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Amendamentul 133
Erika Mann

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cadrul de reglementare din 2002 pentru 
comunicațiile electronice prevede un 
sistem de reglementare al autorităților 
naționale de reglementare și cooperarea 
acestor autorități atât între ele cât și cu 
Comisia, în vederea asigurării dezvoltării 
practicii coerente de reglementare și a 
aplicării unitare a cadrului de reglementare 
la nivelul Comunității.

(2) Cadrul de reglementare din 2002 pentru 
comunicațiile electronice prevede un 
sistem de reglementare al autorităților 
naționale de reglementare și cooperarea 
acestor autorități atât între ele cât și cu 
Comisia, în vederea asigurării dezvoltării 
practicii coerente de reglementare și a 
aplicării unitare a cadrului de reglementare 
la nivelul Comunității, dar lăsând loc 
concurenței în materie de reglementări 
între autoritățile naționale de 
reglementare, în lumina condițiilor 
specifice de pe piețele naționale.

Or. en

Justificare

BERT should not lead to full harmonisation of national markets. Healthy regulatory 
competition needs to be maintained.

Amendamentul 134
Erika Mann

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) OARET va fi înființat în vederea 
realizării unei coordonări între 
autoritățile naționale de reglementare ale 
statelor membre, fără a armoniza 
strategiile de reglementare existente într-o 
măsură care să submineze concurența în 
materie de reglementări.
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Or. en

Amendamentul 135
Erika Mann

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prin urmare, este necesară o bază 
instituțională substanțială pentru înființarea 
unui organism care să reunească expertiza 
și experiența autorităților naționale de 
reglementare, împreună cu un set de 
competențe bine definit, având în vedere 
necesitatea ca acest organism să exercite o 
autoritate reală în ochii membrilor săi și 
necesitatea reglementării sectorului prin 
calitatea rezultatelor acestuia.

(7) Prin urmare, este necesară o bază 
instituțională substanțială pentru înființarea 
unui organism care să reunească expertiza 
și experiența autorităților naționale de 
reglementare, împreună cu un set de 
competențe bine definit, având în vedere 
necesitatea ca acest organism să exercite o 
autoritate în ochii membrilor săi și 
necesitatea reglementării sectorului prin 
calitatea rezultatelor acestuia.

Or. en

Amendamentul 136
Erika Mann

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Strategia actuală de creare a unei 
mai mari coerențe între autoritățile 
naționale de reglementare prin schimbul 
de informații și cunoștințe privind 
experiențele practice s-a dovedit a avea 
succes în perioada scurtă ce a trecut de la 
desfășurarea sa. Cu toate acestea, va fi 
necesară o coordonare mai intensă între 
toate autoritățile de reglementare la nivel 
național și european pentru a înțelege și 
dezvolta mai departe piața internă a 
serviciilor de comunicații electronice cu 
scopul de a spori gradul de coerență al 
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reglementărilor.

Or. en

Justificare

It should be stated, that although not perfect, cooperation between NRAs has been achieved 
over the last years. Greater cooperation is needed to understand and influence Europe’s 
communication market in the right direction.

Amendamentul 137
Jorgo Chatzimarkakis

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 
sarcinilor ce îi sunt alocate 

(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 sarcinilor ce îi sunt alocate

Or. en

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.
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Amendamentul 138
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Autoritatea trebuie să înlocuiască
ERG și să joace rolul de forum exclusiv 
pentru cooperare între autoritățile naționale 
de reglementare în exercitarea întregii 
game de responsabilități ale acestora 
conform cadrului de reglementare.

(14) Autoritatea înlocuiește ERG și 
reprezintă un forum exclusiv pentru 
cooperare între autoritățile naționale de 
reglementare, precum și între aceste 
autorități și Comisie, în exercitarea întregii 
game de responsabilități ale acestora 
conform cadrului de reglementare.

Or. ro

Amendamentul 139
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Autoritatea trebuie înființată în cadrul 
structurii instituționale și a balanței de 
puteri existente ale Comunității. Agenția ar 
trebui să fie independentă în ceea ce 
privește aspectele tehnice și să aibă 
autonomie juridică, administrativă și 
financiară. În acest scop, este necesar și 
adecvat ca Autoritatea să fie un organism 
comunitar cu personalitate juridică care să-
și poată exercita puterile conferite prin 
prezentul regulament.

(15) Autoritatea trebuie înființată în cadrul 
structurii instituționale și a balanței de 
puteri existente ale Comunității. 
Autoritatea trebuie să fie independentă în 
ceea ce privește aspectele tehnice și să aibă 
autonomie juridică, administrativă și 
financiară. În acest scop, este necesar ca 
Autoritatea să fie un organism comunitar 
cu personalitate juridică care să-și poată 
exercita puterile conferite prin prezentul 
regulament.

Or. ro
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Amendamentul 140
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Autoritatea trebuie să ofere 
consultanță în mod corespunzător Comisiei 
și autorităților naționale de reglementare, 
conform cadrului de reglementare al 
Comunității pentru comunicații electronice, 
asistând astfel la punerea în aplicare 
efectivă a acestuia.

