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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

In order to promote the development of an effective telecommunications single market in the 
EU the Commission is proposing a new independent Authority working in close cooperation 
with the national regulatory authorities (NRAs) and the Commission. The new Authority, 
accountable to the European Parliament, will include a board of regulators comprising the 
heads of the national regulatory authorities of all EU Member States.

The new authority will provide expert advice to the Commission, improve consistency in the 
application of EU rules and act as a centre of expertise for electronic communication 
networks and services at EU level. The new Authority would also take over the functions of 
the European Network Security Agency (ENISA), thereby overcoming many of the problems 
that have been identified in the operation of ENISA.

The proposal provides in Article 38(10) for discharge to be given by the European Parliament.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Această situație atrage după sine 
necesitatea înființării unui nou organism 
comunitar, Autoritatea europeană de 
reglementare a pieței comunicațiilor 
electronice (denumită în continuare 
“Autoritatea”). Autoritatea ar aduce astfel 
o contribuție efectivă la sprijinirea 
definitivării pieței interne prin sprijinul 
acordat Comisiei și autorităților naționale 
de reglementare. Autoritatea ar funcționa 
ca punct de referință și ar câștiga încredere 
în virtutea independenței sale, a calității 
serviciilor de consultanță acordate și a 
informațiilor diseminate, a transparenței 
procedurilor și metodelor sale de operare și 
a eforturilor depuse în îndeplinirea 

(12) Această situație atrage după sine 
necesitatea înființării unui nou organism 
comunitar independent, pe baza unui Grup 
european al autorităților de reglementare 
(ERG) consolidat (denumit în continuare 
“Autoritatea”). Autoritatea ar aduce astfel 
o contribuție efectivă la sprijinirea 
definitivării pieței interne prin sprijinul 
acordat Comisiei și autorităților naționale 
de reglementare. Autoritatea ar funcționa 
ca punct de referință și ar câștiga încredere 
în virtutea independenței sale, a calității 
serviciilor de consultanță acordate și a 
informațiilor diseminate, a transparenței 
procedurilor și metodelor sale de operare și 
a eforturilor depuse în îndeplinirea 
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sarcinilor ce îi sunt alocate sarcinilor ce îi sunt alocate

Justificare

It is unnecessary to create a new agency. Instead, a body such as an enhanced ERG 
embedded in EU law should be established. The judgment of the ECJ Grand Chamber of 2 
May 2006 in Case C-217/04 UK v Parliament and Council indicates that Article 95 can be 
used as a basis for establishment of a Community body. This gives ample grounds to give 
more powers to the ERG by giving it legal personality and therefore independence.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Autoritatea trebuie să joace rolul unui 
centru de expertiză la nivel european 
pentru problemele legate de securitatea 
rețelelor informatice și a datelor, oferind 
îndrumare și consultanță Parlamentului 
European, Comisiei sau organismelor 
competente numite de statele membre. 
Securitatea și durabilitatea rețelelor de 
comunicații și a sistemelor de informații 
rămân o preocupare principală a societății 
și un element cheie al cadrului de 
reglementare UE în domeniul rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice. 
Funcționarea fără probleme a pieței interne 
riscă să fie îngreunată de o aplicare 
eterogenă a prevederilor din domeniul 
securității stipulate în Directiva-cadru și în 
Directivele specifice. Avizul Autorității, 
prin care furnizează consultanță tehnică la 
solicitarea Comisiei și a statelor membre, 
trebuie să faciliteze aplicarea uniformă a 
acestor directive la nivel național.

(24) O ENISA extinsă trebuie să joace 
rolul unui centru de expertiză la nivel 
european pentru problemele legate de 
securitatea rețelelor informatice și a 
datelor, oferind îndrumare și consultanță 
Parlamentului European, Comisiei sau 
organismelor competente numite de statele 
membre. Securitatea și durabilitatea 
rețelelor de comunicații și a sistemelor de 
informații rămân o preocupare principală a 
societății și un element cheie al cadrului de 
reglementare UE în domeniul rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice. 
Funcționarea fără probleme a pieței interne 
riscă să fie îngreunată de o aplicare 
eterogenă a prevederilor din domeniul 
securității stipulate în Directiva-cadru și în 
Directivele specifice. Avizul ENISA, care 
ar dispune de un mandat extins, fiind 
afiliată atât Direcției Generale Societatea 
Informațională și Media, cât și Direcției 
Generale Justiție, Libertate și Securitate, 
și prin care furnizează consultanță tehnică 
la solicitarea Comisiei și a statelor 
membre, trebuie să faciliteze aplicarea 
uniformă a acestor directive la nivel 
național.



AD\726863RO.doc 5/7 PE402.727v02-00

RO

Justificare

ENISA's mandate runs out in 2009 and unless another body takes over its present duties, 
European Network and information security cannot be monitored and adequately dealt with.
Moreover, a second evaluation of ENISA is currently taking place. A definitive decision on 
ENISA's future should thus await the results of this evaluation.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se înființează o Autoritate Europeană 
de Reglementare a Pieței Comunicațiilor 
Electronice, ale cărei responsabilități sunt 
stabilite prin prezentul regulament.

(1) Se înființează un ERG consolidat, în 
calitate de autoritate, ale cărei 
responsabilități sunt stabilite prin prezentul 
regulament.

Justificare

It is unnecessary to create a new agency. Instead a body such as an enhanced ERG embedded 
in EU law should be created. The judgment of the ECJ Grand Chamber of 2 May 2006 in 
Case C-217/04 UK v Parliament and Council indicates that Article 95 can be used as a basis 
for establishment of a Community body. This gives ample grounds to give more powers to the 
ERG by giving it legal personality and therefore independence.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Directorul elaborează un raport 
anual privind activitatea Autorității, 
precum și o declarație de asigurare. 
Documentele respective se fac publice.

Justificare

Under the rules currently in force, it is up to each agency director to decide whether or not to 
draw up an activity report and statement of assurance. Thus some do and some do not. For 
the sake of consistency, it would be preferable for all directors to do so.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38a
Sistemele de control intern

Auditorul intern al Comisiei este 
responsabil de auditarea sistemelor de 
control intern ale Autorității.

Justificare

To clarify the position as to responsibility for auditing.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele financiare aplicabile Autorității 
sunt adoptate de către Consiliul de 
administrație după consultarea Comisiei. 
Aceste norme se pot abate de la 
Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2343/2002 al Comisiei, dacă nevoile 
funcționale specifice Autorității o cer și 
numai cu acordul în prealabil al Comisiei.

Normele financiare aplicabile Autorității 
sunt adoptate de către Consiliul de 
administrație după consultarea Comisiei. 
Aceste norme se pot abate de la 
Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2343/2002 al Comisiei, numai dacă 
nevoile funcționale specifice Autorității o 
cer și cu aprobarea prealabilă al Comisiei.

Justificare

To harmonise the terminology with that of recent proposals on Joint-Undertakings.

PROCEDURĂ
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