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Amendamentul 86
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2002/21/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind un cadru de reglementare comun 
pentru rețelele și serviciile de comunicații 
electronice (Directiva-cadru), Directiva 
2002/19/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 7 martie 2002 privind 
accesul la rețelele de comunicații 
electronice și la infrastructura asociată, 
precum și interconectarea acestora 
(Directiva privind accesul), Directiva 
2002/20/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 7 martie 2002 privind 
autorizarea rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice (Directiva privind 
autorizarea), Directiva 2002/22/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind serviciile 
universale și drepturile utilizatorilor cu 
privire la rețelele și serviciile electronice 
de comunicații (Directiva privind serviciul 
universal) și Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 iulie 2002 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal și protejarea 
confidențialității în sectorul comunicațiilor 
electronice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice) (denumite împreună în 
continuare „Directiva-cadru și Directivele 
specifice”) doresc să creeze o piață internă 
a comunicațiilor electronice în cadrul 
Comunității, asigurând, în același timp, un 
nivel ridicat de investiții, inovații și 
protecție a consumatorilor printr-o 
concurență sporită.

(1) Directiva 2002/21/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind un cadru de reglementare comun 
pentru rețelele și serviciile de comunicații 
electronice (Directiva-cadru), Directiva 
2002/19/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 7 martie 2002 privind 
accesul la rețelele de comunicații 
electronice și la infrastructura asociată, 
precum și interconectarea acestora 
(Directiva privind accesul), Directiva 
2002/20/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 7 martie 2002 privind 
autorizarea rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice (Directiva privind 
autorizarea), Directiva 2002/22/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind serviciile 
universale și drepturile utilizatorilor cu 
privire la rețelele și serviciile electronice 
de comunicații (Directiva privind serviciul 
universal) și Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 iulie 2002 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal și protejarea 
confidențialității în sectorul comunicațiilor 
electronice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice) (denumite împreună în 
continuare „Directiva-cadru și Directivele 
specifice”), precum și pozițiile adoptate de 
organismele UE, inclusiv rezoluția 
Parlamentului European privind 
încrederea consumatorilor în mediul 
digital1, doresc să creeze o piață internă a 
comunicațiilor electronice în cadrul 
Comunității, asigurând, în același timp, un 
nivel ridicat de investiții, inovații și 
protecție a consumatorilor printr-o 
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concurență sporită.
1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0287.

Or. en

Amendamentul 87
Cristian Silviu Bușoi, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Autoritatea trebuie să asiste Comisia 
prin efectuarea unei revizuiri anuale a 
măsurilor adoptate de statele membre de 
informare a cetățenilor în legătură cu 
existența și utilizare numărului de telefon 
de urgență unic în Europa „112”. Controlul 
anual efectuat de Autoritate ar identifica 
cele mai bune practici și obstacolele 
rămase și ar contribui la îmbunătățirea 
nivelului de protecție și a securității 
cetățenilor care călătoresc în Uniunea 
Europeană.

(20) Autoritatea trebuie să asiste Comisia 
prin efectuarea unei revizuiri anuale a 
cunoștințelor cetățenilor în legătură cu 
existența și utilizarea numărului de telefon 
de urgență unic în Europa „112”. Controlul 
anual efectuat de Autoritate ar identifica 
cele mai bune practici și obstacolele 
rămase și ar contribui la îmbunătățirea 
nivelului de protecție și a securității 
cetățenilor care călătoresc în Uniunea 
Europeană.

Or. en

Amendamentul 88
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Serviciile de telecomunicații globale 
constituie un caz special în care ar putea 
fi necesară armonizarea condițiilor. Este 
în general recunoscut că aceste servicii, 
constând în date gestionate privind 
afacerile și serviciile vocale pentru 
companii multinaționale cu sediu în țări 
diferite, adesea continente diferite, sunt 
inevitabil servicii transfrontaliere și, în 
interiorul Europei, paneuropene. 
Autoritatea ar trebui să elaboreze o 
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abordare de reglementare comună astfel 
încât avantajele economice ale serviciilor 
integrate și continue să crească în 
întreaga Europă.

