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Amendamentul 76
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se înfiinţează o Autoritate Europeană
de Reglementare a Pieţei Comunicaţiilor 
Electronice, ale cărei responsabilităţi sunt 
stabilite prin prezentul regulament.

(1) Se înfiinţează Organismul european de
reglementare a telecomunicaţiilor 
(OERT), autoritate ale cărei 
responsabilităţi sunt stabilite prin prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

It is unnecessary to create a market authority and it should be replaced by an advisory 
committee embedded in EU law. 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.

Amendamentul 77
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizează consultanţă şi asistenţă 
Comisiei sau oricărui organism 
competent numit de un stat membru în 
legătură cu orice problemă de securitate a 
reţelelor informatice şi a datelor care ţine 
de competenţa Autorităţii;

eliminat

Or. en

Justificare

The Authority should not have security powers which are already dealt with effectively by the 



PE405.990v01-00 4/9 AM\722521RO.doc

RO

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Amendamentul 78
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) analize ale pieţelor naţionale specifice 
conform articolului 16 din Directiva 
2002/21/CE (Directiva-cadru);

(e) în cooperare cu autorităţile naţionale 
de reglementare competente, analize ale 
pieţelor naţionale specifice conform 
articolului 16 din Directiva 2002/21/CE
(Directiva-cadru);

Or. en

Justificare

Market reviews can be conducted most effectively by national regulatory authorities so 
cooperation is desirable.

Amendamentul 79
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Autoritatea primeşte o 
solicitare din partea Comisiei, conform 
articolului 16 alineatul (7) din Directiva 
2002/21/CE (Directiva-cadru) de analizare 
a pieţei specifice relevante dintr-un stat 
membru, aceasta emite un aviz şi 
furnizează Comisiei informaţiile necesare, 
inclusiv rezultatele consultării publice şi 
analiza pieţei. În cazul în care Autoritatea 
constată ineficienţa concurenţei de pe 
piaţă, avizul său va include, în urma unei 
consultări publice, un proiect de măsuri în 
care vor fi indicate întreprinderile care 

(1) În cazul în care Autoritatea primeşte o 
solicitare din partea Comisiei, conform 
articolului 16 alineatul (7) din Directiva 
2002/21/CE (Directiva-cadru) de analizare 
a pieţei specifice relevante dintr-un stat 
membru, aceasta efectuează un studiu de 
piaţă în cooperare cu autoritatea 
naţională de reglementare competentă. 
Acestea emit un aviz comun, asupra 
căruia Autoritatea are ultimul cuvânt şi 
furnizează Comisiei informaţiile necesare, 
inclusiv rezultatele consultării publice şi 
analiza pieţei. În cazul în care Autoritatea
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consideră că trebuie desemnate ca având o 
putere semnificativă pe piaţă, precum şi 
obligaţiile corespunzătoare care trebuie 
impuse.

şi autoritatea naţională de reglementare
constată ineficienţa concurenţei de pe 
piaţă, avizul acestora va include, în urma 
unei consultări publice, un proiect de 
măsuri în care vor fi indicate 
întreprinderile care consideră că trebuie 
desemnate ca având o putere semnificativă 
pe piaţă, precum şi obligaţiile 
corespunzătoare care trebuie impuse.

(2) Atunci când este cazul, Autoritatea 
poate consulta autorităţile naţionale 
relevante din domeniul concurenţei înainte 
de a transmite Comisiei avizul său.

(2) Atunci când este cazul, Autoritatea 
poate consulta autorităţile naţionale 
relevante din domeniul concurenţei înainte 
de a transmite Comisiei avizul său.

(3) La solicitarea Comisiei, Autoritatea va 
furniza acesteia toate informaţiile 
disponibile în vederea îndeplinirii 
sarcinilor prevăzute în alineatul (1).

(3) La solicitarea Comisiei, Autoritatea va 
furniza acesteia precum şi autorităţii 
naţionale de reglementare toate 
informaţiile disponibile în vederea 
îndeplinirii sarcinilor prevăzute în alineatul
(1).

Or. en

Justificare

Market reviews can be conducted most effectively with the direct engagement of the national 
regulatory authorities. The Authority should oversee the review and be responsible for its 
recommendations. 

Amendamentul 80
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La solicitarea Comisiei, Autoritatea 
acordă consultanţă şi efectuează studii şi 
reexaminări, în special în legătură cu 
aspectele tehnice şi economice privind
utilizarea, în Comunitate, a spectrului de
frecvenţe radio în domeniul comunicaţiilor
electronice.

(1) La solicitarea Comisiei, Autoritatea 
acordă consultanţă Comisiei şi Grupului 
pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvenţe radio, atunci când este cazul, şi
în ceea ce priveşte aspectele care intră în
sfera responsabilităţii Autorităţii, în 
măsura în care aceste aspecte afectează 
sau sunt afectate de utilizarea, în 
Comunitate, a spectrului de frecvenţe radio 
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în domeniul comunicaţiilor electronice.
Autoritatea cooperează îndeaproape cu 
Grupul pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvenţe radio, atunci când 
este cazul.

Or. en

Justificare

The Radio Spectrum Policy Group should retain competence over spectrum but, where 
appropriate, the Authority should co-operate and provide assistance.

Amendamentul 81
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La solicitarea acesteia, Autoritatea 
acordă consultanţă Comisiei, în legătură cu 
elaborarea obiectivelor comune ale politicii 
la care se face referire la articolul 6 
alineatul (3) din Decizia 676/2002/CE
(Decizia privind spectrul de frecvenţe 
radio), în cazul în care acestea cad sub 
incidenţa sectorului privind comunicaţiile 
electronice.

