital și 
realizarea obiectivelor Agendei digitale, 
asigurând că toți cetățenii Uniunii au 
acces la serviciile în bandă largă, nu mai 
puțin de 30 Mbps până în 2020, ținând 
seama de specificul audiovizual al cererii 
anticipate și permițând Uniunii să 
dispună de cea mare viteză și capacitate 
posibilă pentru serviciile în bandă largă;

Or. en

Amendamentul 219
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) eliminarea decalajului digital și 
realizarea obiectivelor Agendei digitale, 
asigurând că toți cetățenii Uniunii au 
acces la bandă largă, nu mai puțin de 30 
Mbps până în 2020, și permițând Uniunii 
să dispună de cea mare viteză și 
capacitate posibilă pentru serviciile în 
bandă largă;

Or. ro

Amendamentul 220
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera aa (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asigurarea faptului că este alocat un 
spectru suficient și adecvat pentru 
serviciile wireless, astfel încât să se 
răspundă cererii în creștere rapidă în ceea 
ce privește transferul mobil de date, 
permițând astfel dezvoltarea serviciilor 
comerciale sau publice

Or. fr

Amendamentul 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 222
Hella Ranner

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 223
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera ab (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) asigurarea de oportunități atât pentru 
sectorul comercial, cât și pentru serviciile 
publice prin intermediul capacităților 
crescute de bandă largă;

Or. ro

Amendamentul 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea principiului 
neutralității tehnologiei și a serviciului, 
deschiderea spectrului pentru noi servicii și 
asigurarea posibilității de a face comerț cu 
drepturi de spectru;

(b) sporirea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea coerentă a
principiului neutralității tehnologiei și a 
serviciului pe întreg teritoriul Uniunii 
pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile pentru toate soluțiile 
tehnologice care ar putea fi adoptate și 
prin previzibilitate normativă adecvată, 
deschiderea spectrului armonizat pentru 
noi servicii avansate și asigurarea 
posibilității de a face comerț cu drepturi de 
spectru, creând astfel oportunități pentru 
înființarea de structuri paneuropene;

Or. en



AM\860614RO.doc 11/105 PE460.855v01-00

RO

Amendamentul 225
Petra Kammerevert

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea principiului 
neutralității tehnologiei și a serviciului, 
deschiderea spectrului pentru noi servicii și 
asigurarea posibilității de a face comerț cu 
drepturi de spectru;

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea principiului 
neutralității tehnologiei și a serviciului, 
deschiderea spectrului pentru noi servicii și
asigurarea posibilității de a face comerț cu 
drepturi de spectru. În acest sens, statele 
membre se pot îndepărta de la acest 
principiu în cazul în care adoptă măsuri 
care urmăresc obiectivele menționate la 
articolul 9 alineatul (4) literele (a)-(d) din 
directiva-cadru.

Or. de

Amendamentul 226
Hella Ranner

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea principiului 
neutralității tehnologiei și a serviciului, 
deschiderea spectrului pentru noi servicii și 
asigurarea posibilității de a face comerț cu 
drepturi de spectru;

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea principiului 
neutralității tehnologiei și a serviciului, 
deschiderea spectrului pentru noi servicii și 
asigurarea posibilității de a face comerț cu 
drepturi de spectru. În acest sens, statele 
membre se pot îndepărta de la acest 
principiu în cazul în care adoptă măsuri 
care urmăresc obiectivele menționate la 
articolul 9 alineatul (4) literele (a)-(d) din 
directiva-cadru;
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Or. de

Amendamentul 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea principiului 
neutralității tehnologiei și a serviciului, 
deschiderea spectrului pentru noi servicii și 
asigurarea posibilității de a face comerț cu 
drepturi de spectru;

(b) creșterea eficienței în utilizarea 
spectrului prin promovarea, atunci când 
este necesar, a flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea principiului 
neutralității tehnologiei și a serviciului și 
prin previzibilitate normativă adecvată, 
deschiderea spectrului pentru noi servicii și 
asigurarea posibilității de a face comerț cu 
drepturi de spectru;

Or. en

Amendamentul 228
Ioan Enciu

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea principiului 
neutralității tehnologiei și a serviciului, 
deschiderea spectrului pentru noi servicii și 
asigurarea posibilității de a face comerț cu 
drepturi de spectru;

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea principiului 
neutralității tehnologiei și a serviciului, 
deschiderea spectrului pentru noi servicii și
IMM-uri și asigurarea posibilității de a 
face comerț cu drepturi de spectru;

Or. en
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Amendamentul 229
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea principiului 
neutralității tehnologiei și a serviciului, 
deschiderea spectrului pentru noi servicii și 
asigurarea posibilității de a face comerț cu 
drepturi de spectru;

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea coerentă a
principiului neutralității tehnologiei și a 
serviciului și prin previzibilitate normativă 
adecvată, deschiderea spectrului armonizat
pentru noi servicii avansate și asigurarea 
posibilității de a face comerț cu drepturi de 
spectru, creând astfel oportunități pentru 
dezvoltarea de servicii paneuropene;

Or. en

Amendamentul 230
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea principiului 
neutralității tehnologiei și a serviciului, 
deschiderea spectrului pentru noi servicii și 
asigurarea posibilității de a face comerț cu 
drepturi de spectru;

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea coerentă a
principiului neutralității tehnologiei și a 
serviciului și prin previzibilitate normativă 
adecvată, deschiderea spectrului armonizat
pentru noi servicii avansate și asigurarea 
posibilității de a face comerț cu drepturi de 
spectru, asigurând astfel deschiderea 
pentru servicii paneuropene;

Or. en
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Amendamentul 231
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea principiului 
neutralității tehnologiei și a serviciului, 
deschiderea spectrului pentru noi servicii și 
asigurarea posibilității de a face comerț cu 
drepturi de spectru;

(b) maximizarea flexibilității în utilizarea 
spectrului în vederea încurajării inovării și 
a investițiilor prin aplicarea coerentă a
principiului neutralității tehnologiei și a 
serviciului și prin previzibilitate normativă 
adecvată, deschiderea spectrului armonizat
pentru noi servicii avansate și asigurarea 
posibilității de a face comerț cu drepturi de 
spectru, în conformitate cu cadrul 
normativ existent;

Or. en

Amendamentul 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) creșterea eficienței utilizării 
spectrului, acordând prioritate 
tehnologiilor care necesită un spectru 
redus și folosind complementar 
tehnologii, cum ar fi hotspots, wi-fi etc., 
care nu necesită spectru;

Or. de

Amendamentul 233
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera c 



AM\860614RO.doc 15/105 PE460.855v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) creșterea eficienței în utilizarea 
spectrului prin valorificarea avantajelor 
oferite de autorizațiile generale și 
impulsionarea utilizării pe scară mai largă 
a acestui tip de autorizații;

(c) creșterea eficienței în utilizarea 
spectrului prin valorificarea avantajelor 
oferite de autorizațiile generale și 
impulsionarea utilizării pe scară mai largă 
a acestui tip de autorizații, precum și 
dezvoltarea de spectru care nu necesită 
autorizație, care să fie folosit pentru 
inovare. Astfel de utilizări ar putea fi 
luate în considerare în special în spații 
albe prin tehnologii cognitive, sub rezerva 
realizării unui studiu de impact 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 234
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) încurajarea utilizării în comun a 
infrastructurilor pasive în cazurile în care 
acest lucru este proporționat și 
nediscriminatoriu, astfel cum s-a prevăzut 
la articolul 12 din Directiva 2002/21/CE;

Or. en

Amendamentul 235
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) menținerea și dezvoltarea concurenței 
efective, în special în domeniul serviciilor 

(d) menținerea și dezvoltarea concurenței 
efective, în special în domeniul serviciilor 



PE460.855v01-00 16/105 AM\860614RO.doc

RO

de comunicații electronice, prin măsuri de 
prevenire ex ante sau de remediere ex post 
a acumulării excesive de frecvențe radio de 
către anumiți operatori economici, fapt 
care dăunează semnificativ concurenței;

de comunicații electronice, prin măsuri de 
prevenire ex ante sau de remediere ex post 
a acumulării excesive de frecvențe radio de 
către anumiți operatori economici, fapt 
care ar denatura probabil concurența (de 
exemplu la punerea în aplicare a 
Directivei 2009/114/CE – directiva 
revizuită privind telefonia mobilă);

Or. en

Amendamentul 236
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 237
Ioan Enciu

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) menținerea și dezvoltarea concurenței 
efective, în special în domeniul serviciilor 
de comunicații electronice, prin măsuri de 
prevenire ex ante sau de remediere ex post 
a acumulării excesive de frecvențe radio de 

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

către anumiți operatori economici, fapt 
care dăunează semnificativ concurenței și 
denaturează piața;

Or. en

Amendamentul 238
Matthias Groote

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 239
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) reducerea fragmentării pieței interne 
prin îmbunătățirea coordonării și a 
armonizării condițiilor tehnice pentru 
utilizarea și disponibilitatea spectrului, 
după caz, inclusiv prin dezvoltarea 
serviciilor transnaționale, precum și prin 
stimularea economiilor de gamă și de scară 
la nivelul Uniunii;

(e) reducerea fragmentării pieței interne în 
vederea stabilirii unor condiții de 
concurență echitabile la nivel 
paneuropean, prin îmbunătățirea 
coordonării și a armonizării condițiilor 
tehnice pentru utilizarea și disponibilitatea 
spectrului, după caz, inclusiv prin 
dezvoltarea serviciilor transnaționale, 
precum și prin stimularea economiilor de 
gamă și de scară la nivelul Uniunii;
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Or. en

Amendamentul 240
Hella Ranner

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) evitarea interferențelor prejudiciabile 
sau a perturbărilor, cauzate de dispozitive 
care utilizează sau nu undele radio, prin 
facilitarea dezvoltării standardelor care 
permit utilizarea flexibilă și eficientă a 
spectrului și prin creșterea imunității la 
interferență a receptoarelor, ținând seama 
în mod special de impactul cumulat al 
creșterii volumului și densității 
dispozitivelor și aplicațiilor radio;

(f) evitarea interferențelor prejudiciabile 
sau a perturbărilor între dispozitive care 
utilizează sau nu undele radio prin 
facilitarea dezvoltării standardelor care 
permit utilizarea flexibilă și eficientă a 
spectrului, cum ar fi creșterea imunității la 
interferență a receptoarelor și stabilirea 
unor niveluri de putere adecvate pentru 
echipamentele de emisie radio, ținând 
seama în mod special de impactul cumulat 
al creșterii volumului și densității 
dispozitivelor și aplicațiilor radio;

Or. en

Amendamentul 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) definirea condițiilor tehnice de alocare 
a spectrului ținând pe deplin seama de 
rezultatele cercetărilor, certificate de 
organizațiile internaționale relevante, 
privind efectele potențiale ale emisiilor 
câmpurilor electromagnetice asupra 
sănătății umane.

(g) definirea condițiilor tehnice de alocare 
a spectrului ținând pe deplin seama de 
rezultatele cercetărilor, certificate de 
organizațiile internaționale relevante, 
privind efectele potențiale ale emisiilor 
câmpurilor electromagnetice asupra 
sănătății umane și aplicarea acestora într-
o manieră neutră din punctul de vedere al 
tehnologiei și al serviciilor.