Or. en

Amendamentul 89
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizează consultanță actorilor de pe 
piață și autorităților naționale de 
reglementare cu privire la aspecte din 
domeniul reglementării;

(c) furnizează consultanță actorilor de pe 
piață (inclusiv consumatorilor și 
organizațiilor de consumatori) și 
autorităților naționale de reglementare cu 
privire la aspecte din domeniul 
reglementării;

Or. cs

Amendamentul 90
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) face schimb de experiențe și  
promovează inovarea pe piața europeană;

Or. en

Justificare

The role of BERT in promoting innovation in Europe must be emphasised, since innovation is 
also in the interests of consumers.
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Amendamentul 91
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) furnizează consultanță și asistență 
actorilor de pe piață și autorităților 
naționale de reglementare cu privire la 
aspecte din domeniul piratării și al 
securității.

Or. en

Justificare

The role of BERT in increasing data security and strengthening obligations to comply with 
copyright and related rights must be emphasised.

Amendamentul 92
Cristian Silviu Bușoi, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) sprijină statele membre și autoritățile 
naționale de reglementare în chestiuni 
legate de interoperabilitatea sistemelor de 
telecomunicații folosite de serviciile de 
urgență, mai ales în timpul urgențelor și 
dezastrelor, precum și în stabilirea unui 
sistem de comunicare pentru avertizarea 
și alertarea cetățenilor, prevăzut în 
articolul 26a al Directivei 2002/22/CE. 

Or. en
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Amendamentul 93
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) elaborează o abordare de 
reglementare comună serviciilor 
paneuropene, cum ar fi serviciile de 
telecomunicații globale, pentru a asigura 
consistență între normele naționale.

Or. en

Amendamentul 94
Zuzana Roithová

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 Organism al
Autorităților Europene pentru
Reglementare în Telecomunicații 
(OARET) („Autoritatea”), ale cărui
responsabilități sunt stabilite prin prezentul 
regulament.

Or. cs

This amendment is especially drafted for the Czech version (it deals with use of the word 
"úřad") and it applies throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes 
throughout.

Amendamentul 95
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendment

(2) În special, Autoritatea contribuie la 
aplicarea armonizată a prevederilor 
Directivei-cadru și ale Directivelor 
specifice, prin emiterea unui aviz în scopul 

(2) În special, Autoritatea contribuie la 
aplicarea armonizată a prevederilor 
Directivei-cadru și ale Directivelor 
specifice și ține, de asemenea, cont de 
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asistării Comisiei la elaborarea 
recomandărilor sau a măsurilor obligatorii 
care urmează a fi adoptate de Comisie 
conform articolului 19 din Directiva 
2002/21/CE (Directiva-cadru).

pozițiile adoptate de organismele UE, prin
emiterea unui aviz în scopul asistării 
Comisiei la elaborarea recomandărilor sau 
a măsurilor obligatorii care urmează a fi 
adoptate de Comisie conform articolului 19 
din Directiva 2002/21/CE (Directiva-
cadru).

Or. cs

Amendamentul 96
Cristian Silviu Bușoi, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 –  litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) implementarea efectivă a sistemelor 
de telecomunicații interoperabile pentru 
serviciile de urgență, precum și a 
sistemului de comunicare pentru 
avertizarea și alertarea cetățenilor, 
prevăzut în articolul 26a al Directivei 
2002/22/CE.

Or. en

Amendamentul 97
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 –  litera p – punct ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) condițiile armonizate pentru 
autorizările serviciilor paneuropene, cum 
ar fi serviciile de telecomunicații globale;

Or. en
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Amendamentul 98
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La solicitarea Comisiei, Autoritatea va 
furniza acesteia toate informațiile 
disponibile în vederea îndeplinirii 
sarcinilor prevăzute la alineatele (1) – (4).

