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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament privind o piață unică europeană a comunicațiilor electronice 
reprezintă rezultatul unui deceniu de inițiative legislative ale Uniunii Europene care au vizat 
să permită cetățenilor și întreprinderilor să aibă acces la servicii de comunicații electronice 
fără restricții și la prețuri reduse. Uniunea Europeană este fragmentată în 28 de piețe naționale 
diferite, care se deosebesc din punctul de vedere al autorizațiilor, condițiilor de reglementare, 
alocării frecvențelor și protecției consumatorilor. Această fragmentare are efecte negative.
Mai precis, ea reprezintă un obstacol pentru dezvoltarea serviciilor frontaliere, generează 
prețuri ridicate pentru apelurile efectuate între statele membre, precum și o subutilizare a 
capacităților rețelelor existente. Impactul situației actuale este, de asemenea, negativ și asupra 
competitivității și ocupării forței de muncă, în special în sectoarele în care îmbunătățirea 
competitivității se bazează pe conectivitate și pe furnizarea de servicii integrate: domeniul 
logistic, serviciile bancare, transporturile, energia, comerțul cu amănuntul, sănătatea etc.

Comisia pentru dezvoltare regională consideră că această propunere va avea un impact pozitiv 
avea asupra dezvoltării regiunilor frontaliere și asupra consolidării cooperării teritoriale 
transfrontaliere.

Comisia pentru dezvoltare regională subliniază faptul că fondurile structurale europene joacă 
deja un rol major în finanțarea agendei digitale europene. În această perspectivă, comisia 
consideră că prezenta propunere de regulament va contribui la  stimularea investițiilor publice 
în domeniul digital.

Comisia se pregătește să adopte, în paralel cu propunerea de regulament care face obiectul 
prezentului aviz, o recomandare care va viza în special optimizarea mediului de investiții în 
bandă largă. Comisia pentru dezvoltare regională solicită ca obiectul acestei recomandări să 
fie extins pentru a încuraja dezvoltarea unei acoperiri digitale generalizate pe întreg teritoriul 
european, inclusiv în regiunile periferice și insulare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) După cum se subliniază în studiul 
realizat de Direcția Generală Politici 
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Interne a Parlamentului European 
(Direcția B- Politici structurale și de 
coeziune), studiu intitulat „Internetul, 
agenda digitală și dezvoltarea economică 
a regiunilor europene” („studiul”), 
publicat în 2013, un context favorabil 
pentru acceptarea și recepția TIC și 
pentru dezvoltarea societății 
informaționale în regiuni este un factor 
important, chiar decisiv, deoarece nivelul 
regional este un nivel privilegiat pentru 
dezvoltarea cererii în materie de TIC.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Pentru realizarea unei piețe unice 
europene a comunicațiilor electronice și 
pentru consolidarea coeziunii teritoriale și 
sociale, ar trebui ca prioritatea de 
investiții (2)(a) prevăzută la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al 
Parlamentului European și a Consiliului 
1a să fie implementată în vederea 
extinderii accesului în bandă largă și a 
îmbunătățirii rețelelor de mare viteză, 
precum și în vederea sprijinirii 
introducerii în economia digitală a 
tehnologiilor și rețelelor nou apărute și 
toate regiunile europene ar trebui să aibă
posibilitatea de a face investiții în acest 
domeniu, după cum se prevede la articolul 
4 din regulamentul menționat.

__________
1a Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind Fondul 
european de dezvoltare regională și 
dispozițiile specifice aplicabile 
obiectivului referitor la investițiile pentru 
creștere economică și locuri de muncă și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
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1080/2006 .