(18) Autoritatea trebuie să ofere 
consultanță în mod corespunzător Comisiei 
și autorităților naționale de reglementare, 
precum și Parlamentului European, la 
solicitarea acestuia, conform cadrului de 
reglementare al Comunității pentru 
comunicații electronice, asistând astfel la 
punerea în aplicare efectivă a acestuia.

Or. ro

Amendamentul 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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) Controlul anual efectuat de OARET ar 
trebui să identifice cele mai bune practici 
în materie de reglementare, în special în 
raport cu dificultățile rămase pe piață și să 
contribuie la îmbunătățirea nivelului de 
protecție și a securității cetățenilor.

Or. es
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Justificare

For consistency with the approach taken in amendments to the other proposed provisions, 
since the powers given to the ‘Authority’ exceed those that such bodies ought to have.

Amendamentul 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) 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). 

eliminat

Or. es

Justificare

Consistent with the BERT’s tasks, as its scope should make it clear that it does not cover 
management and use of the spectrum.
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Amendamentul 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În timp ce progresul tehnologic și al 
pieței a sporit potențialul de furnizare a 
serviciilor de comunicații electronice 
dincolo de granițele geografice ale statelor 
membre individuale, există riscul ca 
existența unor condiții juridice și de 
reglementare diferite privind furnizarea 
acestor servicii conform legilor naționale 
să împiedice tot mai mult furnizarea 
acestor servicii transfrontaliere. Prin 
urmare, Autoritatea trebuie să joace un 
rol cheie în stabilirea condițiilor 
armonizate de autorizare a acestor 
servicii, indiferent dacă este vorba de 
autorizații generale, drepturi de utilizare a 
spectrului radio sau drepturile de utilizare 
a numerelor, precum și în informarea 
Comisiei în legătură cu detaliile privind 
măsurile care urmează a fi adoptate 
conform Directivei 2002/21/CE 
(Directiva-cadru) pentru realizarea 
acestor condiții armonizate.

(22) În timp ce progresul tehnologic și al 
pieței a sporit potențialul de furnizare a 
serviciilor de comunicații electronice 
dincolo de granițele geografice ale statelor 
membre individuale, convergența treptată 
a condițiilor juridice și de reglementare 
diferite privind furnizarea acestor servicii 
conform legilor naționale va facilita tot 
mai mult furnizarea acestor servicii 
transfrontaliere.

Or. es

Justificare

Shortens the recital, simplifying the wording.
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Amendamentul 144
Silvia-Adriana Țicău

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) Uniunea are nevoie de un 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 centrului de 
expertiză la nivel european pentru 
problemele legate de securitatea rețelelor 
informatice și a datelor, prin care se
furnizează consultanță tehnică la solicitarea 
Comisiei și a statelor membre, trebuie să 
faciliteze aplicarea uniformă a acestor 
directive la nivel național.

Or. ro

Justificare

Network and information security is vital for consumer confidence in Information Society 
services.
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Amendamentul 145
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În cazul apariției unor dispute de 
natură transfrontalieră între întreprinderi în 
legătură cu drepturile sau obligațiile 
prevăzute în cadrul de reglementare pentru 
comunicații electronice, la solicitarea unei 
autorități naționale de reglementare cu 
competență în soluționarea disputei, 
Autoritatea trebuie să investigheze fondul 
apariției disputei și să informeze
autoritatea națională de reglementare 
respectivă în legătură cu măsurile pe care 
le consideră cele mai adecvate în vederea 
soluționării acestei dispute conform 
prevederilor cadrului de reglementare.

(26) În cazul apariției unor dispute de 
natură transfrontalieră între întreprinderi în 
legătură cu drepturile sau obligațiile 
prevăzute în cadrul de reglementare pentru 
comunicații electronice, la solicitarea unei 
autorități naționale de reglementare cu 
competență în soluționarea disputei 
precum și la solicitarea Comisiei, 
Autoritatea dispune efectuarea unei 
anchete în cadrul căreia investighează
fondul apariției disputei și informează 
autoritatea națională de reglementare 
respectivă în legătură cu măsurile pe care 
le consideră cele mai adecvate în vederea 
soluționării acestei dispute conform 
prevederilor cadrului de reglementare.