(5) La solicitarea Comisiei, Autoritatea va 
furniza acesteia toate informațiile 
disponibile în vederea îndeplinirii 
sarcinilor prevăzute la alineatele (1) – (2).

Or. cs

Amendamentul 99
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea își asumă sarcini asociate 
administrării și managementului 
intervalelor de numerotare armonizate 
conform articolului 10 alineatul (4) din 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

eliminat

Or. cs

Amendamentul 100
Cristian Silviu Bușoi, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlul și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punerea în aplicare a numărului de 
urgență la nivel european 112

Telecomunicațiile pentru serviciile de  
urgență

(1) Autoritatea revizuiește anual măsurile 
adoptate de statele membre pentru 
informarea cetățenilor în legătură cu 
existența și folosirea numărului de telefon 

(1) Autoritatea revizuiește anual 
implementarea de către statele membre a 
numărului de telefon unic de urgență 
pentru Europa „112”, precum și 
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unic de urgență pentru Europa „112”, pe 
baza informațiilor primite conform 
articolului 26 alineatul (4) din Directiva 
2002/22/CE (Directiva privind serviciul 
universal). Rezultatele acestei revizuiri se 
includ în raportul anual menționat la 
articolul 21 alineatul (2).

cunoștințele cetățenilor referitoare la 
existența și folosirea acelui număr, pe 
baza evaluărilor realizate de organisme 
independente, conform articolului 26 
alineatul (6) din Directiva 2002/22/CE. 
Rezultatele acestei revizuiri se includ în 
raportul anual menționat la articolul 21 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 101
Cristian Silviu Bușoi, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La solicitarea Comisiei, Autoritatea 
emite un aviz către Comisie cu privire la 
aspectele tehnice legate de punerea în 
aplicare a numărului de telefon de urgență 
pentru Europa 112, conform articolului 26 
din Directiva 2002/22/CE (Directiva 
privind serviciul universal).

(2) La solicitarea Comisiei, Autoritatea 
emite avize către Comisie cu privire la 
aspectele tehnice legate de punerea în 
aplicare a:

(a) numărului de telefon de urgență pentru 
Europa 112, conform articolului 26 din 
Directiva 2002/22/CE;
(b) aspectelor referitoare la 
interoperabilitatea sistemelor de 
comunicații pentru serviciile de urgență;
(c) sistemului de comunicare la nivelul UE 
pentru avertizarea și alertarea cetățenilor, 
prevăzut în articolul 26a al Directivei 
2002/22/CE.

Or. en
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Amendamentul 102
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 –litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organizarea și promovarea de cursuri de 
instruire cu privire la toate aspectele legate 
de comunicațiile electronice.

(c) organizarea și promovarea de cursuri de 
formare pentru organismele naționale de 
reglementare, alte organisme naționale 
administrative sau organisme UE, cu 
privire la toate aspectele legate de 
comunicațiile electronice.

Or. cs

Amendamentul 103
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea pune aceste informații la 
dispoziția publicului într-un format ușor 
accesibil.

(3) Autoritatea pune aceste informații la 
dispoziția publicului într-un format ușor 
accesibil care permite și accesul de la 
distanță.

Or. cs

Amendamentul 104
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a asigura accesibilitatea 
armonizată a informațiilor referitoare la 
utilizarea spectrului de frecvențe radio în 
Comunitate, este pus la dispoziția 
publicului un registru sub forma unui 
punct de acces comun pentru furnizarea 

eliminat
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de informații privind utilizarea spectrului 
în fiecare stat membru. Informațiile 
privind utilizarea spectrului radio sunt 
furnizate periodic de statele membre, 
conform unei solicitări în acest sens din 
partea Autorității. Comisia este 
responsabilă cu gestionarea și punerea în 
aplicare a registrului. Registrul include 
informațiile menționate în anexa la 
prezentul regulament, precum și orice alte 
informații pe care Autoritatea le 
consideră adecvate. Comisia poate adopta 
măsuri de punere în aplicare în vederea 
adaptării Anexei la evoluțiile tehnice sau 
ale pieței. Măsurile respective fiind 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament, sunt adoptate 
în conformitate cu procedura menționată 
la articolul 54 alineatul (3).

