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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Telecommunications change day by day in our societies. Old forms of communications fade 
out and new forms create new life style and social behaviour. It is a technological, economic 
as well as social and cultural process. Your Draftsman wants to stress two political aspect.
Firstly, access to telecommunications should be general and democratic, everyone should 
have the right to access such services. Secondly, new contents emerge in modern 
telecommunications, and we can't return to the “Gutenberg-galaxis”. But traditional cultural 
and educational heritage of the mankind should be kept and transmitted by new forms of 
electronic communications. Our committee does its best to balance modern technology and 
traditional cultural values and calls for the whole Assembly to do so.

The Commission proposes to establish a new Authority (Electronic Communications Market 
Authority, EECMA) to work in close cooperation with national regulatory authorities (NRAs) 
to surmount existing obstacles on the internal market of electronic communications. This new 
body is to take over the functions of European Regulatory Group (ERG) set up by the 
Commission in 2004. It would carry out different advisory and monitoring tasks, including 
network and information security issues. As a result of discussions in the European 
Parliament, a Body of European Regulators in Telecom (BERT) has been proposed to replace 
EECMA. BERT is to have similar functions to EECMA but excluding network and 
information security issues.

However the draftsman only focuses on the aspects for which the Committee on Culture and 
Education is responsible. Your Draftsman wants to avoid going beyond the competence of our 
committee. That’s why this Opinion doesn’t take part in the EECMA-BERT debate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 16

Text propus de Comisie Amendament

Autoritatea trebuie să aibă la bază 
eforturile naționale și comunitare și, prin 
urmare, să își îndeplinească sarcinile în 
deplină colaborare cu autoritățile naționale 
de reglementare și cu Comisia și să fie 
deschisă la contactele cu industria, cu 
grupurile de consumatori și cu alte părți 

Autoritatea trebuie să aibă la bază 
eforturile naționale și comunitare și, prin 
urmare, să își îndeplinească sarcinile în 
deplină colaborare cu autoritățile naționale 
de reglementare și cu Comisia și să fie 
deschisă la contactele cu industria, cu 
grupurile de consumatori, grupurile de 
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interesate relevante. interese culturale și cu alte părți interesate 
relevante.

Or. en

Justificare

Being open should include contacts with different cultural interest groups as they can provide 
up to date information on cultural diversity issues amongst others in connection with the 
authorisation procedure of pan-European services.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 21

Text propus de Comisie Amendament

În contextul urmăririi obiectivelor stabilite 
prin Decizia 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(decizia privind spectrul de frecvențe 
radio), Comisia poate apela la consultanță 
independentă de specialitate oferită de 
Autoritate în legătură cu utilizarea 
spectrului radio în Comunitate. Această 
consultanță ar putea implica investigații 
tehnice specifice, precum și evaluarea 
impactului economic sau social și analiza 
măsurilor din cadrul politicii cu privire la 
spectrul de frecvențe. De asemenea, ar 
putea include aspecte legate de punere în 
aplicarea Articolului 4 din Decizia 
676/2002/CE (decizia privind spectrul de 
frecvențe radio), prin care Autorității i se 
poate solicita să informeze Comisia în 
legătură cu rezultatele obținute în baza 
mandatelor conferite de Comisie 
Conferinței Europene a Poștelor și 
Telecomunicațiilor (CEPT).

În contextul urmăririi obiectivelor stabilite 
prin Decizia 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(decizia privind spectrul de frecvențe
radio), Comisia poate apela la consultanță 
independentă de specialitate oferită de 
Autoritate în legătură cu utilizarea 
spectrului radio în Comunitate. Această 
consultanță ar putea implica investigații 
tehnice specifice, precum și evaluarea 
impactului economic sau social, acordând 
o atenție deosebită efectelor asupra 
culturii și educației și analiza măsurilor 
din cadrul politicii cu privire la spectrul de 
frecvențe. De asemenea, ar putea include 
aspecte legate de punere în aplicarea 
Articolului 4 din Decizia 676/2002/CE 
(decizia privind spectrul de frecvențe 
radio), prin care Autorității i se poate 
solicita să informeze Comisia în legătură 
cu rezultatele obținute în baza mandatelor 
conferite de Comisie Conferinței Europene 
a Poștelor și Telecomunicațiilor (CEPT). 

Or. en
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Justificare

Social impact assessment for frequency management should include special attention on 
impacts on culture and education as set out in the Communication from the Commission on 
impact assessment (COM (2002) 276).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 27

Text propus de Comisie Amendament

Autoritatea trebuie să contribuie la 
elaborarea celor mai bune practici de 
reglementare și la uniformizarea aplicării 
regulamentului în sectorul comunicațiilor 
electronice, facilitând schimbul de 
informații dintre autoritățile naționale de 
reglementare și punând informațiile 
adecvate la dispoziția publicului, de o 
manieră ușor accesibilă. Autoritatea trebuie 
să aibă posibilitatea să se ocupe de 
aspectele economice și tehnice și să 
acceseze cele mai recente informații 
disponibile pentru a putea răspunde 
provocărilor economice și tehnice pe care 
le ridică societatea informațională aflată în 
curs de dezvoltare, de exemplu în domenii 
precum securitatea rețelelor informatice și 
a datelor și dispozitivele de identificare a 
frecvențelor radio.

Autoritatea trebuie să contribuie la 
elaborarea celor mai bune practici de 
reglementare și la uniformizarea aplicării 
regulamentului în sectorul comunicațiilor 
electronice, facilitând schimbul de 
informații dintre autoritățile naționale de 
reglementare și punând informațiile 
adecvate la dispoziția publicului, de o 
manieră ușor accesibilă și clară.
Autoritatea trebuie să aibă posibilitatea să 
se ocupe de aspectele economice și tehnice 
și să acceseze cele mai recente informații 
disponibile pentru a putea răspunde 
provocărilor economice și tehnice pe care 
le ridică societatea informațională aflată în 
curs de dezvoltare, de exemplu în domenii 
precum securitatea rețelelor informatice și 
a datelor și dispozitivele de identificare a 
frecvențelor radio.

Or. en

Justificare

Given the complexity of regulatory framework on electronic communications sector, the 
information made accessible to the public should be concise and clear that people without 
special background knowledge could understand. This may also serve as an educative means 
to improve awareness of the issue amongst European citizens.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

La solicitarea Comisiei, Autoritatea acordă 
consultanță și efectuează studii și 
reexaminări, în special în legătură cu 
aspectele tehnice și economice privind 
utilizarea, în Comunitate, a spectrului de 
frecvențe radio în domeniul comunicațiilor 
electronice.

La solicitarea Comisiei, Autoritatea acordă 
consultanță și efectuează studii și 
reexaminări, în special în legătură cu 
aspectele tehnice și economice, precum și 
cu impactul asupra diversității culturale și 
educației, privind utilizarea, în 
Comunitate, a spectrului de frecvențe radio 
în domeniul comunicațiilor electronice.

Or. en

Justificare

See Amendment 2
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