Or. ro

Amendamentul 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a-și putea îndeplini sarcinile 
prevăzute de prezentul regulament și 
pentru a înțelege mai bine provocările din 
domeniul comunicațiilor electronice, 
inclusiv riscurile actuale și viitoare din 
domeniul securității rețelelor informatice 
și a datelor, Autoritatea trebuie să poată 
analiza evoluția actuală și viitoare. În 
acest scop, Autoritatea poate colecta 
informații corespunzătoare, în special cele 
referitoare la încălcarea securității și 

(28) Pentru a-și putea îndeplini sarcinile 
prevăzute de prezentul regulament și 
pentru a înțelege mai bine provocările din 
domeniul comunicațiilor electronice, 
OARET trebuie să cunoască toate 
aspectele prevăzute în directiva-cadru și 
în directivele specifice vizate și să nu 
abordeze chestiuni referitoare la 
organisme sau agenții comunitare 
specifice, cum ar fi Agenția Europeană 
pentru Securitatea Rețelelor și a Datelor, 
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integrității cu impact semnificativ asupra 
funcționării rețelei sau a serviciilor 
furnizate de autoritățile naționale de 
reglementare conform articolului 13a 
alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-cadru), precum și cu ajutorul 
chestionarelor.

a căror funcționare nu intră sub incidența 
mandatului său.

Or. es

Justificare

There is a need to make clear that issues concerning the network and information security do 
not fall within the competence of the BERT or Authority but that of ENISA.

Amendamentul 147
Erika Mann

Propunere de regulament
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) OARET ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea unei culturi de securitate a 
rețelelor informatice și a datelor, în 
special prin conștientizarea pericolelor 
care amenință securitatea rețelelor 
informatice, prin dezvoltarea de metode 
privind cele mai bune practici, prin 
promovarea activităților de evaluare a 
riscurilor și prin cooperarea cu 
organizații internaționale. În cadrul 
revizuirii prevăzute pentru 1 ianuarie 
2014, ar trebui reevaluat rolul OARET în 
domeniul securității rețelelor informatice 
și a datelor.

Or. en

Justificare

It is too early to give BERT a greater role in security related topics, but it is wise to state that 
a greater role might be needed in the near future.
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Amendamentul 148
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Fiind un punct central de transmitere 
și de schimb de informații cu privire la 
aspecte legate de reglementarea serviciilor 
de comunicații electronice la nivelul 
Comunității, și în scopul promovării 
transparenței și reducerii sarcinilor 
administrative ale furnizorilor și 
utilizatorilor de astfel de servicii, 
Autoritatea trebuie să dețină și să asigure 
accesul la un registru care să conțină 
informații referitoare la utilizarea 
spectrului în Comunitate, pe baza 
informațiilor standardizate furnizate 
periodic de fiecare stat membru. Pentru 
îmbunătățirea transparenței prețurilor 
pentru persoanele fizice la efectuarea și 
primirea de apeluri telefonice prin roaming 
în Comunitate, și pentru a ajuta clienții 
serviciilor de roaming să ia decizii cu 
privire la utilizarea telefoanelor lor mobile 
atunci când se află în străinătate, 
Autoritatea trebuie să se asigure că 
informații actualizate cu privire la aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în 
rețelele publice de telefonie mobilă în 
interiorul Comunității și de modificare a 
Directivei 2002/21/CE sunt puse la 
dispoziția părților interesate și că publică 
anual rezultatele unei astfel de 
monitorizări.

(29) Fiind un punct central de transmitere 
și de schimb de informații cu privire la 
aspecte legate de reglementarea serviciilor 
de comunicații electronice la nivelul 
Comunității, și în scopul promovării 
transparenței și reducerii sarcinilor 
administrative ale furnizorilor și 
utilizatorilor de astfel de servicii, 
Autoritatea trebuie să dețină și să asigure 
accesul la un registru care să conțină 
informații referitoare la utilizarea 
spectrului în Comunitate, pe baza 
informațiilor standardizate furnizate 
periodic de fiecare stat membru. Pentru 
îmbunătățirea transparenței prețurilor 
pentru persoanele fizice la efectuarea și 
primirea de apeluri telefonice prin roaming 
în Comunitate, și pentru a ajuta clienții 
serviciilor de roaming să ia decizii cu 
privire la utilizarea telefoanelor lor mobile 
atunci când se află în străinătate, OARET 
trebuie să se asigure că informații 
actualizate cu privire la aplicarea
Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în 
rețelele publice de telefonie mobilă în 
interiorul Comunității și de modificare a 
Directivei 2002/21/CE sunt puse la 
dispoziția părților interesate și că publică 
anual rezultatele unei astfel de 
monitorizări. Aceste informații se publică 
într-o broșură, costurile editării și tipăririi 
fiind suportate din bugetul OARET.

Or. ro
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Amendamentul 149
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Comisia trebuie să poată solicita 
Autorității să îndeplinească orice sarcini 
specifice suplimentare ca parte a 
îndatoririlor sale generale, care se 
consideră că pot contribui la atingerea 
obiectivelor cadrului de reglementare al 
Comunității pentru comunicații 
electronice.

eliminat

Or. de

Justificare

This not does appear to be a justified delegation of powers, as regulatory bodies should be 
given such tasks only where there is a specific need for regulation and then only via a specific 
legislative act after consultation of the groups concerned. Otherwise there would be a risk 
that regulatory tasks for which a need had not be ascertained were delegated on mere 
suspicion, which could be to the detriment of legal certainty and ultimately also of 
competition.