Or. en
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Amendamentul 242
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) definirea condițiilor tehnice de alocare 
a spectrului ținând pe deplin seama de 
rezultatele cercetărilor, certificate de 
organizațiile internaționale relevante, 
privind efectele potențiale ale emisiilor 
câmpurilor electromagnetice asupra 
sănătății umane.

(g) definirea condițiilor tehnice de alocare 
a spectrului ținând pe deplin seama de 
rezultatele cercetărilor, certificate de 
organizațiile internaționale relevante, 
privind efectele potențiale ale emisiilor 
câmpurilor electromagnetice asupra 
sănătății umane și aplicarea acestora într-
o manieră neutră din punctul de vedere al 
tehnologiei și al serviciilor.

Or. en

Amendamentul 243
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera ga (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) asigurarea accesibilității noilor 
echipamente și tehnologii pentru 
consumatori, astfel încât trecerea la 
tehnologia digitală și utilizarea eficientă a 
dividendului digital să fie sprijinită de 
consumatori;

Or. ro

Amendamentul 244
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera ga (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 245

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera ga (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) promovarea reutilizării protocoalelor 
și tehnologiilor existente în domeniul 
internetului pentru serviciile aferente 
spectrului digital;

Or. en

Amendamentul 246

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera gb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) reducerea amprentei de carbon a 
Uniunii prin sporirea eficienței tehnice a 
rețelelor și aplicațiilor de comunicații 
wireless;

Or. en
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Amendamentul 247
Paul Rübig

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera gb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) reducerea amprentei de carbon a 
Uniunii prin sporirea eficienței tehnice a 
rețelelor și aplicațiilor de comunicații 
wireless;

Or. en

Amendamentul 248
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
adoptă măsuri de autorizare și de alocare 
adecvate pentru dezvoltarea serviciilor în 
bandă largă, în conformitate cu
Directiva 2002/20/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
autorizarea rețelelor și serviciilor de
comunicații electronice (Directiva privind 
autorizarea), precum acordarea, în cazul 
în care este posibil și pe baza consultărilor 
ținute în conformitate cu articolul 11, a 
accesului direct sau indirect la blocuri de 
spectru contigue de cel puțin 10 MHz 
operatorilor relevanți.

(1) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
adoptă măsuri de autorizare și de alocare 
adecvate pentru dezvoltarea serviciilor în 
bandă largă, în conformitate cu Directiva 
2002/20/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind autorizarea rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice
(Directiva privind autorizarea).

Or. en
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Amendamentul 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
adoptă măsuri de autorizare și de alocare 
adecvate pentru dezvoltarea serviciilor în 
bandă largă, în conformitate cu 
Directiva 2002/20/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
autorizarea rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice (Directiva privind 
autorizarea)12, precum acordarea, în cazul 
în care este posibil și pe baza consultărilor 
ținute în conformitate cu articolul 11, a 
accesului direct sau indirect la blocuri de 
spectru contigue de cel puțin 10 MHz 
operatorilor relevanți.

(1) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
adoptă măsuri de autorizare și de alocare
similare între ele și adecvate pentru 
dezvoltarea serviciilor în bandă largă, în 
conformitate cu Directiva 2002/20/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind autorizarea rețelelor și serviciilor 
de comunicații electronice (Directiva 
privind autorizarea)12, precum acordarea, 
în cazul în care este posibil și pe baza 
consultărilor ținute în conformitate cu 
articolul 11, a accesului direct sau indirect 
la blocuri de spectru contigue de cel puțin 
10 MHz operatorilor de sisteme terestre
relevanți, permițând astfel atingerea celor 
mai mari viteze și capacități posibile 
pentru serviciile în bandă largă, precum și 
crearea posibilităților pentru o 
concurență efectivă.

Or. en

Amendamentul 250
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
adoptă măsuri de autorizare și de alocare 
adecvate pentru dezvoltarea serviciilor în 
bandă largă, în conformitate cu Directiva 
2002/20/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind autorizarea rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice 
(Directiva privind autorizarea)12 , precum 

(1) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
adoptă măsuri de autorizare și de alocare 
adecvate pentru dezvoltarea serviciilor în 
bandă largă, în conformitate cu Directiva 
2002/20/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind autorizarea rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice 
(Directiva privind autorizarea)12 , precum 
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acordarea, în cazul în care este posibil și pe
baza consultărilor ținute în conformitate cu 
articolul 11, a accesului direct sau indirect 
la blocuri de spectru contigue de cel puțin 
10 MHz operatorilor relevanți.

acordarea, în cazul în care este posibil și pe 
baza consultărilor ținute în conformitate cu 
articolul 11, a accesului direct sau indirect 
la blocuri de spectru contigue de cel puțin 
10 MHz.

Or. ro

Amendamentul 251
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stimulează, în 
cooperare cu Comisia, utilizarea colectivă 
a spectrului, precum și utilizarea în comun 
a spectrului.

(2) Statele membre stimulează, în 
cooperare cu Comisia, utilizarea colectivă 
a spectrului, precum și utilizarea în comun
și fără licență a spectrului, de exemplu în 
spații albe, după realizarea unui studiu de 
impact corespunzător.

Or. en

Amendamentul 252
Leonidas Donskis

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stimulează, în 
cooperare cu Comisia, utilizarea colectivă 
a spectrului, precum și utilizarea în comun 
a spectrului.

(2) Permițând dezvoltarea de noi 
tehnologii, cum ar fi radioul cognitiv,
statele membre stimulează, după caz, în 
cooperare cu Comisia, utilizarea colectivă 
a spectrului, precum și utilizarea în comun 
a spectrului.

Or. en
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Amendamentul 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stimulează, în 
cooperare cu Comisia, utilizarea colectivă 
a spectrului, precum și utilizarea în comun 
a spectrului.

(2) Statele membre stimulează, în 
cooperare cu Comisia, utilizarea colectivă 
a spectrului, precum și utilizarea în comun 
a spectrului prin aplicarea de noi 
tehnologii, cum ar fi radioul cognitiv.

Or. en

Amendamentul 254

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stimulează, în 
cooperare cu Comisia, utilizarea colectivă 
a spectrului, precum și utilizarea în comun 
a spectrului.

(2) Statele membre stimulează, în 
cooperare cu Comisia, utilizarea colectivă 
a spectrului, precum și utilizarea în comun
și fără licență a spectrului.

Or. en

Amendamentul 255

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE
Henri Weber

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 256
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre intensifică cercetarea 
și dezvoltarea în domeniul noilor 
tehnologii cum ar fi tehnologiile 
cognitive, deoarece dezvoltarea acestora 
ar putea reprezenta o valoare adăugată în 
viitor în ceea ce privește eficiența utilizării 
spectrului.

Or. en

Amendamentul 257
Hella Ranner

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că (4) Statele membre se asigură că 
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procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului.

procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului, precum și 
coexistența serviciilor și dispozitivelor noi 
și a celor existente în avantajul 
utilizatorilor și al consumatorilor și prin 
stabilirea unor măsuri precum dialoguri 
ale părților interesate și mecanisme de 
compensare.

Or. en

Amendamentul 258
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului.

(4) Statele membre se asigură că 
procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului. În plus, statele 
membre promovează utilizarea eficientă a 
spectrului în permanență, atât pentru 
rețele, cât și pentru aplicații ale 
utilizatorilor.

Or. en

Amendamentul 259
Paul Rübig

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului.

(4) Statele membre se asigură că 
procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului. În plus, statele 
membre introduc stimulente pentru 
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utilizarea eficientă a spectrului atât 
pentru rețele, cât și pentru aplicații.

Or. en

Amendamentul 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului.

(4) Statele membre se asigură că 
procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului și, în plus, se 
introduc stimulente pentru a spori 
eficiența de utilizare a spectrului în cazul 
echipamentelor wireless hardware și 
software.

Or. en

Amendamentul 261
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului.

(4) Statele membre se asigură că 
procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului, precum și 
coexistența serviciilor și dispozitivelor noi 
și a celor existente.

Or. en
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Amendamentul 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului.

(4) Statele membre se asigură că 
procedurile și condițiile de selecție 
încurajează concurența și condițiile de 
concurență echitabile la nivel 
paneuropean, investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului.

Or. en

Amendamentul 263
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului.

(4) Statele membre se asigură că 
procedurile și condițiile de selecție 
încurajează investițiile și utilizarea 
eficientă a spectrului, acesta constituind 
un bun public.

Or. en

Amendamentul 264
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre promovează 
utilizarea eficientă a spectrului în 
permanență, atât pentru rețele, cât și 
pentru aplicații ale utilizatorilor și 
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dispozitive.

Or. en

Amendamentul 265
Jens Rohde

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a evita eventuala fragmentare a 
pieței interne, ca urmare a condițiilor și 
procedurilor de selecție divergente pentru 
benzile de frecvențe armonizate alocate 
serviciilor de comunicații electronice și 
care pot fi comercializate în toate statele 
membre în conformitate cu articolul 9b din 
Directiva 2002/21/CE, Comisia elaborează, 
în cooperare cu statele membre, orientări 
privind condițiile și procedurile de 
autorizare pentru astfel de benzi, în special 
privind utilizarea în comun a 
infrastructurii și condițiile de acoperire.

(5) Pentru a evita eventuala fragmentare a 
pieței interne, ca urmare a condițiilor și 
procedurilor de selecție divergente pentru 
benzile de frecvențe armonizate alocate 
serviciilor de comunicații electronice și 
care pot fi comercializate în toate statele 
membre în conformitate cu articolul 9b din 
Directiva 2002/21/CE, Comisia elaborează, 
în cooperare cu statele membre, orientări 
privind condițiile și procedurile de 
autorizare pentru astfel de benzi, pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
la nivel paneuropean.

Or. en

Amendamentul 266
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a evita eventuala fragmentare a 
pieței interne, ca urmare a condițiilor și 
procedurilor de selecție divergente pentru 
benzile de frecvențe armonizate alocate 
serviciilor de comunicații electronice și 
care pot fi comercializate în toate statele 
membre în conformitate cu articolul 9b din 
Directiva 2002/21/CE, Comisia elaborează, 

(5) Pentru a evita eventuala fragmentare a 
pieței interne, ca urmare a condițiilor și 
procedurilor de selecție divergente pentru 
benzile de frecvențe armonizate alocate 
serviciilor de comunicații electronice și 
care pot fi comercializate în toate statele 
membre în conformitate cu articolul 9b din 
Directiva 2002/21/CE, Comisia elaborează, 
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în cooperare cu statele membre, orientări 
privind condițiile și procedurile de 
autorizare pentru astfel de benzi, în special 
privind utilizarea în comun a infrastructurii 
și condițiile de acoperire.

în cooperare cu statele membre și cu 
respectarea principiului subsidiarității, 
orientări privind condițiile și procedurile de 
autorizare pentru astfel de benzi, în special 
privind utilizarea în comun a infrastructurii 
și condițiile de acoperire.