2. Autoritatea este responsabilă cu 
managementul și publicarea unei baze de 
date privind prețurile serviciilor de 
telefonie vocală și a serviciilor de 
informații furnizate consumatorilor de 
servicii de telefonie mobilă atunci când 
folosesc roaming-ul în Comunitate, 
inclusiv, dacă este cazul, costurile 
specifice ale apelurilor efectuate și primite 
în roaming în cele mai îndepărtate
regiuni ale Comunității. Autoritatea 
monitorizează evoluțiile acestor prețuri și 
publică un raport anual.

Or. cs

Amendamentul 105
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea publică un raport anual cu 
privire la evoluțiile din domeniul 
comunicațiilor electronice, incluzând 

(2) Autoritatea publică un raport anual cu 
privire la evoluțiile din domeniul 
comunicațiilor electronice, incluzând 
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aspecte referitoare la consumatori, în 
cadrul căruia identifică obstacolele rămase 
în calea definitivării pieței unice a 
comunicațiilor electronice. Raportul 
include, de asemenea, o prezentare și a 
analiză a informațiilor referitoare la 
procedurile naționale de recurs puse la 
dispoziție de statele membre conform 
articolului 4 alineatul (3) din Directiva 
2002/21/CE (Directiva-cadru), și măsura în 
care procedurile de soluționare a disputelor 
în afara instanțelor menționate la articolul 
34 din Directiva 2002/22/CE (Directiva 
privind serviciul universal) sunt utilizate în 
statele membre.

aspecte referitoare la consumatori, în 
cadrul căruia identifică obstacolele rămase 
în calea definitivării pieței unice a 
comunicațiilor electronice, inclusiv cele 
legate de necunoașterea adecvată din 
partea consumatorilor, precum și alte 
probleme menționate inter alia în 
rezoluția Parlamentului European privind 
încrederea consumatorilor în mediul 
digital.  Raportul include, de asemenea, o 
prezentare și a analiză a informațiilor 
referitoare la procedurile naționale de 
recurs puse la dispoziție de statele membre 
conform articolului 4 alineatul (3) din 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), și 
măsura în care procedurile de soluționare a 
disputelor în afara instanțelor menționate la 
articolul 34 din Directiva 2002/22/CE 
(Directiva privind serviciul universal) sunt 
utilizate în statele membre. Acele secțiuni 
din raport referitoare la chestiuni care 
afectează consumatorii, inclusiv 
comparațiile dintre tarifele cu amănuntul, 
sunt publicate pe pagina de internet a 
Autorității într-o formă ușor accesibilă 
consumatorilor.

Or. cs

Amendamentul 106
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea este alcătuită din: Autoritatea este alcătuită din:

(a) un Consiliu de Administrație; (a) un Consiliu al autorităților de 
reglementare;

(b) un Consiliu al autorităților de 
reglementare;

(b) un Comitet executiv;

(c) un Director (c) un director executiv 
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(d) un Responsabil șef cu securitatea 
rețelelor
(e) un Grup permanent al părților 
interesate
(f) un Consiliu de apel.

Or. cs

Amendamentul 107
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Consiliul de administrație adoptă, 
înainte de data de 30 septembrie a fiecărui 
an, după consultarea Comisiei și după 
primirea avizului din partea Consiliului 
autorităților de reglementare în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (3), 
programul de activitate al Autorității pentru 
anul următor și îl transmite Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei. 
Programul de activitate este adoptat fără a 
aduce atingere procedurii bugetare anuale.

(5) Consiliul autorităților de reglementare
adoptă, înainte de data de 30 septembrie a 
fiecărui an și după consultarea Comisiei, 
programul de activitate al Autorității pentru 
anul următor și îl transmite Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei. 
Programul de activitate este adoptat fără a 
aduce atingere procedurii bugetare anuale.