Amendamentul 150
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Structura Autorității trebuie să fie 
adecvată sarcinilor pe care urmează să le 
îndeplinească. Experiența altor autorități 
similare din cadrul Comunității oferă o 
oarecare îndrumare în acest sens, dar
structura trebuie adaptată pentru a răspunde 
nevoilor specifice ale sistemului comunitar 
de reglementare a comunicațiilor 

(32) Structura OARET trebuie să fie 
adecvată sarcinilor pe care urmează să le 
îndeplinească. Structura trebuie adaptată 
pentru a răspunde nevoilor specifice ale 
sistemului comunitar de reglementare a 
comunicațiilor electronice. În special, 
trebuie respectate rolul specific al ANR-
urilor și natura independentă a acestora
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electronice. În special, trebuie avute în 
vedere rolul specific al autorităților 
naționale de reglementare și natura 
independentă a acestora.

atât la nivel european, cât și național.

Or. en

Justificare

This puts beyond doubt the concept of NRA independence, whether individually at the 
national level or collectively at a European level, as the cornerstone of effective regulation in 
this sector.

Amendamentul 151
Mary Honeyball

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Structura Autorității trebuie să fie 
adecvată sarcinilor pe care urmează să le 
îndeplinească. Experiența altor autorități 
similare din cadrul Comunității oferă o 
oarecare îndrumare în acest sens, dar
structura trebuie adaptată pentru a răspunde 
nevoilor specifice ale sistemului comunitar 
de reglementare a comunicațiilor 
electronice. În special, trebuie avute în 
vedere rolul specific al autorităților 
naționale de reglementare și natura 
independentă a acestora.

(32) Structura OARET trebuie să fie 
adecvată sarcinilor pe care urmează să le 
îndeplinească. Structura trebuie adaptată 
pentru a răspunde nevoilor specifice ale 
sistemului comunitar de reglementare a 
comunicațiilor electronice. În special, 
trebuie respectate rolul specific al ANR-
urilor și natura independentă a acestora
atât la nivel european, cât și național.

Or. en

Justificare

This amendment puts the concept of NRA independence beyond doubt.
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Amendamentul 152
Erika Mann

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Structura Autorității trebuie să fie 
adecvată sarcinilor pe care urmează să le 
îndeplinească. Experiența altor autorități 
similare din cadrul Comunității oferă o 
oarecare îndrumare în acest sens, dar
structura trebuie adaptată pentru a răspunde 
nevoilor specifice ale sistemului comunitar 
de reglementare a comunicațiilor 
electronice. În special, trebuie avute în 
vedere rolul specific al autorităților 
naționale de reglementare și natura 
independentă a acestora.

(32) Structura OARET trebuie să fie 
redusă și adecvată sarcinilor pe care 
urmează să le îndeplinească. Personalul 
său nu ar trebui să depășească 30 de 
membri. Structura trebuie adaptată pentru a 
răspunde nevoilor specifice ale sistemului 
comunitar de reglementare a 
comunicațiilor electronice. În special, 
trebuie avute în vedere rolul specific al 
autorităților naționale de reglementare și 
natura independentă a acestora.

Or. en

Amendamentul 153
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Structura Autorității trebuie să fie 
adecvată sarcinilor pe care urmează să le 
îndeplinească. Experiența altor autorități 
similare din cadrul Comunității oferă o 
oarecare îndrumare în acest sens, dar
structura trebuie adaptată pentru a răspunde 
nevoilor specifice ale sistemului comunitar 
de reglementare a comunicațiilor 
electronice. În special, trebuie avute în 
vedere rolul specific al autorităților 
naționale de reglementare și natura 
independentă a acestora.

(32) Structura OARET trebuie să fie 
adecvată sarcinilor pe care urmează să le 
îndeplinească. Structura trebuie adaptată 
pentru a răspunde nevoilor specifice ale 
sistemului comunitar de reglementare a 
comunicațiilor electronice. În special, 
trebuie avute în vedere, la toate nivelurile,
rolul specific al ANR-urilor și natura 
independentă a acestora.

Or. en
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Amendamentul 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Autoritatea trebuie să dețină 
atribuțiile necesare pentru a exercita
funcțiile de reglementare într-un mod 
eficient și, mai ales, independent. 
Reflectând situația la nivel național, 
Consiliul autorităților de reglementare 
trebuie așadar să acționeze independent de 
orice interes de piață și nu poate cere sau 
urma instrucțiuni de la nici un guvern sau 
altă entitate publică sau privată. 

(33) OARET trebuie să fie capabilă să-și 
exercite funcțiile într-un mod eficient și, 
mai ales, independent. În cazul în care 
intervine în chestiuni legate de 
reglementarea pieței și reflectând situația 
la nivel național, Consiliul autorităților de 
reglementare trebuie să acționeze 
independent de orice interes de piață și nu 
poate cere sau urma instrucțiuni de la nici 
un guvern sau altă entitate publică sau 
privată.