Or. ro

Amendamentul 267
Matthias Groote

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile menționate la alineatul (1) 
se iau în plus față de o deschidere în 
aceeași perioadă a benzii de frecvență de 
900 MHz în temeiul directivei modificate 
privind telefonia mobilă. Aceste măsuri 
trebuie să fie luate fără a crea 
discriminări de orice natură și ele nu 
trebuie să permită o denaturare a 
concurenței în favoarea operatorilor 
dominanți.

Or. de

Amendamentul 268
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 269
Silvana Koch-Mehrin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile de la alineatul (1) se iau în 
plus față de deschiderea în timp util și 
într-o manieră favorabilă concurenței a 
benzii de 900 MHz în conformitate cu 
Directiva 2009/114/CE (directiva revizuită 
privind telefonia mobilă), ele sunt 
nediscriminatorii și nu denaturează 
concurența în beneficiul operatorilor 
existenți.

Or. en

Amendamentul 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile de la alineatul (1) se iau în 
plus față de deschiderea în timp util și 
într-o manieră favorabilă concurenței a 
benzii de 900 MHz în conformitate cu 
Directiva 2009/114/CE (directiva revizuită 
privind telefonia mobilă), ele sunt 
nediscriminatorii și nu denaturează 
concurența.
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Or. en

Amendamentul 271

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre și Comisia propun 
măsuri pentru reducerea fricțiunilor de 
natură juridică și a răspunderii în 
contextul utilizării rețelei wireless mesh și 
a spectrului de frecvențe radio pentru 
furnizarea de servicii de internet.

Or. en

Amendamentul 272
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre mențin și încurajează 
concurența efectivă, evitând distorsionarea 
concurenței pe piața internă sau pe o parte 
substanțială a acesteia.

(1) Statele membre încurajează concurența 
efectivă, evitând distorsionarea concurenței 
pe piața internă a serviciilor de 
comunicații electronice în conformitate
cu articolul 9 alineatul (7) din Directiva 
2002/21/CE și articolul 5 alineatul (6) din 
Directiva 2002/20/CE.

Or. en
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Amendamentul 273
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre mențin și încurajează 
concurența efectivă, evitând distorsionarea 
concurenței pe piața internă sau pe o parte 
substanțială a acesteia.

(1) Statele membre mențin și încurajează 
concurența efectivă, evitând distorsionarea 
concurenței atât pe piața internă cât și pe 
piețele naționale specifice.

Or. ro

Amendamentul 274
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Pentru a îndeplini integral obligațiile 
menționate la alineatul (1) și, în special, 
pentru a se asigura că alocarea,
acumularea, transferul sau modificarea 
drepturilor de utilizare a frecvențelor radio 
nu distorsionează concurența, statele 
membre, înainte de alocarea planificată a 
unui spectru, realizează un studiu detaliat 
al pieței pentru a examina dacă există 
probabilitatea ca această alocare să 
reducă sau să denatureze concurența pe 
piețele comunicațiilor mobile implicate, 
ținând seama de drepturile de spectru 
existente deținute de operatorii relevanți 
de pe piață. Atunci când este probabil ca 
alocarea spectrului să provoace reducerea 
sau denaturarea concurenței, statele 
membre adoptă cele mai adecvate măsuri 
pentru a promova concurența efectivă și 
cel puțin una dintre următoarele măsuri 
care nu aduc atingere  aplicării regulilor 
concurenței:

Or. en

Amendamentul 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statele membre pot limita mărimea 
spectrului pentru care se acordă drepturi de 

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

utilizare unui operator economic sau pot 
atașa condiții acestor drepturi de utilizare 
în anumite benzi sau în anumite grupuri de 
benzi cu caracteristici similare, de 
exemplu, în benzile situate sub 1 GHz, 
alocate serviciilor de comunicații 
electronice;

Or. en

Amendamentul 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 278
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statele membre pot limita mărimea 
spectrului pentru care se acordă drepturi de 
utilizare unui operator economic sau pot 

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

condiții acestor drepturi de utilizare, cum 
ar fi acordarea accesului generalizat, în 
anumite benzi sau în anumite grupuri de 
benzi cu caracteristici similare, de 
exemplu, în benzile situate sub 1 GHz, 
alocate serviciilor de comunicații 
electronice;

Or. en

Amendamentul 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) statele membre pot rezerva o anumită 
parte a benzii de frecvență sau un grup de 
benzi de frecvență în vederea alocării 
acestora către noi operatori pe piață  care 
nu au avut alocat spectru înainte sau care 
au primit spectru semnificativ mai puțin, 
astfel încât să se asigure condiții de 
concurență echitabile între operatorii 
vechi de pe piața comunicațiilor mobile și 
operatorii noi prin asigurarea accesului la 
benzi mai joase ale spectrului în condiții 
de egalitate;

Or. en

Amendamentul 280
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 281
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) statele membre pot refuza acordarea 
unor noi drepturi de utilizare sau 
autorizarea unor noi utilizări ale spectrului 
în anumite benzi, sau pot atașa condiții la 
acordarea de noi drepturi de utilizare sau la 
autorizarea de noi utilizări ale spectrului, în 
cazul în care acest lucru ar conduce la 
acumularea de frecvențe de către anumiți 
operatori economici, fapt care poate dăuna 
semnificativ concurenței;

(b) statele membre pot refuza acordarea 
unor noi drepturi de utilizare sau 
autorizarea unor noi utilizări ale spectrului 
în anumite benzi, sau pot atașa condiții la 
acordarea de noi drepturi de utilizare sau la 
autorizarea de noi utilizări ale spectrului, în 
cazul în care acest lucru ar conduce la 
acumularea de frecvențe de către anumiți 
operatori economici, în cazul în care 
această acumulare poate dăuna 
semnificativ concurenței;

Or. ro

Amendamentul 282
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) statele membre pot modifica drepturile 
existente în conformitate cu articolul 14 
din Directiva 2002/20/CE atunci când acest 
lucru este necesar pentru a remedia 
a posteriori acumularea excesivă de 

(d) statele membre pot modifica drepturile 
existente în conformitate cu articolul 14 
din Directiva 2002/20/CE atunci când acest 
lucru este necesar pentru a remedia 
a posteriori acumularea excesivă de 



PE460.855v01-00 38/105 AM\860614RO.doc

RO

frecvențe de către anumiți operatori 
economici, care dăunează semnificativ
concurenței.

frecvențe de către anumiți operatori 
economici, care dăunează probabil
concurenței (de exemplu la aplicarea 
Directivei 2009/114/CE – directiva 
revizuită privind telefonia mobilă).

Or. en

Amendamentul 283
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Aplicarea măsurilor menționate la 
alineatul (2) de către statele membre se 
face în conformitate cu procedurile 
pentru impunerea sau modificarea unor 
astfel de condiții prevăzute în 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 284
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
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produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă.

produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă. În acest sens și pentru a evita 
discuții îndelungate care ar împiedica 
implementarea, în detrimentul 
consumatorilor, statele membre ar trebui 
să analizeze posibilitatea stabilirii unor 
termene pentru negocierile cu proprietarii 
în ceea ce privește implementarea 
infrastructurilor pasive. După acest 
termen ar trebui să se considere că nu s-a 
ajuns la un acord și ar trebui să se ofere 
posibilitatea lansării unor noi negocieri.

Or. en

Amendamentul 285
Hella Ranner

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă.

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă și promovează experiențele 
utilizatorului final prin coexistența 
serviciilor și dispozitivelor noi și a celor 
existente prin stabilirea unor măsuri 
precum dialoguri ale părților interesate și 
mecanisme de compensare.

Or. en

Amendamentul 286

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă.

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri, sunt nediscriminatorii și 
încurajează concurența efectivă prin 
prevenirea oricăror rezultate 
anticoncurențiale potențiale în beneficiul 
cetățenilor și consumatorilor din UE.

Or. en

Amendamentul 287
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă.

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă prin prevenirea oricăror rezultate 
anticoncurențiale potențiale în beneficiul 
cetățenilor și consumatorilor din UE.

Or. en

Amendamentul 288
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă.

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă prin prevenirea oricăror rezultate 
anticoncurențiale potențiale în beneficiul 
cetățenilor și consumatorilor din UE.
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Or. en

Amendamentul 289
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă.

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție pentru 
serviciile de comunicații electronice nu 
produc întârzieri nejustificate și 
încurajează concurența efectivă în 
beneficiul cetățenilor și consumatorilor 
din UE.

Or. en

Amendamentul 290
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri și încurajează concurența
efectivă.

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri, asigură predictibilitate,
încurajează investițiile și concurența
efectivă.

Or. ro

Amendamentul 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă.

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri, sunt nediscriminatorii și 
încurajează concurența efectivă.

Or. en

Amendamentul 292
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri și încurajează concurența 
efectivă.

(3) Statele membre se asigură că 
procedurile de autorizare și selecție nu 
produc întârzieri, sunt nediscriminatorii și 
încurajează concurența efectivă.

Or. en

Amendamentul 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care statele membre 
doresc să adopte una dintre măsurile 
prevăzute la alineatul (2), acestea fac 
acest lucru prin impunerea de condiții în 
conformitate cu articolul 6 din Directiva 
privind autorizarea, conform procedurilor 
pentru impunerea sau modificarea unor 
astfel de condiții prevăzute în Directiva 
2009/140/CE*, de modificare a 
Directivelor 2002/21/CE privind un cadru 
de reglementare comun pentru rețelele și 
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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.
______________________
* JO L 337, 18.12.2009, p. 37.

Or. en

Amendamentul 294
Maria Da Graça Carvalho

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care statele membre 
doresc să adopte una dintre măsurile 
prevăzute la alineatul (2), acestea fac 
acest lucru prin impunerea de condiții în 
conformitate cu articolul 6 din Directiva 
privind autorizarea, conform procedurilor 
pentru impunerea sau modificarea unor 
astfel de condiții prevăzute în 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
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Amendamentul 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care statele membre 
doresc să adopte una dintre măsurile 
prevăzute la alineatul (2), acestea fac 
acest lucru prin impunerea de condiții în 
conformitate cu articolul 6 din Directiva 
privind autorizarea, conform procedurilor 
pentru impunerea sau modificarea unor 
astfel de condiții prevăzute în 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 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care statele membre 
doresc să adopte una dintre măsurile 
prevăzute la alineatul (2), acestea fac 
acest lucru prin impunerea de condiții în 
conformitate cu articolul 6 din Directiva 
privind autorizarea, conform procedurilor 
pentru impunerea sau modificarea unor 
astfel de condiții prevăzute în Directiva 
2009/140/CE, de modificare a Directivelor 
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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 297
András Gyürk

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere principiului 
neutralității serviciului și tehnologiei, 
statele membre, în cooperare cu Comisia, 
iau toate măsurile necesare pentru a asigura 
alocarea în Uniune a unui spectru suficient 
pentru scopuri de acoperire și capacitate, 
astfel încât să asigure contribuția efectivă a 
aplicațiilor wireless la atingerea 
obiectivului de acces generalizat la banda 
largă cu o viteză de cel puțin 30 Mbps până 
în 2020.