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Investițiile în infrastructurile de nouă 
generație, indispensabile pentru ca 
europenii să poată beneficia de noile 
servicii inovatoare, nu trebuie limitate la 
zonele centrale sau dens populate, acolo 
unde vor deveni rapid profitabile. 
Investițiile trebuie extinse simultan și la 
regiunile periferice și ultraperiferice, cu o 
densitate mai mică a populației și mai 
puțin dezvoltate, pentru a nu agrava și 
mai mult neajunsurile în materie de 
dezvoltare ale acestor regiuni.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) După cum se remarcă în studiu, 
nivelul regional este adecvat pentru a 
identifica oportunitățile oferite de 
societatea informațională și pentru a 
realiza planuri și programe destinate 
impulsionării dezvoltării acesteia. Studiul 
respectiv indică, de asemenea, faptul că 
interacțiunea dintre diferitele niveluri de 
guvernanță are un potențial important de 
creștere. Inițiativele și proiectele de tip 
ascendent și descendent ar trebui 
combinate sau cel puțin realizate în 
paralel, pentru a atinge obiectivul de 
creare a unei piețe digitale unice.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) De asemenea, ar trebui garantată o 
mai bună siguranță a datelor utilizatorilor 
finali care utilizează punctele de acces 
WLAN, în vederea îmbunătățirii 
încrederii consumatorilor, permițând, 
astfel, dezvoltarea unei infrastructuri de 
bandă largă fără fir.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Finalizarea pieței unice a 
comunicațiilor electronice impune și 
eliminarea obstacolelor care îi împiedică pe 
utilizatorii finali să aibă acces la servicii de 
comunicații electronice de pe tot teritoriul 
Uniunii. Autoritățile publice nu ar trebui, 
așadar, să creeze obstacole sau să le 
mențină pe cele existente în calea 
achiziționării transfrontaliere de astfel de 
servicii. Furnizorii de comunicații 
electronice pentru public nu ar trebui să 
interzică sau să restricționeze accesul 
utilizatorilor finali ori să îi discrimineze pe 
baza cetățeniei lor sau a statului lor 
membru de reședință. Ar trebui să fie 
posibilă totuși o anumită diferențiere pe 
baza unor diferențe justificabile obiectiv în 
materie de costuri, riscuri și condiții de 
piață precum variațiile cererii și tarifele 

(43) Finalizarea pieței unice a 
comunicațiilor electronice impune și 
eliminarea obstacolelor care îi împiedică pe 
utilizatorii finali să aibă acces la servicii de 
comunicații electronice de pe tot teritoriul 
Uniunii. Autoritățile publice nu trebuie, 
așadar, să creeze obstacole sau să le 
mențină pe cele existente în calea 
achiziționării transfrontaliere de astfel de 
servicii. Furnizorii de comunicații 
electronice pentru public nu trebuie să 
interzică sau să restricționeze accesul 
utilizatorilor finali ori să îi discrimineze pe 
baza cetățeniei lor sau a statului lor 
membru de reședință. Ar trebui să fie 
posibilă totuși o anumită diferențiere pe 
baza unor diferențe justificabile obiectiv în 
materie de costuri, riscuri și condiții de 
piață precum variațiile cererii și tarifele 
practicate de concurenți, încercându-se 
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practicate de concurenți. totodată să se asigure acoperire pe întreg 
teritoriul Uniunii, inclusiv în regiunile cu 
o densitate mai mică a populației, în 
regiunile periferice sau în cele mai puțin 
dezvoltate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Depărtarea, caracterul insular, 
densitatea redusă a populației, cererea 
redusă de servicii și existența unor zone 
de roaming naționale care caracterizează 
anumite regiuni europene, în special în 
regiunile ultraperiferice, nu pot fi 
considerate ca fiind criterii obiective care 
să permită justificarea aplicării unor 
tarife mai ridicate de către furnizării de 
servicii de comunicații electronice fixe 
sau mobile.

Justificare 

Piața europeană a comunicațiilor electronice, pe care prezentul regulament vizează să o 
instituie, ar trebui să permită tuturor consumatorilor din UE să beneficieze de tarife identice 
și de un acces nediscriminatoriu la serviciile de comunicații electronice. De aceea 
depărtarea, caracterul insular, densitatea redusă a populației, cererea redusă de servicii și 
existența unor zone de roaming în interiorul anumitor țări nu justifică aplicarea unor tarife 
mai ridicate.  