Or. es

Justificare

The ‘Authority’ should not have regulatory functions but only those of an advisory nature.

Amendamentul 155
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În plus față de principiile sale de 
funcționare bazate pe independență și 
transparență, Autoritatea trebuie să fie o 
organizație deschisă contactelor cu 
industria, consumatorii și alte părți 
interesate. Autoritatea trebuie să faciliteze 
cooperarea dintre diverși actori care 
operează în domeniul securității rețelelor 
informatice și a datelor, organizând 
periodic, printre altele, consultări cu 

(37) În plus față de principiile sale de 
funcționare bazate pe independență și 
transparență, OARET trebuie să fie o 
organizație deschisă contactelor cu, printre 
altele, industria, consumatorii, sindicatele, 
organismele din sectorul public, centrele 
de cercetare și alte părți interesate. Acolo 
unde este cazul, OARET trebuie să ofere 
asistență Comisiei la diseminarea și 
schimbul de cele mai bune practici între 
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industria, cu centrele de cercetare, 
precum și cu alte părți interesate, prin 
înființarea unei rețele de contacte pentru 
organismele Comunității, organismele din 
sectorul public numite de statele membre, 
organismele din sectorul privat și 
organismele consumatorilor.

întreprinderi.

Or. en

Justificare

BERT should have the possibility to consult and interact with the variety of stakeholders in 
the electronic communications sector.

Amendamentul 156
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Pentru a garanta autonomia și 
independența deplină a Autorității, aceasta 
trebuie să primească un buget autonom. 
Procedura bugetară comunitară trebuie 
să rămână în continuare aplicabilă în 
ceea ce privește subvențiile prevăzute de 
la bugetul general al Uniunii Europene. În 
plus, verificările conturilor trebuie 
efectuate de către Curtea de Conturi în 
conformitate cu articolul 91 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 
2002 privind regulamentul financiar 
cadru pentru organismele menționate la 
articolul 185 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 
privind Regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităților 
Europene.

(40) Pentru a garanta autonomia și 
independența deplină a OARET, aceasta 
trebuie să primească un buget autonom. O 
treime din fondurile sale va proveni din 
bugetul general al Uniunii Europene și 
două treimi din veniturile sale îi vor fi 
alocate de către ANR-uri. Statele membre 
sunt obligate să se asigure că ANR-urile 
dispun, în acest scop, de fonduri 
suficiente și necondiționate. Această 
metodă de finanțare nu ar trebui să aducă 
atingere independenței OARET nici în 
raport cu statele membre și nici cu 
Comisia Europeană.

Or. en
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Amendamentul 157
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Comisia trebuie să poată aplica 
penalizări financiare întreprinderilor care 
nu furnizează informațiile necesare 
Autorității pentru îndeplinirea eficientă a 
sarcinilor sale. De asemenea, statele 
membre trebuie să garanteze faptul că 
dispun de un cadru adecvat de impunere 
efectivă a penalizărilor asupra 
întreprinderilor, direct proporțional cu 
culpa acestora și care să le descurajeze să 
comită o altă culpă pe viitor, pentru 
nerespectarea de către acestea a obligațiilor 
prevăzute în prezentul regulament. 

(42) Comisia trebuie să poată lua măsurile 
necesare în cazul în care întreprinderile 
nu furnizează informațiile necesare 
OARET pentru îndeplinirea eficientă a 
sarcinilor sale. De asemenea, statele 
membre trebuie să garanteze faptul că 
dispun de un cadru adecvat de impunere 
efectivă a penalizărilor asupra 
întreprinderilor, direct proporțional cu 
culpa acestora și care să le descurajeze să 
comită o altă culpă pe viitor, pentru 
nerespectarea de către acestea a obligațiilor 
prevăzute în prezentul regulament. 

Or. en

Amendamentul 158
Erika Mann

Propunere de regulament
Considerentul 49a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) La 1 ianuarie 2014 ar trebui să se 
realizeze o analiză a nevoii de a prelungi 
mandatul OARET. În cazul în care o 
prelungire este justificată, ar trebui re-
evaluate reglementările bugetare și 
procedurale, precum și resursele umane.

Or. en
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Amendamentul 159
Alexander Alvaro

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 Consiliul Autorităților 
Europene de Reglementare a 
Comunicațiilor Electronice (CAERCE), ale 
cărui responsabilități sunt stabilite prin 
prezentul regulament. La îndeplinirea 
funcțiilor sale conform directivei-cadru și 
a directivelor specifice, Comisia consultă 
CAERCE în conformitate cu prevederile 
prezentului regulament.
(Această modificare se aplică întregului 
text. Adoptarea sa impune schimbări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Or. en

Justificare

In order to formalise the extended scope of the former ERG, as adviser and coordinator of 
common European regulatory policy. The term shall apply throughout the text.

Amendamentul 160
Jorgo Chatzimarkakis

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 Grup European al 
Autorităților de Reglementare (ERG), ale 
cărui responsabilități sunt stabilite prin 
prezentul regulament.