(1) Fără a aduce atingere principiului 
neutralității serviciului și tehnologiei, 
statele membre, în cooperare cu Comisia, 
iau toate măsurile necesare pentru a asigura 
alocarea în Uniune a unui spectru suficient 
pentru scopuri de acoperire și capacitate
(inclusiv rețeaua „backhaul”), astfel încât 
să asigure contribuția efectivă a aplicațiilor 
wireless la atingerea obiectivului de acces 
generalizat la banda largă cu o viteză de cel 
puțin 30 Mbps până în 2020.

Or. en

Amendamentul 298
Leonidas Donskis

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere principiului 
neutralității serviciului și tehnologiei, 

(1) Fără a aduce atingere principiului 
neutralității serviciului și tehnologiei, 
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statele membre, în cooperare cu Comisia, 
iau toate măsurile necesare pentru a asigura
alocarea în Uniune a unui spectru suficient 
pentru scopuri de acoperire și capacitate, 
astfel încât să asigure contribuția efectivă a 
aplicațiilor wireless la atingerea 
obiectivului de acces generalizat la banda
largă cu o viteză de cel puțin 30 Mbps până 
în 2020.

statele membre, în cooperare cu Comisia, 
iau toate măsurile necesare pentru a asigura
disponibilitatea în Uniune a unui spectru
armonizat suficient pentru scopuri de 
acoperire și capacitate, permițând Uniunii 
să dispună de cea mai mare viteză în 
bandă largă din lume astfel încât să 
asigure contribuția efectivă a aplicațiilor 
wireless și a poziției de lider a Europei în 
domeniul noilor servicii la creșterea 
economică, atingându-se obiectivul de 
acces generalizat la viteze în bandă largă
de nu mai puțin de 30 Mbps până în 2020.

Or. en

Amendamentul 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere principiului 
neutralității serviciului și tehnologiei, 
statele membre, în cooperare cu Comisia, 
iau toate măsurile necesare pentru a asigura 
alocarea în Uniune a unui spectru suficient 
pentru scopuri de acoperire și capacitate, 
astfel încât să asigure contribuția efectivă a 
aplicațiilor wireless la atingerea 
obiectivului de acces generalizat la banda
largă cu o viteză de cel puțin 30 Mbps până 
în 2020.

(1) Fără a aduce atingere principiului 
neutralității serviciului și tehnologiei, 
statele membre, în cooperare cu Comisia, 
iau toate măsurile necesare pentru a asigura 
alocarea în Uniune a unui spectru suficient 
pentru scopuri de acoperire și capacitate, 
astfel încât să asigure contribuția efectivă a 
aplicațiilor wireless la atingerea 
obiectivului de acces generalizat la rețeaua 
în bandă largă capabilă de a opera la o 
viteză de cel puțin 30 Mbps până în 2020.

Or. en

Amendamentul 300
Leonidas Donskis

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 1 ianuarie 2012, statele membre
autorizează utilizarea întregului spectru 
desemnat prin Deciziile 2008/477/CE
(2,5–2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4–
3,8 GHz) și 2009/766/CE (900/1800 MHz)
ale Comisiei, în condiții care asigură 
consumatorilor accesul ușor la serviciile 
wireless în bandă largă.

(2) Până la 1 ianuarie 2012, statele membre
pun la dispoziție benzile desemnate prin 
Deciziile 2008/477/CE (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) și 
2009/766/CE (900/1800 MHz) ale 
Comisiei, pentru a promova o mai mare 
disponibilitate a serviciilor wireless în 
bandă largă în beneficiul cetățenilor și 
consumatorilor din UE, fără a aduce 
atingere utilizării actuale și viitoare a 
altor servicii care au acces echivalent la 
acest spectru în temeiul condițiilor 
specificate în respectivele decizii ale 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 1 ianuarie 2012, statele membre 
autorizează utilizarea întregului spectru 
desemnat prin Deciziile 2008/477/CE (2,5–
2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) și 
2009/766/CE (900/1800 MHz) ale 
Comisiei, în condiții care asigură 
consumatorilor accesul ușor la serviciile 
wireless în bandă largă.

(2) Până la 1 ianuarie 2012, statele membre 
autorizează utilizarea întregului spectru 
desemnat prin Deciziile 2008/477/CE (2,5–
2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) și 
2009/766/CE (900/1800 MHz) ale 
Comisiei, în condiții care asigură 
consumatorilor accesul ușor la serviciile 
wireless în bandă largă, fără a aduce 
atingere utilizării actuale și viitoare a 
altor servicii care au acces echivalent la 
acest spectru în temeiul condițiilor 
specificate în Decizia 2008/411/CE a 
Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 302
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 1 ianuarie 2012, statele membre 
autorizează utilizarea întregului spectru 
desemnat prin Deciziile 2008/477/CE (2,5–
2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) și 
2009/766/CE (900/1800 MHz) ale 
Comisiei, în condiții care asigură 
consumatorilor accesul ușor la serviciile 
wireless în bandă largă.

(2) Până la 1 ianuarie 2012, statele membre 
autorizează utilizarea întregului spectru 
desemnat prin Deciziile 2008/477/CE (2,5–
2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) și 
2009/766/CE (900/1800 MHz) ale 
Comisiei, în condiții care asigură 
consumatorilor accesul ușor la serviciile 
wireless în bandă largă; pentru a asigura 
armonizarea, utilizarea benzii de 3,4-3,8 
GHz ar trebui să se bazeze pe rezultatul 
lucrărilor actuale ale organismelor de 
standardizare.

Or. en

Amendamentul 303

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 1 ianuarie 2012, statele membre 
autorizează utilizarea întregului spectru 
desemnat prin Deciziile 2008/477/CE (2,5–
2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) și 
2009/766/CE (900/1800 MHz) ale 
Comisiei, în condiții care asigură 
consumatorilor accesul ușor la serviciile 
wireless în bandă largă.

(2) Până la 1 ianuarie 2012, statele membre 
autorizează utilizarea întregului spectru 
desemnat prin Deciziile 2008/477/CE (2,5–
2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4–3,8 GHz) și 
2009/766/CE (900/1800 MHz) ale 
Comisiei, în condiții care asigură 
consumatorilor accesul fără licență și 
nediscriminatoriu la serviciile wireless în 
bandă largă.

Or. en
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Amendamentul 304
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre promovează 
modernizarea permanentă a rețelelor de 
către furnizorii de comunicații electronice 
cu cele mai recente și eficiente tehnologii, 
în vederea creării propriilor lor dividende.

Or. en

Amendamentul 305
Leonidas Donskis

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia ar trebui să 
autorizeze derogări specifice până la 
sfârșitul lui 2015 în statele membre în care 
circumstanțe excepționale naționale sau 
locale, inclusiv probleme de coordonare a
frecvențelor la nivel transfrontalier,
împiedică disponibilizarea benzii, ca 
răspuns la o cerere din partea statului 
membru vizat. În cazul în care 
disponibilizarea benzii este împiedicată în 
plus de probleme de coordonare a 
frecvențelor la nivel transfrontalier cu 
una sau multe țări terțe, Comisia acordă 
derogări excepționale pe perioade de un 
an, până când obstacolele respective sunt 
eliminate. În conformitate cu articolul 9 
din Directiva 2002/21/CE, Comisia, în 
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cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru suplimentar
pentru a răspunde cererii tot mai mari de 
bandă largă wireless.

Or. en

Amendamentul 306
Vladimir Urutchev

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei
2010/267/UE. În statele membre în care 
circumstanțe specifice naționale sau locale
sau probleme de coordonare a 
frecvențelor la nivel transfrontalier cu 
una sau multe țări terțe împiedică 
disponibilizarea benzii, aplicarea Deciziei 
2010/267/UE a Comisiei poate fi amânată 
până când obstacolele respective sunt 
eliminate. Statele membre în cauză 
informează Comisia, confirmându-i 
intenția de a face uz de termenul de 
punere în aplicare menționat la acest 
alineat, în termen de cel mult șase luni de 
la intrarea în vigoare a prezentei decizii. 
În conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2002/21/CE, Comisia, în cooperare cu 
statele membre, supraveghează utilizarea 
spectrului sub 1 GHz și evaluează 
posibilitatea eliberării și disponibilizării 
unui spectru suplimentar pentru noi 
aplicații.

Or. en



AM\860614RO.doc 51/105 PE460.855v01-00

RO

Amendamentul 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia autorizează
derogări specifice până la sfârșitul lui
2015 în statele membre în care 
circumstanțe excepționale naționale sau 
locale împiedică disponibilizarea benzii, ca 
răspuns la o cerere justificată 
corespunzător din partea statului membru 
vizat. În cazul în care disponibilizarea 
benzii este împiedicată în plus de 
probleme de coordonare a frecvențelor la 
nivel transfrontalier cu una sau multe țări 
terțe, Comisia poate acorda derogări 
excepționale pe perioade de un an, până 
când aceste obstacole sunt eliminate. În
conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2002/21/CE, Comisia, în cooperare cu 
statele membre, supraveghează întregul 
spectru radio și evaluează posibilitatea 
eliberării și disponibilizării unui spectru 
suplimentar pentru noi aplicații. Acest 
lucru va include, de exemplu, utilizarea 
tehnologiilor bazate pe WiFi și DVB ca 
platformă suplimentară pentru servicii 
față de dispozitivele mobile.

Or. en
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Amendamentul 308
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru 
suplimentar pentru noi aplicații.

(3). Până la 1 ianuarie 2013, statele 
membre pun la dispoziție banda de 800 
MHz pentru servicii de comunicații 
electronice în conformitate cu condițiile 
tehnice armonizate stabilite în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE. Comisia ar 
trebui să autorizeze derogări specifice 
până la sfârșitul lui 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii, ca răspuns la o 
cerere justificată corespunzător din partea 
statului membru vizat. În cazul în care 
disponibilizarea benzii este împiedicată în 
plus de probleme de coordonare a 
frecvențelor la nivel transfrontalier cu 
una sau multe țări terțe, Comisia poate 
acorda derogări excepționale pe perioade 
de un an, până când aceste obstacole sunt 
eliminate.

În conformitate cu articolul 9 din 
Directiva 2002/21/CE, Comisia, în 
cooperare cu statele membre, evaluează 
posibilitatea eliberării și disponibilizării 
unui spectru suplimentar pentru noi 
aplicații, în legătură cu orientările privind 
inventarul de la articolul 8.

Or. en

Amendamentul 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia ar trebui să 
autorizeze derogări specifice până la 
sfârșitul lui 2015 în statele membre în care 
circumstanțe excepționale naționale sau 
locale împiedică disponibilizarea benzii, ca 
răspuns la o cerere justificată 
corespunzător din partea statului membru 
vizat. În cazul în care disponibilizarea 
benzii este împiedicată în plus de 
probleme de coordonare a frecvențelor la 
nivel transfrontalier cu una sau multe țări 
terțe, Comisia poate acorda derogări 
excepționale pe perioade de un an, până 
când aceste obstacole sunt eliminate. În
conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2002/21/CE, Comisia, în cooperare cu 
statele membre, supraveghează utilizarea 
spectrului sub 1 GHz și evaluează 
posibilitatea eliberării și disponibilizării 
unui spectru suplimentar pentru noi 
aplicații.