Or. cs

(This amendment brings the Czech translation into line with the English original version of 
Amendment 55 by Mrs Herczog)

Amendamentul 108
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Consiliul de administrație își exercită 
competențele bugetare în conformitate cu 
articolele 36 - 38.

(6) Consiliul autorităților de reglementare
își exercită competențele bugetare în 
conformitate cu articolele 36-38.
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Or. cs

Justificare

This amendment applies throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding 
changes throughout.

Amendamentul 109
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Consiliul de administrație își 
stabilește propriul regulament de 
procedură.

(12) Consiliul autorităților de 
reglementare adoptă regulamentul propriu 
de procedură.

Or. cs

Amendamentul 110
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul autorităților de reglementare 
emite un aviz Directorului înainte de 
adoptarea avizelor, recomandărilor și 
deciziilor prevăzute la articolele 4 – 23 în 
sfera sa de competență. În plus, Consiliul 
autorităților de reglementare oferă 
consultanță Directorului în exercitarea 
atribuțiilor acestuia.

(1) Comitetului executiv îi revine sarcina 
de a reprezenta Autoritatea și de a asigura 
că aceasta își îndeplinește activitățile în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament. În plus, comitetul executiv al 
autorităților de reglementare emite 
instrucțiuni directorului executiv, care 
sunt esențiale  în exercitarea sarcinilor 
acestuia.

Or. cs
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Amendamentul 111
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
emite un aviz cu privire la candidatul care 
urmează să fie numit în funcția de 
director în conformitate cu articolul 26 
alineatul (1) și articolul 29 alineatul (2). 
Consiliul de administrație adoptă decizia 
cu o majoritate de trei sferturi dintre 
membrii săi. Directorul nu participă la 
pregătirea sau la procesul de votare a 
unor astfel de avize.

(2) Președintele consiliului executiv va fi 
invitat în fiecare an să participe la o 
audiere în fața comisiei competente a 
Parlamentului european să prezinte 
raportul cu privire la realizările 
Autorității.

Or. cs

Amendamentul 112
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul autorităților de reglementare 
aprobă, în conformitate cu articolul 26 
alineatul (5) și cu articolul 30 alineatul 
(4) și în temeiul proiectului de buget 
stabilit conform articolului 37, programul 
de activități al Autorității pentru anul care 
urmează.

eliminat

Or. cs
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Amendamentul 113
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul autorităților de reglementare 
aprobă secțiunea independentă privind 
activitățile de reglementare din raportul 
anual, în conformitate cu articolul 26 
alineatul (11) și articolul 30 alineatul (9).

eliminat

Or. cs

Amendamentul 114
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendment

(4) Consiliul de administrație, hotărând la 
propunerea Comisiei și în urma 
consultării Consiliului autorităților de 
reglementare, poate să prelungească durata 
mandatului directorului o singură dată, 
pentru o perioadă care nu depășește trei 
ani, având în vedere raportul de evaluare și 
numai în acele cazuri în care decizia 
poate fi justificată de sarcinile și 
obligațiile Autorității.

(4) Consiliul autorităților de reglementare 
poate să prelungească durata mandatului 
directorului executiv o singură dată, pentru 
o perioadă care nu depășește trei ani, având 
în vedere raportul de evaluare.

Consiliul de administrație informează 
Parlamentul European în legătură cu 
intenția sa de a prelungi durata 
mandatului directorului. Cu o lună 
înainte de prelungirea mandatului său, 
Directorul poate primi invitația de a se 
adresa comitetului competent al 
Parlamentului și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acestuia.
Dacă durata mandatului nu este prelungită, 
directorul poate să rămână în funcție până 
la numirea succesorului său.

În cazul în care durata mandatului nu este 
prelungită, directorul executiv poate să 
rămână în funcție până la numirea 
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succesorului său.

Or. cs

Amendamentul 115
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Directorul poate fi revocat din funcție
doar printr-o decizie a Consiliului de 
administrație, după consultarea
Consiliului autorităților de reglementare. 
Consiliul de administrație adoptă o astfel 
de decizie cu o majoritate de trei sferturi 
dintre membrii săi.