(Această modificare se aplică întregului 
text. Adoptarea sa impune schimbări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Or. en
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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 161
David Hammerstein

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea își desfășoară activitatea în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2002/21/CE (Directiva-cadru) și al 
Directivelor specifice și utilizează 
expertiza disponibilă în cadrul autorităților 
naționale de reglementare. Autoritatea 
contribuie la mai buna funcționare a pieței 
interne a rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice, inclusiv, în 
special, la dezvoltarea comunicațiilor 
electronice la nivel comunitar și la 
asigurarea unui nivel ridicat și eficient 
privind securitatea rețelelor informatice și 
a datelor, prin intermediul sarcinilor 
menționate în Capitolele II și III.

(2) Autoritatea își desfășoară activitatea în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2002/21/CE (Directiva-cadru) și al 
Directivelor specifice și utilizează 
expertiza disponibilă în cadrul autorităților 
naționale de reglementare. Autoritatea 
contribuie la mai buna funcționare a pieței 
interne a rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice, inclusiv, în 
special, la:

a) facilitarea piețelor de comunicare 
transfrontaliere interoperabile,
b) accesul fără discriminare la piețele 
comunicațiilor electronice,
c) gestionarea tranziției piețelor către 
infrastructuri de informație libere, 
precum internetul,
d) coerența activităților de reglementare 
naționale 
prin intermediul sarcinilor menționate în 
Capitolele II și III.

Or. en
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Justificare

The role of the authority should be to promote competition. It cannot ‘develop’ cross-
community communication. The main tasks are here to manage the structural transition of 
traditional telecommunication markets towards the internet world and to combat access 
barriers and discrimination ensuring a coherent approach by all regulators in Europe.

Amendamentul 162
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea își desfășoară activitatea în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2002/21/CE (Directiva-cadru) și al 
Directivelor specifice și utilizează 
expertiza disponibilă în cadrul autorităților 
naționale de reglementare. Autoritatea
contribuie la mai buna funcționare a pieței 
interne a rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice, inclusiv, în 
special, la dezvoltarea comunicațiilor 
electronice la nivel comunitar și la 
asigurarea unui nivel ridicat și eficient 
privind securitatea rețelelor informatice și a 
datelor, prin intermediul sarcinilor 
menționate în Capitolele II și III.

(2) OARET își desfășoară activitatea în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2002/21/CE (Directiva-cadru) și al 
Directivelor specifice și utilizează 
expertiza disponibilă în cadrul autorităților 
naționale de reglementare. OARET
contribuie la mai buna funcționare a pieței 
interne a rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice, inclusiv, în 
special, la promovarea unei aplicări 
eficiente și coerente a cadrului de 
reglementare a comunicațiilor electronice 
și la dezvoltarea comunicațiilor electronice 
la nivel comunitar prin intermediul 
sarcinilor menționate în Capitolele II și III.

Or. en

Amendamentul 163
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea își desfășoară activitatea în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2002/21/CE (Directiva-cadru) și al 
Directivelor specifice și utilizează 

(2) OARET își desfășoară activitatea în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2002/21/CE (Directiva-cadru) și al 
Directivelor specifice și utilizează 
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expertiza disponibilă în cadrul autorităților 
naționale de reglementare. Autoritatea
contribuie la mai buna funcționare a pieței 
interne a rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice, inclusiv, în 
special, la dezvoltarea comunicațiilor 
electronice la nivel comunitar și la 
asigurarea unui nivel ridicat și eficient 
privind securitatea rețelelor informatice și 
a datelor, prin intermediul sarcinilor 
menționate în Capitolele II și III.

expertiza disponibilă în cadrul autorităților 
naționale de reglementare. OARET
contribuie la îmbunătățirea 
reglementărilor naționale în sectorul 
comunicațiilor electronice și la mai buna 
funcționare a pieței interne a rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice, 
inclusiv, în special, la dezvoltarea 
comunicațiilor electronice la nivel 
comunitar, prin intermediul sarcinilor 
menționate în Capitolele II și III.

Or. en

Amendamentul 164
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) OARET funcționează ca mijloc de 
schimb de informații și de adoptare a 
unor decizii coerente de către ANR-uri. 
OARET oferă baza organizațională 
pentru luarea de decizii de către ANR-uri. 
OARET adoptă poziții comune și 
comentarii, oferă servicii de consultanță 
Comisiei și asistă ANR-urile în toate 
chestiunile ce intră în sfera de aplicare a 
sarcinilor încredințate ANR-urilor prin 
directiva-cadru și directivele specifice.

Or. en
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Amendamentul 165
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Odată cu intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, Consiliul și 
Parlamentul European adoptă o decizie 
de înființare a unui birou care să asigure 
OARET resursele cuvenite. Decizia 
prevede că acest birou face parte din 
administrația comunitară în ceea ce 
privește condițiile de angajare și 
responsabilitățile bugetare; în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru 
îndeplinirea în mod autonom a sarcinilor 
OARET, decizia oferă un statut al 
funcționarilor specific biroului. În plus, 
decizia prevede norme privind prima 
adunare și primul președinte al OARET.
Biroul își are sediul la Bruxelles.