Or. en

Amendamentul 310
Peter Skinner

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 

(3) Până la 17 iunie 2015, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia recomandă 
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derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

punerea la dispoziție a benzii până la 1 
ianuarie 2013 în statele membre în care 
procesul de digitalizare este, deja, avansat 
sau terminat și în care migrarea 
serviciilor care ocupă banda respectivă 
poate fi gestionată în timp util. În 
conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2002/21/CE, Comisia, în cooperare cu 
statele membre, supraveghează utilizarea 
benzii UHF (adică, a spectrului dintre 300 
MHz și 3 GHz) și evaluează posibilitatea 
eliberării și disponibilizării unui spectru 
suplimentar pentru noi aplicații.

Or. en

Amendamentul 311
Jens Rohde

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru 
suplimentar pentru noi aplicații.

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
atribuirea unor frecvențe serviciilor de 
comunicații electronice în conformitate cu 
condițiile tehnice armonizate stabilite în 
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE Comisia 
poate autoriza derogări specifice până în 
2015 doar în cazuri excepționale și în care 
motive importante care pot fi dovedite în 
mod adecvat împiedică disponibilizarea 
benzii.

Or. en
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Amendamentul 312
Henri Weber

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

(3) Până la 17 iunie 2015, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia recomandă 
punerea la dispoziție a benzii până la 1 
ianuarie 2013 în statele membre în care 
procesul de digitalizare este, deja, avansat 
sau terminat și în care migrarea 
serviciilor care ocupă banda respectivă 
poate fi gestionată în timp util. În 
conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2002/21/CE, Comisia, în cooperare cu 
statele membre, supraveghează utilizarea 
spectrului între frecvențele de 300 MHz și 
6 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

Or. fr

Amendamentul 313
Paul Rübig

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
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naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea benzii UHF 
(adică, a spectrului dintre 300 MHz și 3 
GHz) și evaluează posibilitatea eliberării și 
disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

Or. en

Amendamentul 314
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 
derogări specifice până în 2015 doar în 
cazuri bine justificate și datorate unor 
motive tehnice. În conformitate cu articolul 
9 din Directiva 2002/21/CE, Comisia, în 
cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 1 
GHz și evaluează posibilitatea eliberării și 
disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru a satisface cererea în creștere 
rapidă pentru serviciile wireless în bandă 
largă și pentru noi aplicații.

Or. en
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Amendamentul 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 1 
GHz și evaluează, pe baza experienței 
pieței noilor servicii furnizate în banda de 
800 MHz, posibilitatea eliberării și 
disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

Or. en

Amendamentul 316
Hella Ranner

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
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disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 1 
GHz și evaluează, pe baza experienței 
pieței noilor servicii furnizate în banda de 
800 MHz, posibilitatea eliberării și 
disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

Or. en

Amendamentul 317

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3). Până la 1 ianuarie 2013, statele 
membre pun la dispoziție banda de 800 
MHz pentru servicii de comunicații 
electronice în conformitate cu condițiile 
tehnice armonizate stabilite în temeiul
Deciziei nr. 676/2002/CE. Comisia poate 
autoriza derogări specifice până în 2015 în 
statele membre în care circumstanțe 
excepționale naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 1 
GHz, între 300 MHz și 6 GHz, și 
evaluează posibilitatea eliberării și 
disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

Or. en
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Amendamentul 318
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea spectrului sub 
1 GHz și evaluează posibilitatea eliberării 
și disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

(3) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre 
pun la dispoziție banda de 800 MHz pentru 
servicii de comunicații electronice în 
conformitate cu condițiile tehnice 
armonizate stabilite în temeiul Deciziei nr. 
676/2002/CE. Comisia poate autoriza 
derogări specifice până în 2015 în statele 
membre în care circumstanțe excepționale 
naționale sau locale împiedică 
disponibilizarea benzii. În conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
supraveghează utilizarea întregului spectru
și evaluează posibilitatea eliberării și 
disponibilizării unui spectru suplimentar 
pentru noi aplicații.

Or. de

Amendamentul 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, este invitată să întreprindă 
acțiuni la nivelurile adecvate pentru a 
garanta o armonizare mai mare și o 
utilizare mai eficientă în întreaga Uniune 
a benzii de 1,5 GHz (1452-1492 MHz), 
bandă care este utilizată atât la nivel 
terestru, cât și de sateliți, și a benzii de 2,3 
GHz (2300-2400 MHz) pentru serviciile 
wireless în bandă largă. Comisia 
evaluează în permanență nevoile de 
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capacitate pentru serviciile wireless în 
bandă largă și, în cazuri justificate, 
evaluează, în cooperare cu statele 
membre, necesitatea unor măsuri de 
armonizare a altor părți ale spectrului, 
cum ar fi banda de 700 MHz (694-790 
MHz), ca răspuns la cererea tot mai mare 
de servicii mobile în bandă largă, 
datorată, în principal, conținutului 
audiovizual. Această armonizare 
suplimentară nu trebuie să prejudicieze 
soluțiile tehnologice care pot fi adoptate 
în Uniune, ci trebuie să asigure condiții 
de concurență egale pentru acestea și să 
sprijine apariția unor operatori 
paneuropeni în cadrul UE.

Or. en

Amendamentul 320
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, este invitată să întreprindă 
acțiuni la nivelurile adecvate pentru a 
garanta armonizarea și utilizarea benzii 
de 1,5 GHz (1452-1492 MHz) și a benzii 
de 2,3 GHz (2300-2400 MHz) pentru 
serviciile wireless în bandă largă. Comisia 
evaluează în permanență nevoile de 
capacitate pentru serviciile wireless în 
bandă largă și, în cazuri justificate, 
evaluează, în cooperare cu statele 
membre, necesitatea unor măsuri de 
armonizare a altor părți ale spectrului, 
cum ar fi banda de 700 MHz (694-790 
MHz). Statele membre se asigură că, 
atunci când este cazul, costurile de 
migrare sau de realocare a frecvențelor 
sunt compensate adecvat în conformitate 
cu legislația națională.
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Amendamentul 321
Leonidas Donskis

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, este invitată să întreprindă 
acțiuni la nivelurile adecvate pentru a 
garanta armonizarea și utilizarea benzii 
de 1,5 MHz (1452-1492 MHz) și a benzii 
de 2,3 GHz (2300-2400 MHz) pentru 
serviciile wireless în bandă largă. Comisia 
evaluează în permanență nevoile de 
capacitate pentru serviciile wireless în 
bandă largă și, în cazuri justificate, 
evaluează, în cooperare cu statele 
membre, necesitatea unor măsuri de 
armonizare a altor părți ale spectrului, 
cum ar fi banda de 700 MHz (694-790 
MHz).
Statele membre se asigură că, atunci când 
este cazul, costurile de migrare sau de 
realocare a frecvențelor sunt compensate 
adecvat în conformitate cu legislația 
națională.

Or. en

Amendamentul 322
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, este invitată să evalueze 
necesitatea și fezabilitatea armonizării și a 
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utilizării unor benzi de spectru 
suplimentare pentru serviciile wireless în 
bandă largă, cu ocazia inventarului 
menționat la articolul 8 și în conformitate 
cu cadrul normativ în vigoare. Comisia 
evaluează în permanență nevoile de 
capacitate pentru serviciile wireless în 
bandă largă și, în cazuri justificate, 
evaluează, în cooperare cu statele 
membre, necesitatea unor măsuri de 
armonizare a altor părți ale spectrului.
Statele membre se asigură că, atunci când 
este cazul, costurile de migrare sau de 
realocare a frecvențelor sunt compensate 
adecvat în conformitate cu legislația 
națională.

Or. en

Amendamentul 323
Hella Ranner

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, este invitată să întreprindă 
acțiuni la nivelurile adecvate pentru a 
garanta armonizarea și utilizarea 
eficientă a benzii de 900 MHz și a benzii 
de 2,3 GHz (2300-2400 MHz) pentru 
serviciile wireless în bandă largă. Comisia 
evaluează în permanență nevoile de 
capacitate pentru serviciile wireless în 
bandă largă. Statele membre se asigură că 
costurile de migrare sau de realocare a 
frecvențelor sunt compensate adecvat în 
conformitate cu legislația națională.

Or. en
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Amendamentul 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, ia măsurile necesare în vederea 
armonizării oricăror benzi de frecvență 
suplimentare necesare pentru a satisface 
cererea în creștere a consumatorilor în 
materie de servicii mobile în bandă largă 
și alte noi servicii wireless de comunicare, 
inclusiv armonizarea benzilor de 1,5 GHz 
și de 2,3 GHz și supravegherea utilizării 
frecvențelor inferioare celei de 1 GHz, cu 
eventuala armonizare a benzii de 700 
MHz, în privința căreia Comisia va 
prezenta, până la 1 ianuarie 2014, 
propuneri privind eventuale noi măsuri.

Or. en

Amendamentul 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, este invitată să întreprindă 
acțiuni la nivelurile adecvate pentru a 
garanta armonizarea și utilizarea 
eficientă a benzii de 900 MHz și a benzii 
de 2,3 GHz (2300-2400 MHz) pentru 
serviciile wireless în bandă largă. Comisia 
evaluează în permanență nevoile de 
capacitate pentru serviciile wireless în 
bandă largă. Statele membre se asigură că 
costurile de migrare sau de realocare a 
frecvențelor sunt compensate adecvat în 
conformitate cu legislația națională.
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Or. en

Amendamentul 326
Paul Rübig

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, este invitată să întreprindă 
acțiuni la nivelurile adecvate pentru a 
garanta armonizarea și utilizarea benzii 
de 1,5 MHz (1452-1492 MHz) și a benzii 
de 2,3 GHz (2300-2400 MHz) pentru 
serviciile wireless în bandă largă. Comisia 
evaluează în permanență nevoile de 
capacitate pentru serviciile wireless în 
bandă largă și, în plus, ia măsuri  pentru 
a promova un al doilea dividend digital 
(698-790 MHz) și examinează 
convergența pe termen lung a serviciilor 
care utilizează banda de 470-698 MHz.

Or. en

Amendamentul 327
Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, analizează posibilitatea eliberării 
și punerii la dispoziție a unor frecvențe 
suplimentare, precum banda de 700 MHz. 
Această analiză ține seama de: evoluția 
tehnologiilor legate de spectru; posibilele 
nevoi viitoare de radiodifuziune și de 
teledifuziune; și de absența din alte benzi 
a unui spectru adecvat serviciilor wireless 
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în bandă largă.

Or. en

Amendamentul 328
Hella Ranner

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru a 
se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz 
nu afectează negativ utilizatorii PMSE 
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale).

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru a 
se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz 
nu afectează negativ utilizatorii PMSE 
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale) și alți utilizatori 
care utilizează banda de 800 de MHz.
Statele membre examinează modalitățile 
și, dacă este necesar, iau măsurile 
adecvate pentru a se asigura că 
realocarea benzii de 800 MHz nu 
afectează negativ capacitatea utilizatorilor 
finali de a utiliza dispozitive și 
echipamente care nu sunt de natură 
radio, dar care sunt conforme 
standardelor în vigoare și care utilizează 
aceeași bandă de frecvențe.

Or. en
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Amendamentul 329
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru a 
se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz 
nu afectează negativ utilizatorii PMSE 
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale).