(3) Comisia poate solicita Autorităţii să 
acorde consultanţă Grupului pentru 
politica în domeniul spectrului de 
frecvenţe radio în legătură cu elaborarea 
obiectivelor comune ale politicii la care se 
face referire la articolul 6 alineatul (3) din 
Decizia 676/2002/CE (Decizia privind 
spectrul de frecvenţe radio), în cazul în 
care acestea cad sub incidenţa sectorului 
privind comunicaţiile electronice.

Or. en

Justificare

The Radio Spectrum Policy Group should retain competence over spectrum but, where 
appropriate, the Authority should co-operate and provide assistance.
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Amendamentul 82
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ţinând cont de politica promovată de 
Comunitate în domeniul comunicaţiilor 
electronice, Autoritatea promovează 
schimbul de informaţii atât între statele 
membre, cât şi între statele membre, 
autorităţile naţionale de reglementare şi 
Comisie, cu privire la situaţia şi progresul 
activităţilor de reglementare aferente 
reţelelor şi serviciilor de comunicaţii 
electronice, inclusiv securitatea reţelelor 
informatice şi a datelor.

(1) Ţinând cont de politica promovată de 
Comunitate în domeniul comunicaţiilor 
electronice, Autoritatea promovează 
schimbul de informaţii atât între statele 
membre, cât şi între statele membre, 
autorităţile naţionale de reglementare şi 
Comisie, cu privire la situaţia şi progresul 
activităţilor de reglementare aferente 
reţelelor şi serviciilor de comunicaţii 
electronice.

Or. en

Justificare

The Authority should not have security powers which are already dealt with effectively by the 
European Network and Information Security Agency (ENISA).

Amendamentul 83
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Veniturile Autorităţii se constituie din 
următoarele:

(1) Veniturile Autorităţii se constituie după 
cum urmează:

(a) taxe pentru serviciile furnizate de
Autoritate

(a) o treime din finanţarea anuală se 
plăteşte direct sub forma unei subvenţii 
comunitare, în cadrul capitolului 
corespunzător din bugetul CE, astfel cum 
este prevăzut de către autoritatea 
bugetară, în conformitate cu punctul 47 
din Acordul interinstituţional din 6 mai 
2006;
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(b) un procent din taxele de utilizare 
plătite de solicitanţi conform prevederilor 
Articolului 17;

(b) două treimi din venitul său anual 
reprezintă contribuţia directă a ANR-
urilor. Statele membre au obligaţia de a se 
asigura că ANR-urile dispun de resursele 
financiare şi umane corespunzătoare 
pentru îndeplinirea sarcinilor primite din 
partea OERT şi pentru finanţarea 
judicioasă a acestuia. Statele membre vor 
specifica linia bugetară pe care ANR-urile 
trebuie să o utilizeze de acum înainte 
pentru a furniza resurse OERT din 
bugetele lor anuale. Bugetele se publică.

(c) o subvenţie comunitară prevăzută în 
bugetul general al Comunităţilor 
Europene (Secţiunea Comisie);
(d) orice moşteniri, donaţii sau finanţări 
acordate după cum se prevede la articolul 
26 alineatul (7).
(e) orice contribuţie benevolă din partea 
statelor membre sau din partea 
autorităţilor de reglementare ale acestora.

Or. en

Justificare

The Authority should not have the power to collect fees. In order to ensure effective 
independence from the Commission, the Authority should be mostly funded by the Member 
States.

Amendamentul 84
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cinci ani de la începerea 
efectivă a activităţii şi din cinci în cinci ani 
ulterior, Comisia publică un raport general 
privind experienţa dobândită ca urmare a 
funcţionării Autorităţii şi a procedurilor 
prevăzute în prezentul regulament. Această 

În termen de trei ani de la începerea 
efectivă a activităţii şi din trei în trei ani 
ulterior, Comisia publică un raport general 
privind experienţa dobândită ca urmare a 
funcţionării Autorităţii şi a procedurilor 
prevăzute în prezentul regulament. Această 
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evaluare vizează rezultatele obţinute de 
Autoritate precum şi metodele acesteia de 
lucru, comparativ cu obiectivele, mandatul 
şi sarcinile definite în prezentul regulament 
şi în programele anuale de activitate 
stabilite de aceasta. Evaluarea ţine seama 
de opiniile părţilor interesate, atât la nivel
comunitar, cât şi naţional. Raportul, şi 
orice propunere care îl însoţeşte, vor fi 
transmise Parlamentului European şi 
Consiliului.

evaluare vizează rezultatele obţinute de 
Autoritate precum şi metodele acesteia de 
lucru, comparativ cu obiectivele, mandatul 
şi sarcinile definite în prezentul regulament 
şi în programele anuale de activitate 
stabilite de aceasta. Evaluarea ţine seama 
de opiniile părţilor interesate, atât la nivel 
comunitar, cât şi naţional. Raportul, şi 
orice propunere care îl însoţeşte, vor fi 
transmise Parlamentului European şi 
Consiliului.

Din şase în şase ani şi după examinarea 
rapoartelor generale, Parlamentul 
European, Comisia şi Consiliul vor 
evalua măsura în care Autoritatea şi-a 
îndeplinit obiectivele vizând convergenţa 
reglementărilor, precum şi eventualitatea 
în care piaţa poate funcţiona fără 
supraveghere reglementară. În cazul 
ajungerii la un acord, Autoritatea ori îşi 
va înceta existenţa, ori va primi un nou 
mandat de şase ani.

Or. en

Justificare

This is a fast moving area of technology and it is desirable to scrutinise more than once in 
every mandate. It is desirable to link the renewing of the Authority's mandate to the general 
reports which evaluate its performance. 
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