(5) Directorul executiv poate fi revocat din 
funcție doar printr-o decizie a Consiliului 
autorităților de reglementare. Consiliul 
autorităților de reglementare adoptă 
această decizie cu o majoritate de trei 
sferturi dintre membrii săi.

Or. cs

(This amendment brings the Czech translation into line with the English original version of 
the amendment by Mrs Herczog.)

Amendamentul 116
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Directorul este responsabil de punerea 
în aplicare a programului anual de 
activitate al Autorității sub îndrumarea 
Consiliul autorităților de reglementare și, 
după caz, al Responsabilului șef cu 
securitatea rețelelor, precum și sub 
controlul administrativ al Consiliului de 
administrație.

(5) Directorul este responsabil de punerea 
în aplicare a programului anual de 
activitate al Autorității sub îndrumarea 
Consiliul autorităților de reglementare.

Or. cs
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Amendamentul 117
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul permanent al părților interesate eliminat
1. Responsabilul șef cu securitatea 
rețelelor înființează un Grup permanent 
al părților interesate alcătuit din experți 
reprezentând părțile interesate relevante, 
în special din industria tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor, grupurile 
de consumatori și experții academici în 
securitatea rețelelor informatice și a 
datelor. După consultarea Directorului, 
Responsabilul șef cu securitatea rețelelor 
stabilește procedurile referitoare la 
numărul, alcătuirea, numirea membrilor 
și funcționarea grupului.
2. Grupul este prezidat de Responsabilul 
șef cu securitatea rețelelor. Durata 
mandatului membrilor săi este de doi ani 
și jumătate. Membrii grupului nu pot fi 
membri ai Consiliului de administrație 
sau ai Consiliului autorităților de 
reglementare.
3. Reprezentanții Comisiei au dreptul de a 
participa la întâlniri și la activitățile 
Grupului.
4. Grupul poate oferi servicii de 
consultanță Responsabilului șef cu 
securitatea în ceea ce privește 
desfășurarea activităților sale, precum 
întocmirea unei propuneri pentru părțile 
relevante din programul de lucru al 
Autorității, precum și garantarea 
comunicării cu părțile interesate referitor 
toate aspectele aferente programului de 
lucru.

Or. cs
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Amendamentul 118
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Veniturile Autorității se constituie din 
următoarele:

(1) Veniturile Autorității se constituie 
dintr-o finanțare comunitară prevăzută în 
bugetul general al Uniunii Europene 
conform articolului 185 al 
Regulamentului financiar. 

(a) taxe pentru serviciile furnizate de 
Autoritate
(b) un procent din taxele de utilizare 
plătite de solicitanți conform prevederilor 
Articolului 17;
(c) o subvenție comunitară prevăzută în 
bugetul general al Comunităților Europene 
(Secțiunea Comisie);
(d) orice moșteniri, donații sau finanțări 
acordate după cum se prevede la articolul 
26 alineatul (7).
(e) orice contribuție benevolă din partea 
statelor membre sau din partea autorităților 
de reglementare ale acestora.

Or. en

Justificare

As BERT undertakes, to a very large extent, duties assisting the implementation of the 
underlying Community policy in electronic communications, it is justified that BERT should 
be financed by Community funding

Amendamentul 119
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Veniturile Autorității se constituie din (1) Veniturile Autorității se constituie  în 
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următoarele: următoarele proporții:

a) taxe pentru serviciile furnizate de 
Autoritate

(a) o treime din veniturile anuale sunt sub 
formă de subvenție comunitară din cadrul 
capitolului corespunzător al bugetului 
general al UE, în baza deciziei luate de 
autoritatea bugetară în conformitate cu 
alineatul(47) al Acordului 
interinstituțional din 6 mai 2006;

(b) un procent din taxele de utilizare 
plătite de solicitanți conform prevederilor 
Articolului 17;