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire.

Statele membre, în cooperare cu Comisia,
examinează modalitățile și, dacă este 
necesar, iau măsurile tehnice și normative
adecvate pentru a se asigura că există 
suficiente frecvențe disponibile pentru
utilizatorii PMSE (programme making and 
special events - servicii de realizare a 
programelor și evenimentelor speciale).
Comisia ar trebui să încurajeze statele 
membre să se asigure că sunt disponibile 
la timp suficiente fonduri care să acopere 
costurile directe legate de migrare și 
costurile directe legate de protecția PMSE 
și a serviciilor de difuziune.

Or. en

Amendamentul 330
Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru a 
se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz 
nu afectează negativ utilizatorii PMSE 
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale).

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru a 
se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz 
nu afectează negativ utilizatorii PMSE 
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale) și că, în cazul 
canalelor DTT care utilizează în prezent 
această bandă și cărora le vor fi realocate 
frecvențe inferioare celei de 790 MHz, 
costurile suportate de societățile de 
difuziune și de utilizatori datorate unei 
perioade de simulcast sau de adaptare a 
echipamentelor de emisie sau de recepție 
la noile frecvențe sunt compensate în mod 
corespunzător. 

Or. en

Amendamentul 331
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru 

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre se asigură că eliberarea benzii de 
800 MHz nu afectează negativ utilizatorii 
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a se asigura că eliberarea benzii de 800 
MHz nu afectează negativ utilizatorii 
PMSE (programme making and special 
events - servicii de realizare a programelor 
și evenimentelor speciale).

PMSE („programme making and special 
events” - servicii de realizare a 
programelor și evenimentelor speciale) și 
nici transmisiile radio actuale și viitoare 
și garantează măsuri compensatorii 
adecvate destinate utilizatorilor actuali 
pentru costurile de migrare apărute.

Or. de

Amendamentul 332
Petra Kammerevert

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru 
a se asigura că eliberarea benzii de 800 
MHz nu afectează negativ utilizatorii 
PMSE (programme making and special 
events - servicii de realizare a programelor 
și evenimentelor speciale).

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre se asigură că eliberarea benzii de 
800 MHz nu afectează negativ utilizatorii 
PMSE („programme making and special 
events” - servicii de realizare a 
programelor și evenimentelor speciale) și 
nici transmisiile radio actuale și viitoare 
și garantează măsuri compensatorii
adecvate destinate utilizatorilor actuali 
pentru costurile de migrare deja apărute 
sau care urmează să apară.

Or. de

Amendamentul 333
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru 
a se asigura că eliberarea benzii de 800 
MHz nu afectează negativ utilizatorii 
PMSE (programme making and special 
events - servicii de realizare a programelor 
și evenimentelor speciale).

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire.

Statele membre și Comisia examinează 
modalitățile și, atunci când este cazul, iau 
măsurile adecvate pentru a se asigura că
există suficiente frecvențe disponibile 
pentru utilizatorii PMSE (programme 
making and special events - servicii de 
realizare a programelor și evenimentelor 
speciale).

Or. en

Amendamentul 334
Sabine Verheyen

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru a 
se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz 

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru a 
se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz 
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nu afectează negativ utilizatorii PMSE 
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale).

nu afectează negativ utilizatorii PMSE 
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale) și serviciile de 
difuziune existente sau viitoare. Aceasta 
include măsuri care să permită evitarea 
interferențelor.

Or. en

Amendamentul 335
Henri Weber

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru 
a se asigura că eliberarea benzii de 800 
MHz nu afectează negativ utilizatorii
PMSE (programme making and special 
events - servicii de realizare a programelor 
și evenimentelor speciale).

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și iau 
toate măsurile necesare pentru a garanta
că eliberarea benzii de 800 MHz nu 
afectează negativ utilizatorii PMSE 
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale) și nu provoacă 
întreruperea serviciilor de radiodifuziune 
existente.

Or. fr

Amendamentul 336
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru a 
se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz 
nu afectează negativ utilizatorii PMSE 
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale).

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este asigurată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, inclusiv prin utilizarea benzii
de 790-862 MHz (800 MHz), în special 
prin obligațiile de acoperire; în acest 
context, statele membre examinează 
modalitățile și, dacă este necesar, iau 
măsurile adecvate pentru a se asigura că 
eliberarea benzii de 800 MHz nu afectează 
negativ utilizatorii PMSE (programme 
making and special events - servicii de 
realizare a programelor și evenimentelor 
speciale).

Or. ro

Amendamentul 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru a 
se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz 
nu afectează negativ utilizatorii PMSE 
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale).

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru a 
se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz 
nu afectează negativ utilizatorii PMSE
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale) și alți utilizatori 
care utilizează banda de 800 de MHz.

Or. en
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Amendamentul 338
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru a 
se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz 
nu afectează negativ utilizatorii PMSE 
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale).

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru a 
se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz 
nu afectează negativ utilizatorii PMSE 
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale) și nu conduce la 
perturbarea serviciilor de difuziune 
existente sau viitoare.

Or. en

Amendamentul 339
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru a 

(4) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, se asigură că în regiunile slab 
populate este încurajată furnizarea 
accesului la conținutul și serviciile de 
bandă largă, utilizând banda de 790-862 
MHz (800 MHz), în special prin obligațiile 
de acoperire; în acest context, statele 
membre examinează modalitățile și, dacă 
este necesar, iau măsurile adecvate pentru a 
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se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz 
nu afectează negativ utilizatorii PMSE 
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale).

se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz 
nu afectează negativ utilizatorii PMSE 
(programme making and special events -
servicii de realizare a programelor și 
evenimentelor speciale) și nu conduce la 
perturbarea serviciilor de difuziune 
existente sau viitoare.

Or. en

Amendamentul 340
Henri Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4 bis. Statele membre, împreună cu 
Comisia, pun în aplicare măsurile tehnice 
și reglementare necesare pentru a evita 
bruiajele care dăunează serviciilor de 
comunicații electronice din banda de 
frecvență de 800 MHz pentru serviciile de 
radiodifuziune și PMSE care difuzează în 
frecvențele inferioare celei de 790 MHz.
Comisia încurajează statele membre să 
garanteze disponibilitatea la timp a unor 
mijloace financiare suficiente pentru a 
acoperi costurile migrării, precum și 
costurile asociate măsurilor destinate 
limitării bruiajelor pentru serviciile de 
radiodifuziune.

Or. fr

Amendamentul 341
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, analizează fezabilitatea 
extinderii alocărilor de spectru în regim 
fără licență pentru sistemele de acces 
wireless, inclusiv rețelele radio locale, în 
conformitate cu Decizia 2005/513/CE, la 
o parte mai mare a benzii de 5GHz, 
identificată prin intermediul inventarului 
menționat la articolul 8, pentru a putea 
răspunde cerințelor noilor standarde din 
domeniu. 

Or. en

Amendamentul 342
Jean-Pierre Audy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, analizează fezabilitatea 
extinderii alocărilor de spectru în regim 
fără licență pentru sistemele de acces 
wireless, inclusiv rețelele radio locale, în 
conformitate cu Decizia 2005/513/CE, 
ținând seama de inventarul menționat la 
articolul 8 și în funcție de celelalte 
utilizări ale spectrului.

Or. en

Amendamentul 343
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, pun în aplicare măsurile tehnice 
și normative necesare pentru a evita 
interferențe negative ale serviciilor de 
comunicații electronice din banda de 
frecvență de 800 MHz la nivelul 
transmisiilor și serviciilor PMSE pe o 
frecvență inferioară celei de 790 MHz.

Or. en

Amendamentul 344
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre, în colaborare cu 
Comisia, aplică măsurile tehnice și de 
reglementare necesare pentru a asigura 
evitarea unor interferențe perturbatoare 
pentru stațiile de difuzare și utilizatorii 
PMSE.

Or. de

Amendamentul 345
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia ar trebui să încurajeze 
statele membre să se asigure că sunt 
disponibile la timp suficiente fonduri care 
să acopere costurile legate de migrare și 
costurile asociate măsurilor de limitare a 
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interferențelor la nivelul serviciilor de 
difuziune.

Or. en

Amendamentul 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este invitată să adopte cu 
prioritate măsurile adecvate, în 
conformitate cu articolul 9b alineatul (3) 
din Directiva 2002/21/CE, pentru a se 
asigura că statele membre autorizează 
comerțul în Uniune cu drepturi de utilizare 
a spectrului în benzile armonizate de 790–
862 MHz („banda de 800 MHz”), 880–915 
MHz, 925-960 MHz, 1710–1785 MHz, 
1805–1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010-
2025 MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 
GHz și 3,4–3,8 GHz.

(5) Comisia este invitată să adopte cu 
prioritate măsurile adecvate, în 
conformitate cu articolul 9b alineatul (3) 
din Directiva 2002/21/CE, pentru a se 
asigura că statele membre autorizează 
comerțul în Uniune cu drepturi de utilizare 
a spectrului în benzile armonizate de 790–
862 MHz („banda de 800 MHz”), 880–915 
MHz, 925-960 MHz, 1710–1785 MHz, 
1805–1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010-
2025 MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 
GHz și 3,4–3,8 GHz, alte părți ale 
spectrului de frecvențe fiind eliberate 
pentru serviciile mobile, fără a se aduce 
atingere desfășurării altor servicii 
existente sau viitoare, care beneficiază de 
un acces egal la acest spectru de frecvențe 
în condițiile precizate în deciziile 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este invitată să adopte cu (5) Comisia este invitată să adopte cu 
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prioritate măsurile adecvate, în 
conformitate cu articolul 9b alineatul (3) 
din Directiva 2002/21/CE, pentru a se 
asigura că statele membre autorizează 
comerțul în Uniune cu drepturi de utilizare 
a spectrului în benzile armonizate de 790–
862 MHz („banda de 800 MHz”), 880–915 
MHz, 925-960 MHz, 1710–1785 MHz, 
1805–1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010-
2025 MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 
GHz și 3,4–3,8 GHz.

prioritate măsurile adecvate, în 
conformitate cu articolul 9b alineatul (3) 
din Directiva 2002/21/CE, pentru a se 
asigura că statele membre autorizează 
comerțul în Uniune cu drepturi de utilizare 
a spectrului în benzile armonizate de 790–
862 MHz („banda de 800 MHz”), 880–915 
MHz, 925-960 MHz, 1710–1785 MHz, 
1805–1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010-
2025 MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 
GHz și 3,4–3,8 GHz și în orice alte benzi 
care pot fi eliberate și armonizate pentru 
serviciile mobile în bandă largă și alte noi 
servicii wireless de comunicare.

Or. en

Amendamentul 348
Leonidas Donskis

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este invitată să adopte cu 
prioritate măsurile adecvate, în 
conformitate cu articolul 9b alineatul (3) 
din Directiva 2002/21/CE, pentru a se 
asigura că statele membre autorizează 
comerțul în Uniune cu drepturi de utilizare 
a spectrului în benzile armonizate de 790–
862 MHz („banda de 800 MHz”), 880–915 
MHz, 925-960 MHz, 1710–1785 MHz, 
1805–1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010-
2025 MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 
GHz și 3,4–3,8 GHz.