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

conținuturi, aplicații ori servicii. Aceste 
servicii pot cuprinde, printre altele, 
televiziunea prin IP (IP-TV), 
videoconferințele și anumite aplicații în 
materie de sănătate. Utilizatorii finali ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri privind furnizarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 
serviciului fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații sau servicii. 
Furnizarea unor astfel de servicii 
specializate nu ar trebui să afecteze 
calitatea generală a serviciilor de acces la 
internet. În plus, măsurile de gestionare a 
traficului nu ar trebui să fie aplicate în 
așa fel încât să discrimineze serviciile 
specializate care concurează cu cele 
oferite de furnizorul de acces la internet 
fie direct, fie în parteneriat cu alte 
întreprinderi, cu excepția cazului în care 
există o justificare obiectivă.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(73) Acordurile de roaming comerciale sau 
tehnice pot permite unui operator de 
telefonie mobilă să trateze utilizarea 
roamingului de către clienții săi naționali în 
rețelele partenerilor drept echivalentă în 
mare măsură cu furnizarea de servicii către 
acești clienți în propriile sale rețele, cu 
efecte importante asupra tarifelor sale cu 
amănuntul practicate pentru această 
acoperire virtuală în rețeaua sa pe tot 
teritoriul Uniunii. Un astfel de acord la 
nivelul costurilor cu ridicata ar putea 
permite dezvoltarea unor noi produse de 
roaming și, prin urmare, ar putea spori 
posibilitățile de alegere și concurența la 
nivelul costurilor cu amănuntul.
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Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Statele membre și autoritățile publice
iau măsuri pentru a garanta 
nediscriminarea în aplicarea tarifelor, 
utilizarea unor rețele de comunicații 
electronice publice, precum și accesul 
populației la servicii de comunicații 
electronice pe întreg teritoriul Uniunii.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a favoriza investițiile și inovarea 
în infrastructuri de mare capacitate noi și 
avansate care să acopere întreaga Uniune și 
să poată satisface cererea în curs de 
evoluție a utilizatorilor finali;

(c) pentru a favoriza investițiile și inovarea 
în infrastructuri de mare capacitate noi și 
avansate care să acopere întreaga Uniune și 
să poată satisface cererea în curs de 
evoluție a utilizatorilor finali, în special în 
regiunile mai puțin populate, periferice și 
ultraperiferice;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AD\1016559RO.doc 11/15 PE524.757v02-00

RO

autorizații UE unice care este supusă 
doar cerințelor de notificare prevăzute la 
articolul 4.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Orice stat membru în cauză poate invita 
Grupul pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio să își ofere 
bunele oficii pentru a sprijini statul 
respectiv și orice alt stat membru în 
vederea conformării cu alineatele (1) și (2) 
de la prezentul articol.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public nu aplică utilizatorilor finali 
cerințe sau condiții de acces sau de 
utilizare discriminatorii, pe baza 
naționalității sau a locului de reședință al 
utilizatorului final.

Justificare

Raportorul consideră că expresia „justificate în mod obiectiv”, din cauza caracterul său 
imprecis, lasă loc pentru exact ceea ce acest articol încearcă să împiedice, adică posibilitatea 
ca furnizorii de comunicații electronice să aplice cerințe sau condiții de acces 
discriminatorii.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public nu aplică pentru 
comunicațiile intra-UE încheiate în alt stat 
membru tarife care:

Justificare

Raportorul consideră că expresia „justificate în mod obiectiv”, din cauza caracterul său 
imprecis, lasă loc pentru exact ceea ce acest articol încearcă să împiedice, adică posibilitatea 
ca furnizorii de comunicații electronice să aplice cerințe sau condiții de acces 
discriminatorii.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Raportorul consideră că prezenta propunere de regulament trebuie să prevină, în mod 
uniform pe întreg teritoriul UE, supraîncărcarea lărgimilor de bandă prin furnizarea de 
servicii specializate. 

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de servicii specializate nu 
cauzează în niciun fel o diminuare a 
calității accesului la internet, în special în 
zonele puțin populate ultraperiferice și 
nordice, unde accesul la internet și 
calitatea acestuia sunt adesea limitate.

Justificare

Adesea, forțele pieței nu își asumă responsabilitatea pentru furnizarea unui acces la internet 
de mare capacitate în zonele îndepărtate și puțin populate. Accesul la internet este deosebit 
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de important în aceste zone din cauza nevoii de a stabili legături pe distanțe geografice mari. 
Accesul la internet de mare capacitate este esențial pentru regiunile cele mai nordice în care 
turismul crește populația de 20 de ori în anumite perioade ale anului.
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