(b) două treimi din veniturile anuale sunt 
sub forma contribuțiilor de la organismele 
naționale de reglementare.  Statele 
membre contribuie cu sume de aceeași 
valoare. Statele membre garantează că 
organismele naționale de reglementare 
sunt finanțate adecvat și au resurse 
umane suficiente care să le permită să 
îndeplinească sarcinile încredințate de 
către Autoritate și să finanțeze Autoritatea 
în mod corespunzător. Statele membre ar 
trebui să desemneze un capitol bugetar pe 
care autoritățile naționale de 
reglementare trebuie să îl folosească în 
vederea asigurării de resurse prin care să 
finanțeze autoritatea din bugetele lor 
anuale. Aceste bugetele se fac publice.

(c) o subvenție comunitară prevăzută în 
bugetul general al Comunităților 
Europene (Secțiunea Comisie);
(d) orice moșteniri, donații sau finanțări 
acordate după cum se prevede la articolul 
26 alineatul (7).
(e) orice contribuție benevolă din partea 
statelor membre sau din partea 
autorităților de reglementare ale acestora.

Or. cs
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Amendamentul 120
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor care se încadrează 
la Articolul 20 sau Articolul 21,
Autoritatea, atunci când intenționează să ia 
măsuri conform prevederilor 
Regulamentului de față, se va consulta, 
dacă este cazul, cu părțile interesate și le va 
oferi posibilitatea de a comenta proiectul 
de măsuri într-o un interval de timp 
rezonabil. Rezultatele procedurii de 
consultare vor fi publicate de Autoritate,
exceptând informațiile confidențiale.

Autoritatea, atunci când intenționează să 
prezinte un aviz conform prevederilor 
Regulamentului de față, se va consulta, 
dacă este cazul, cu părțile interesate 
(inclusiv cu organizațiile consumatorilor)
și le va oferi posibilitatea de a comenta 
proiectul de aviz într-un interval de timp 
rezonabil. Rezultatele procedurii de 
consultare vor fi publicate de Autoritate, 
exceptând informațiile confidențiale.

Or. cs

Amendamentul 121
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Membrii Consiliilor Autorității, 
Directorul, experții externi și personalul 
Autorității, inclusiv oficialii secondați 
temporar de statele membre respectă 
cerințele de confidențialitate conform 
articolului 287 din tratat, chiar și după 
încetarea îndatoririlor acestora.

(2) Membrii Consiliului autorităților de 
reglementare, directorul, experții externi și 
personalul Autorității, inclusiv oficialii 
detașați temporar de statele membre, 
respectă cerințele de confidențialitate 
conform articolului 287 din tratat, chiar și 
după încetarea îndatoririlor acestora.

Or. cs
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Amendamentul 122
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cinci ani de la începerea 
efectivă a activității și din cinci în cinci ani 
ulterior, Comisia publică un raport 
general privind experiența dobândită ca 
urmare a funcționării Autorității și a 
procedurilor prevăzute în prezentul 
regulament. Această evaluare vizează 
rezultatele obținute de Autoritate precum și 
metodele acesteia de lucru, comparativ cu 
obiectivele, mandatul și sarcinile definite 
în prezentul regulament și în programele 
anuale de activitate stabilite de aceasta. 
Evaluarea ține seama de opiniile părților 
interesate, atât la nivel comunitar, cât și 
național. Raportul, și orice propunere care 
îl însoțește, vor fi transmise Parlamentului 
European și Consiliului.

În termen de doi ani de la începerea 
efectivă a activității și din cinci în cinci ani 
ulterior, Autoritatea își evaluează
performanța. Această evaluare vizează 
rezultatele obținute de Autoritate precum și 
metodele acesteia de lucru, comparativ cu 
obiectivele, mandatul și sarcinile definite 
în prezentul regulament și în programele 
anuale de activitate stabilite de aceasta. 
Evaluarea ține seama de opiniile părților 
interesate, inclusiv ale consumatorilor și 
organizațiilor acestora, atât la nivel 
comunitar, cât și național. Raportul, și 
orice propunere care îl însoțește, vor fi 
transmise Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. cs


