
AM\1014198RO.doc PE526.200v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2013/0309(COD)

20.12.2013

AMENDAMENTELE
9 - 25

Proiect de aviz
François Alfonsi
(PE524.757v01-00)

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice

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



PE526.200v01-00 2/13 AM\1014198RO.doc

RO

AM_Com_LegOpinion



AM\1014198RO.doc 3/13 PE526.200v01-00

RO

Amendamentul 9
Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru realizarea unei piețe interne 
europene unitare a comunicațiilor 
electronice și pentru consolidarea 
coeziunii la nivel teritorial și social, este 
necesar ca prioritatea de investiții 
prevăzută la articolul 5 din Regulamentul 
(UE) nr. …/2013 al Parlamentului 
European și a Consiliului cu privire la 
fondurile europene pentru dezvoltare 
regională și conținând prevederi speciale 
referitoare la obiectivul „Investițiilor în 
creștere și în locuri de muncă” și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1080/2006, să fie implementată atât 
pentru extinderea accesului în bandă 
largă și a rețelelor de mare viteză, precum 
și pentru sprijinirea introducerii 
tehnologiilor și rețelelor nou apărute în 
economia digitală și să permită tuturor 
regiunilor europene investiții în aceste 
domenii, după cum este reglementat în 
articolul 4 din același regulament.

Or. de

Amendamentul 10
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) 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 
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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.

Or. fr

Amendamentul 11
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

anumite state membre, aceste drepturi sunt 
acordate pe o perioadă nedeterminată, și ar 
fi legată, la rândul său, de existența unor 
condiții îmbunătățite pentru transferul, 
închirierea sau utilizarea în comun a 
tuturor benzilor de frecvențe radio supuse 
unui astfel de drept individual de utilizare 
sau a unei părți a acestora.

Or. fr

Amendamentul 12
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 13
Younous Omarjee

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 
RLAN, în vederea îmbunătățirii încrederii 
consumatorilor, permițând, astfel, 
dezvoltarea unei infrastructuri de mare 
viteză fără fir.

Or. fr

Amendamentul 14
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(30) Statele membre ar trebui să se asigure 
că, în ceea ce privește benzile armonizate 
la nivelul Uniunii pentru comunicațiile în 
bandă largă fără fir, implementarea de 
calendare și de termene pentru alocarea 
spectrului nu este întârziată nejustificat 
de probleme de coordonare; în special 
gestionarea spectrului de frecvențe radio la 
nivel național nu ar trebui să împiedice
alte state membre să utilizeze spectrul de 
frecvențe radio la care au dreptul sau să își 
respecte obligațiile referitoare la astfel de 
benzi. Este necesar un mecanism de 
coordonare, bazat pe activitățile existente 
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ale GPSFR, pentru a garanta că fiecare stat 
membru are un acces echitabil la spectrul 
de frecvențe radio și că rezultatele 
coordonării sunt coerente și executorii.

Or. en

Amendamentul 15
Younous Omarjee

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 
practicate de concurenți.

(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 întreg
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. 

Or. fr

Amendamentul 16
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 44 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Depărtarea, caracterul insular, 
densitatea redusă a populației, cererea 
slabă a consumatorilor și existența unor 
zone de roaming subnaționale 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 
comunicații electronice fixe sau mobile.

Or. fr

Justificare

Piața europeană a comunicațiilor electronice care vizează instituirea regulamentului trebuie 
să permită tuturor consumatorilor Uniunii Europene 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 slabă a consumatorilor și existența 
unor zone de roaming subnaționale nu trebuie să determine aplicarea unor tarife mai 
ridicate.

Amendamentul 17
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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.

Or. en

Amendamentul 18
Lambert van Nistelrooij

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.

Or. en
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Amendamentul 19
Younous Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) statele membre și autoritățile publice 
urmăresc să garanteze nediscriminarea în 
aplicarea tarifelor, utilizarea unor rețele 
de comunicații electronice publice, 
precum și accesul populației la servicii de 
comunicații electronice pe întreg teritoriul 
european.

Or. fr

Amendamentul 20
Younous Omarjee

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 cel mai puțin populate, 
periferice și ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 21
Lambert van Nistelrooij

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 

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

de a furniza rețele și servicii de comunicații 
electronice în întreaga Uniune și de a 
exercita drepturile aferente furnizării unor 
astfel de rețele și servicii în fiecare stat 
membru în care își desfășoară activitatea.

Or. en

Amendamentul 22
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 23
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1
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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.

Or. en

Amendamentul 24
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Până la 31 decembrie 2014, OAREC 
adoptă o valoare unică pentru fiecare 
dintre tarifele de terminare a apelurilor 
fixe și mobile, calculată în conformitate 
cu Recomandarea C(2009)3359 din 
7 mai 2009 cu privire la reglementarea 
tarifelor de terminare a apelurilor 
telefonice în rețele fixe și în rețele mobile 
în UE.
Până la 30 iunie 2015, toate autoritățile 
naționale de reglementare (ANR) se 
asigură că operatorii desemnați de ele ca 
având o putere de piață semnificativă pe 
piețele pentru terminarea apelurilor 
vocale cu ridicata în rețele telefonice 
publice individuale în urma unei cercetări 
de piață realizate în conformitate cu 
Directiva 2009/140/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
25 noiembrie 20091 percep tarifele de 
terminare a apelurilor stabilite de OAREC 
la prezentul paragraf.
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__________________
1 JO L 337, 18.12.2009, p. 37.

Or. en

Amendamentul 25
Jens Nilsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de servicii specializate nu 
conduce în niciun fel la 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.

Or. en

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 
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.