Or. en

Amendamentul 166
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 3 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În promovarea sarcinilor sale prevăzute 
prin prezentul regulament, Autoritatea:

În promovarea sarcinilor sale prevăzute 
prin prezentul regulament, OARET:

Or. en
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Amendamentul 167
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

emite avize la solicitarea Comisiei sau din 
proprie inițiativă și sprijină Comisia prin 
punerea la dispoziția acesteia a unor 
mijloace tehnice suplimentare de asistență 
privind toate aspectele legate de 
comunicațiile electronice;

a) emite avize, recomandări și decizii din 
proprie inițiativă, în cazurile în care 
prezentul regulament prevede acest lucru,
privind toate aspectele ce intră în sarcinile 
încredințate OARET;

Or. en

Justificare

BERT shall only function within the scope of its tasks given in this regulation. It shall be an 
independent body working on its own initiative.

Amendamentul 168
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) emite avize la solicitarea Comisiei sau 
din proprie inițiativă și sprijină Comisia 
prin punerea la dispoziția acesteia a unor 
mijloace tehnice suplimentare de asistență 
privind toate aspectele legate de 
comunicațiile electronice;

(a) emite avize la solicitarea Comisiei, a 
autorităților naționale de reglementare 
sau din proprie inițiativă și sprijină 
Comisia prin punerea la dispoziția acesteia 
a unor mijloace tehnice suplimentare de 
asistență, precum și a altor informații de 
natură tehnică necesare, privind toate 
aspectele legate de comunicațiile 
electronice;

Or. ro
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Amendamentul 169
David Hammerstein

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) oferă asistență tehnică și fac apel la 
comunitățile de tip „open source” care 
dezvoltă elemente esențiale ale 
infrastructurii europene de comunicare;

Or. en

Justificare

Large parts of the European electronic communications infrastructure are developed by open 
source communities today. The new institution needs to reach out to these communities and 
raise awareness about the regulatory activities on the European level.

Amendamentul 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) emite recomandări către autoritățile
naționale de reglementare în legătură cu 
dispute transnaționale referitoare la aspecte 
ce țin de accesibilitatea electronică.

(i) oferă consultanță autorităților
naționale de reglementare în legătură cu 
dispute transnaționale și, dacă este cazul,
referitoare la aspecte ce țin de 
accesibilitatea electronică.

Or. es

Justificare

The term ‘recommendation’ should be avoided as this has acquired a special meaning in 
Community law.
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Amendamentul 171
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) întocmește și prezintă anual, 
Parlamentului European și Comisiei, un 
raport privind securitatea rețelelor de 
comunicații electronice și a sistemelor 
informatice dedicate furnizării de servicii 
specifice societății informaționale, și în 
special în domeniul serviciilor de 
guvernare electronică, și propune 
Comisiei adoptarea de măsuri pentru 
îmbunătățirea securității acestora.

Or. ro

Justificare

The security of specific information society services, particularly of e-government services, 
should be discussed by Parliament and the Commission.

Amendamentul 172
David Hammerstein

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) oferă soft autorizat în temeiul licenței 
publice a Uniunii Europene sau al unei 
licențe compatibile.

Or. en

Justificare

The institution may not only issue conferences but also publish software for national 
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regulators or end-users. The amendment clarifies that.

Amendamentul 173
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La solicitarea Comisiei, Autoritatea
emite avize cu privire la toate aspectele 
legate de comunicațiile electronice.

(1) La solicitarea Comisiei, OARET emite 
avize cu privire la toate aspectele legate de 
comunicațiile electronice, după cum 
prevede prezentul regulament. OARET 
poate prezenta, de asemenea, din proprie 
inițiativă, Comisiei și ANR-urilor avize cu 
privire la aceste aspecte. Acolo unde este 
cazul, OARET oferă soluții alternative.

Or. en

Justificare

It is needs to be clear that BERT exclusively works within the scope of this regulation.

Amendamentul 174
Nikolaos Vakalis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, Autoritatea contribuie la 
aplicarea armonizată a prevederilor 
Directivei-cadru și ale Directivelor 
specifice, 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).

(2) În special, OARET contribuie la 
aplicarea armonizată a prevederilor 
Directivei-cadru și ale Directivelor 
specifice, 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). OARET are 
responsabilitatea de a monitoriza 
respectarea reglementărilor prin aplicarea 
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anuală, în mod consecvent, a principalilor 
indicatori de performanță care să 
etaloneze performanțele, în special în 
ceea ce privește obstacolele rămase.