(5) Comisia, în strânsă colaborare cu 
statele membre, este invitată să adopte cu 
prioritate măsurile adecvate, în 
conformitate cu articolul 9b alineatul (3) 
din Directiva 2002/21/CE, pentru a se 
asigura că statele membre autorizează 
transferul sau închirierea în Uniune a 
drepturilor de utilizare a spectrului în una 
sau mai multe dintre benzile armonizate 
de 790–862 MHz („banda de 800 MHz”), 
880–915 MHz, 925-960 MHz, 1710–1785 
MHz, 1805–1880 MHz, 1900–1980 MHz, 
2010-2025 MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–
2,69 GHz și 3,4–3,8 GHz.

Or. en
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Amendamentul 349
Robert Goebbels

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este necesar, Comisia asigură 
disponibilitatea unor benzi de frecvențe 
suplimentare pentru furnizarea serviciilor 
armonizate prin satelit pentru acces la 
banda largă care vor acoperi întregul 
teritoriu al Uniunii, inclusiv cele mai 
îndepărtate regiuni, cu o ofertă de bandă 
largă permițând accesul la internet la un 
preț comparabil cu cel oferit de sistemele 
terestre.

(6) Pentru a garanta că toți cetățenii au 
acces la servicii digitale avansate, inclusiv 
în bandă largă, în special în zonele rurale, 
îndepărtate și slab populate, statele 
membre și Comisia asigură disponibilitatea 
unor benzi de frecvențe suficiente pentru 
furnizarea serviciilor prin satelit, făcând 
posibil accesul la internet și difuzarea 
unui conținut audiovizual. Ținând seama 
de studiile de compatibilitate
corespunzătoare, poate fi avută în vedere 
armonizarea tehnică a unor benzi de 
frecvență suplimentare, în conformitate 
cu Decizia 676/2002/CE.

Or. en

Amendamentul 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este necesar, Comisia asigură 
disponibilitatea unor benzi de frecvențe 
suplimentare pentru furnizarea serviciilor 
armonizate prin satelit pentru acces la 
banda largă care vor acoperi întregul 
teritoriu al Uniunii, inclusiv cele mai 
îndepărtate regiuni, cu o ofertă de bandă 
largă permițând accesul la internet la un 
preț comparabil cu cel oferit de sistemele 
terestre.

(6) Pentru a garanta că toți cetățenii au 
acces la servicii digitale avansate, inclusiv 
în bandă largă, în special în zonele rurale, 
îndepărtate și slab populate, statele 
membre și Comisia asigură disponibilitatea 
unor benzi de frecvențe suficiente pentru 
furnizarea serviciilor prin satelit, făcând 
posibil accesul la internet și difuzarea unui 
conținut audiovizual. Ținând seama de 
studiile de compatibilitate 
corespunzătoare, poate fi avută în vedere 
armonizarea tehnică a unor benzi de 
frecvență suplimentare, în conformitate 
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cu Decizia 676/2002/CE.

Or. en

Amendamentul 351
Leonidas Donskis

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este necesar, Comisia asigură 
disponibilitatea unor benzi de frecvențe 
suplimentare pentru furnizarea serviciilor 
armonizate prin satelit pentru acces la 
banda largă care vor acoperi întregul 
teritoriu al Uniunii, inclusiv cele mai 
îndepărtate regiuni, cu o ofertă de bandă 
largă permițând accesul la internet la un 
preț comparabil cu cel oferit de sistemele 
terestre.

(6) Pentru a garanta că toți cetățenii au 
acces la servicii digitale avansate, inclusiv 
în bandă largă, în special în zonele 
îndepărtate și slab populate, statele 
membre și Comisia pot analiza
disponibilitatea unor benzi de frecvențe 
suficiente pentru furnizarea serviciilor prin 
satelit în bandă largă, permițând accesul la 
internet.

Or. en

Amendamentul 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este necesar, Comisia asigură 
disponibilitatea unor benzi de frecvențe 
suplimentare pentru furnizarea serviciilor 
armonizate prin satelit pentru acces la 
banda largă care vor acoperi întregul 
teritoriu al Uniunii, inclusiv cele mai 
îndepărtate regiuni, cu o ofertă de bandă 
largă permițând accesul la internet la un 
preț comparabil cu cel oferit de sistemele 
terestre.

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

Amendamentul 353
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este necesar, Comisia asigură 
disponibilitatea unor benzi de frecvențe 
suplimentare pentru furnizarea serviciilor 
armonizate prin satelit pentru acces la 
banda largă care vor acoperi întregul 
teritoriu al Uniunii, inclusiv cele mai 
îndepărtate regiuni, cu o ofertă de bandă 
largă permițând accesul la internet la un 
preț comparabil cu cel oferit de sistemele 
terestre.

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

Or. en

Amendamentul 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este necesar, Comisia asigură 
disponibilitatea unor benzi de frecvențe 
suplimentare pentru furnizarea serviciilor 
armonizate prin satelit pentru acces la 
banda largă care vor acoperi întregul 
teritoriu al Uniunii, inclusiv cele mai 
îndepărtate regiuni, cu o ofertă de bandă 
largă permițând accesul la internet la un 
preț comparabil cu cel oferit de sistemele 
terestre.

(6) Dacă este necesar, Comisia asigură 
disponibilitatea unor benzi de frecvențe 
suplimentare pentru furnizarea serviciilor 
armonizate prin satelit pentru acces la 
banda largă care vor acoperi întregul 
teritoriu al Uniunii, inclusiv cele mai 
îndepărtate regiuni, cu o ofertă de bandă 
largă permițând accesul la internet.

Or. en
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Amendamentul 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este necesar, Comisia asigură 
disponibilitatea unor benzi de frecvențe 
suplimentare pentru furnizarea serviciilor 
armonizate prin satelit pentru acces la 
banda largă care vor acoperi întregul 
teritoriu al Uniunii, inclusiv cele mai 
îndepărtate regiuni, cu o ofertă de bandă 
largă permițând accesul la internet la un 
preț comparabil cu cel oferit de sistemele 
terestre.

(6) Dacă este necesar, Comisia asigură 
disponibilitatea unor benzi de frecvențe 
suplimentare pentru furnizarea serviciilor 
armonizate prin satelit pentru acces la 
banda largă care vor acoperi întregul 
teritoriu al Uniunii, inclusiv cele mai 
îndepărtate regiuni, cu o ofertă de bandă 
largă permițând accesul la internet.

Or. en

Amendamentul 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este necesar, Comisia asigură 
disponibilitatea unor benzi de frecvențe 
suplimentare pentru furnizarea serviciilor 
armonizate prin satelit pentru acces la 
banda largă care vor acoperi întregul 
teritoriu al Uniunii, inclusiv cele mai 
îndepărtate regiuni, cu o ofertă de bandă 
largă permițând accesul la internet la un 
preț comparabil cu cel oferit de sistemele 
terestre.

(6) Dacă este necesar, Comisia asigură 
disponibilitatea unor benzi de frecvențe 
suficiente pentru furnizarea serviciilor 
armonizate prin satelit pentru acces la 
banda largă care vor acoperi întregul 
teritoriu al Uniunii, inclusiv cele mai 
îndepărtate regiuni, cu o ofertă de bandă 
largă permițând accesul la internet la un 
preț comparabil cu cel oferit de sistemele 
terestre.

Or. en
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Amendamentul 357
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre, în cooperare cu 
Comisia, analizează posibilitatea 
extinderii disponibilității și utilizării de 
picocelule și femtocelule.

Or. en

Amendamentul 358
Ioan Enciu

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cooperare cu statele membre, 
Comisia efectuează studii și examinează 
posibilitatea de a elabora scheme de 
autorizare care să contribuie la aplicarea 
unei politici a emisiilor scăzute de dioxid 
de carbon prin economisirea energiei în 
utilizarea spectrului, precum și prin 
disponibilizarea spectrului pentru 
tehnologii wireless cu potențial de creștere 
a economiilor de energie, printre care se
numără rețelele energetice inteligente și 
contoarele inteligente.

(2) În cooperare cu statele membre, 
Comisia efectuează studii și examinează 
posibilitatea de a elabora scheme de 
autorizare care să contribuie la aplicarea 
unei politici a emisiilor scăzute de dioxid 
de carbon prin economisirea energiei în 
utilizarea spectrului, precum și prin 
disponibilizarea spectrului pentru 
tehnologii wireless cu potențial de creștere 
a economiilor de energie și a eficienței 
energetice, printre care se numără rețelele 
energetice inteligente și contoarele 
inteligente.

Or. en

Amendamentul 359
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2a (nou) 



AM\860614RO.doc 83/105 PE460.855v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cooperare cu statele membre, 
Comisia extinde studiile menționate la 
alineatul (2) în vederea sporirii eficienței 
altor rețele de distribuție, precum rețelele 
de aprovizionare cu apă.

Or. en

Amendamentul 360
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia analizează cererea pentru 
spectrul de frecvențe PCAC (protecție 
civilă și ajutor în caz de catastrofe), 
posibilitatea utilizării pentru PCAP a 
spectrului folosit în scopuri militare, 
precum și a rețelelor comerciale, pentru a 
asigura punerea la dispoziție, în condiții 
armonizate, a unei capacități suficiente
pentru susținerea dezvoltării serviciilor de 
siguranță și a liberei circulații a 
dispozitivelor aferente, precum și a 
elaborării de soluții interoperabile 
inovatoare pentru siguranța și protecția 
publică și pentru protecția civilă și 
intervenția în caz de dezastre

Or. en

Amendamentul 361
Petra Kammerevert

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre, în colaborare cu
Comisia, asigură punerea la dispoziție, în 
condiții armonizate, a unui spectru 
suficient pentru susținerea dezvoltării 
serviciilor de siguranță și a liberei circulații 
a dispozitivelor aferente, precum și a 
elaborării de soluții interoperabile 
inovatoare pentru siguranța și protecția 
publică și pentru protecția civilă și 
intervenția în caz de dezastre. Frecvențele 
utilizate în cadrul transmisiilor radio nu 
vor fi afectate de această măsură.

Or. de

Amendamentul 362
Hella Ranner

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre, în colaborare cu 
Comisia, asigură punerea la dispoziție, în 
condiții armonizate, a unui spectru 
suficient pentru susținerea dezvoltării 
serviciilor de siguranță și a liberei circulații 
a dispozitivelor aferente, precum și a 
elaborării de soluții interoperabile 
inovatoare pentru siguranța și protecția 
publică și pentru protecția civilă și 
intervenția în caz de dezastre. Frecvențele 
utilizate în cadrul transmisiilor radio nu 
vor fi afectate de această măsură.

Or. de
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Amendamentul 363
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 365
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Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 367
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre și Comisia asigură 
disponibilitatea RFID  și a altor 
tehnologii wireless de comunicare ale 
„Internetului obiectelor” (IO) și 
conlucrează în vederea standardizării 
alocării spectrului pentru comunicațiile 
IO în toate statele membre.

Or. en

Amendamentul 368
Vladimir Urutchev

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Măsurile care afectează benzile de 
frecvență radio utilizate de către statele 
membre în mod direct și exclusiv în 
scopuri legate de apărare și siguranță 
publică.
În cazul în care o anumită măsură 
afectează benzile de frecvență radio 
utilizate de către statele membre în mod 
direct și exclusiv în scopuri legate de 
apărare și siguranță publică și în cazul în 
care eliberarea acestor benzi de frecvență 
ar reprezenta o povară excesivă, statele 
membre pot continua să folosească 
benzile respective în scopuri de apărare și 
siguranță publică până când sistemele 
care funcționează pe aceste benzi la data 
notificării măsurii de armonizare sunt 
eliminate. Statul membru în cauză 
notifică decizia sa Comisiei în mod 
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cuvenit.

Or. en

Amendamentul 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 3 GHz.

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile necesare
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului. Informațiile furnizate sunt 
suficient de detaliate pentru ca, în cadrul 
inventarului, să se poată analiza eficiența 
utilizării spectrului, precum și identifica 
eventualele necesități viitoare în materie de 
spectru în Uniune, în special în gama 300 
MHz – 3 GHz. Dacă este necesar, statele 
membre furnizează informații, pentru 
fiecare licență în parte, care să includă 
atât utilizatorii din sectorul public, cât și 
pe cei din sectorul comercial, fără a aduce 
atingere posibilității de a nu divulga 
informațiile comerciale confidențiale și 
sensibile.

Or. en

Amendamentul 370
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 

(1) Statele membre furnizează Comisiei
toate informațiile adecvate privind benzile
spectrului care ar putea face obiectul unei 
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inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, 
în special în gama 300 MHz – 3 GHz.

viitoare realocări, de exemplu, datorită 
neutilizării sau a utilizării lor ineficiente 
sau datorită progreselor tehnologice.
Inventarul care rezultă astfel permite 
Comisiei să identifice benzile de frecvență 
care pot fi armonizate în vederea 
sprijinirii politicilor Uniunii stabilite în 
prezenta decizie. Acesta ar trebui, de 
asemenea, să promoveze inovarea și să 
consolideze concurența în cadrul pieței 
interne, fapt benefic atât pentru 
utilizatorii publici, cât și pentru cei 
privați, ținând în același timp seama de 
potențialul efect pozitiv și negativ al 
acestor benzi asupra utilizatorilor 
existenți.

Or. en

Amendamentul 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 3 GHz.

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și identifică cererile viitoare în 
materie de spectru în Uniune. Într-o primă 
fază, acest inventar include frecvențele 
din gama 300 MHz – 3 GHz.

Or. en

Amendamentul 372
Giles Chichester

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

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 3 GHz.

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al tuturor utilizărilor radio
existente ale spectrului și al eventualelor 
necesități viitoare în materie de spectru în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 373
Catherine Trautmann

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 3 GHz.

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor geolocalizate
existente ale spectrului și al eventualelor 
necesități viitoare în materie de spectru în 
Uniune, în special în gama 300 MHz – 3 
GHz.

Or. en

Amendamentul 374

Jens Rohde
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, asistată de statele membre (1) Comisia, asistată de statele membre 
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care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 3 GHz.

care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 6 GHz.

Or. en

Amendamentul 375
Henri Weber

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 3 GHz.

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 6 GHz.

Or. fr

Amendamentul 376
Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 3 GHz.

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 6 GHz.

Or. en
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Amendamentul 377
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 3 GHz.

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 5 GHz.

Or. en

Amendamentul 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 3 GHz.

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 5 GHz.

Or. en

Amendamentul 379
Paul Rübig

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

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 3 GHz.

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 5 GHz.

Or. en

Amendamentul 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 3 GHz.

(1) Comisia, asistată de statele membre 
care furnizează toate informațiile adecvate 
privind utilizarea spectrului, creează un 
inventar al utilizărilor existente ale 
spectrului și al eventualelor necesități 
viitoare în materie de spectru în Uniune, în 
special în gama 300 MHz – 5 GHz.

Or. en

Amendamentul 381
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Inventarul menționat la alineatul (1) 
permite evaluarea eficienței tehnice a 
utilizărilor existente ale spectrului, 
precum și identificarea tehnologiilor și 
aplicațiilor ineficiente, a spectrului 

eliminat
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neutilizat sau utilizat ineficient și a 
oportunităților de utilizare în comun a 
spectrului neutilizate sau utilizate 
ineficient. Inventarul ține seama de 
necesitățile viitoare în materie de spectru, 
determinate pe baza cererilor 
consumatorilor și operatorilor, și de 
posibilitatea de a satisface aceste 
necesități.

Or. en

Amendamentul 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Inventarul menționat la alineatul (1) 
permite evaluarea eficienței tehnice a 
utilizărilor existente ale spectrului, precum 
și identificarea tehnologiilor și aplicațiilor 
ineficiente, a spectrului neutilizat sau 
utilizat ineficient și a oportunităților de 
utilizare în comun a spectrului neutilizate 
sau utilizate ineficient. În cazul în care 
utilizarea nu este optimă, trebuie să se 
asigure că sunt adoptate măsurile 
necesare pentru a se maximiza eficiența 
în exploatare. Inventarul ține seama de 
necesitățile viitoare în materie de spectru, 
determinate pe baza cererilor 
consumatorilor și operatorilor, și de 
posibilitatea de a satisface aceste necesități.

Or. de

Amendamentul 383
Catherine Trautmann

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

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

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

Or. en

Amendamentul 384
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 385
Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 386
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 387
Henri Weber

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 388
Gaston Franco

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Inventarul menționat la alineatul (1) 
permite evaluarea eficienței tehnice a 
utilizărilor existente ale spectrului, precum 
și identificarea tehnologiilor și aplicațiilor 
ineficiente, a spectrului neutilizat sau 

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

utilizat ineficient și a oportunităților de 
utilizare în comun a spectrului neutilizate 
sau utilizate ineficient, în lumina unor 
criterii și metodologii clar definite și 
transparente. Inventarul ține seama de 
necesitățile viitoare în materie de spectru, 
determinate pe baza cererilor 
consumatorilor și operatorilor, și de 
posibilitatea de a satisface aceste necesități.

Or. fr

Amendamentul 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 390

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

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

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

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

Or. en

Amendamentul 391
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Inventarul menționat la alineatul (1) 
cuprinde diferitele tipuri de utilizare a 
spectrului, atât de către utilizatorii privați, 
cât și de către cei publici, și contribuie la 
identificarea benzilor de frecvențe care ar 
putea fi asignate sau realocate în vederea 
creșterii eficienței utilizării lor, precum și 
a încurajării inovării și a creșterii 
concurenței pe piața internă în beneficiul 
atât al utilizatorilor privați, cât și al celor 
publici, ținând seama de impactul 
potențial, pozitiv sau negativ, asupra 
utilizatorilor existenți ai acestor benzi.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Inventarul menționat la alineatul (1) 
cuprinde diferitele tipuri de utilizare a 
spectrului, atât de către utilizatorii privați, 
cât și de către cei publici, și contribuie la 
identificarea benzilor de frecvențe care ar 
putea fi asignate sau realocate în vederea 
creșterii eficienței utilizării lor, precum și a 
încurajării inovării și a creșterii concurenței 
pe piața internă în beneficiul atât al 
utilizatorilor privați, cât și al celor publici, 
ținând seama de impactul potențial, pozitiv 
sau negativ, asupra utilizatorilor existenți 
ai acestor benzi.

(3) Inventarul menționat la alineatul (1) 
cuprinde diferitele tipuri de utilizare a 
spectrului de către utilizatorii publici și 
contribuie la identificarea benzilor de
frecvențe care ar putea fi asignate sau 
realocate în vederea creșterii eficienței 
utilizării lor, precum și a încurajării 
inovării și a creșterii concurenței pe piața 
internă în beneficiul atât al utilizatorilor 
privați, cât și al celor publici, ținând seama 
de impactul potențial, pozitiv sau negativ, 
asupra utilizatorilor existenți ai acestor 
benzi, inclusiv de impactul lor în afara 
frontierelor Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 393
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când este posibil, Comisia 
include, de asemenea, în inventarul 
menționat la alineatul (1) informații 
privind utilizarea spectrului de către țări 
terțe din vecinătatea statelor membre, 
care ar putea avea efecte directe sau 
indirecte asupra utilizării spectrului în 
cadrul Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 394

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia analizează potențialul 
tehnologiilor de rețea „mesh” pentru a 
spori eficiența utilizării spectrului prin 
intermediul unor aplicații-pilot.

Or. en

Amendamentul 395
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia analizează potențialul 
tehnologiilor rețelelor wireless „mesh” 
(RWM) prin intermediul unor aplicații-
pilot.

Or. en

Amendamentul 396
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea participă la negocierile 
internaționale privind chestiunile legate 
de spectru în vederea apărării intereselor 
sale, acționând în conformitate cu 
legislația Uniunii, referitoare, între altele, 

eliminat
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la principiile competențelor interne și 
externe ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 397
Gaston Franco

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea participă la negocierile 
internaționale privind chestiunile legate 
de spectru în vederea apărării intereselor 
sale, acționând în conformitate cu 
legislația Uniunii, referitoare, între altele, 
la principiile competențelor interne și 
externe ale Uniunii.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea participă la negocierile 
internaționale privind chestiunile legate de 
spectru în vederea apărării intereselor sale, 
acționând în conformitate cu legislația 
Uniunii, referitoare, între altele, la 
principiile competențelor interne și externe 
ale Uniunii.

(1) Uniunea participă la negocierile 
internaționale privind chestiunile legate de 
spectru în vederea apărării intereselor sale 
și a asigurării unei poziții comune a 
Uniunii, acționând în conformitate cu 
legislația Uniunii, referitoare, între altele, 
la principiile competențelor interne și 
externe ale Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 399
Ioan Enciu

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
regulamentele internaționale permit 
utilizarea integrală a benzilor de frecvență 
pentru scopul pentru care sunt desemnate 
în conformitate cu legislația Uniunii și că 
pentru politicile sectoriale ale Uniunii este 
disponibilă o porțiune suficientă de 
spectru, protejată în mod corespunzător.

(3) Statele membre se asigură că 
regulamentele internaționale permit 
utilizarea integrală a benzilor de frecvență 
pentru scopul pentru care sunt desemnate 
în conformitate cu legislația Uniunii și că 
pentru punerea în aplicare a politicilor
sectoriale ale Uniunii este disponibilă o 
porțiune suficientă de spectru, protejată în 
mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 401
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 402
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea le asigură statelor membre, la 
cererea acestora, sprijin politic și tehnic în 
negocierile lor bilaterale cu țări vecine 
nemembre ale Uniunii, inclusiv cu țări 
candidate sau în curs de aderare, pentru 
rezolvarea problemelor de coordonare a 
spectrului care le împiedică să-și 

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

spectrului care le împiedică să-și 
îndeplinească obligațiile în conformitate cu 
legislația Uniunii privind politica în 
domeniul spectrului și gestionarea 
spectrului. Uniunea sprijină, de asemenea, 
eforturile țărilor terțe de a pune în aplicare 
o gestionare a spectrului compatibilă cu 
cea a Uniunii, astfel încât să salvgardeze 
obiectivele politicii în domeniul spectrului 
a Uniunii.

Or. en