Or. en

Justificare

In order to achieve the harmonized implementation of the existing LLU provisions the 
consistent monitoring and benchmarking is crucial. BERT should be empowered to supervise 
the correct implementation of LLU and give clear best practice benchmarks on time limits, 
prices and procedures used. BERT should provide national regulators with uniform 
benchmarks to assess the implementation on the basis of annual key performance indicators, 
which would include timescales terms and delivery of local loops, price and service levels and 
terms and conditions to information systems.

Amendamentul 175
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, Autoritatea contribuie la 
aplicarea armonizată a prevederilor 
Directivei-cadru și ale Directivelor 
specifice, 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).

(2) În special, OARET contribuie la 
aplicarea armonizată a prevederilor 
Directivei-cadru și ale Directivelor 
specifice, 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). OARET are 
responsabilitatea de a monitoriza 
respectarea reglementărilor prin aplicarea 
anuală, în mod consecvent, a principalilor 
indicatori de performanță care să 
etaloneze performanțele, în special în 
ceea ce privește obstacolele rămase.

Or. en
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Justificare

BERT should be empowered to supervise the correct implementation of local loop unbundling 
and give clear best practice benchmarks on time limits, prices and procedures used.

Amendamentul 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, Autoritatea contribuie la 
aplicarea armonizată a prevederilor 
Directivei-cadru și ale Directivelor 
specifice, 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).

(2) În special, OARET contribuie la 
aplicarea armonizată a prevederilor 
Directivei-cadru și ale Directivelor 
specifice, prin emiterea unui aviz în scopul 
asistării Comisiei, atunci când aceasta din 
urmă solicită acest lucru, la elaborarea 
recomandărilor sau a măsurilor obligatorii 
care urmează a fi adoptate de Comisie
privind oricare din chestiunile menționate 
la articolul 3 din prezentul regulament,
conform articolului 19 din Directiva 
2002/21/CE (Directiva-cadru).

Or. es

Justificare

Consistent with the proposal for the BERT set out in previous amendments.

Amendamentul 177
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) analize ale piețelor naționale specifice 
conform articolului 16 din Directiva 
2002/21/CE (Directiva-cadru) și, unde este 
cazul, ale piețelor sub-naționale;
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Or. en

Justificare

BERT has an advisory role on market analysis, on a national and where appropriate sub-
national level.

Amendamentul 178
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) punere în aplicarea eficientă a 
numărului de telefon de urgență „112” 
conform articolului 26 din Directiva 
2002/22/CE (Directiva privind serviciul 
universal);

(h) punerea în aplicarea și monitorizarea 
utilizării eficiente a numărului de telefon 
de urgență „112” conform articolului 26 
din Directiva 2002/22/CE (Directiva 
privind serviciul universal);

Or. ro

Amendamentul 179
Nikolaos Vakalis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) măsuri cu privire la transparență în 
vederea punerii în aplicare a desfacerii 
buclei locale conform articolului 9 din 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul);

(m) măsuri cu privire la transparență în 
vederea punerii în aplicare a desfacerii 
buclei locale conform articolului 9 din 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul). Aceste măsuri includ în special 
obiective de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 2887/2000 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 
decembrie 2000 privind accesul 
neîngrădit la bucla locală1, cum ar fi 
condițiile privind termenele de producere 
și distribuție a buclelor locale, prețurile și 
nivelul serviciilor în cadrul acordurilor 
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privind nivelul serviciilor și condițiile 
legate de sistemele informatice ce 
garantează accesul egal la informații 
specifice;
_____________________
1JO L 336, 30.12.2000, p. 4.

Or. en

Justificare

In order to achieve the harmonized implementation of the existing LLU provisions the 
consistent monitoring and benchmarking is crucial. BERT should be empowered to supervise 
the correct implementation of LLU and give clear best practice benchmarks on time limits, 
prices and procedures used. BERT should provide national regulators with uniform 
benchmarks to assess the implementation on the basis of annual key performance indicators, 
which would include timescales terms and delivery of local loops, price and service levels and 
terms and conditions to information systems.

Amendamentul 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) măsuri legate de aspecte referitoare la 
spectrul radio conform articolelor 4 și 6 
din Decizia 676/2002/CE (Decizia privind 
spectrul de frecvențe radio);

(o) chestiuni care țin de responsabilitatea 
OARET, identificate în directiva-cadru și 
în directivele specifice, în măsura în care 
acestea afectează gestionarea spectrului 
sau sunt afectate de gestionarea acestuia;

Or. es

Justificare

It would be appropriate for the Directives to specify which matters should come within the 
‘Authority’s scope.
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Amendamentul 181
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia și ANR-urile țin cont întru 
totul de avizele emise de OARET. În cazul 
în care OARET propune soluții 
alternative în lumina diferitelor condiții 
de piață și a dependenței de o anumită 
cale a diferitelor strategii de 
reglementare, ANR-urile analizează care 
dintre soluții este cea mai potrivită pentru 
propria lor strategie de reglementare. 
ANR-urile și Comisia fac public modul în 
care s-a ținut seama de avizul OARET.

Or. en

Justificare

Existing differences in national markets need to be taken into account when proposing 
solutions.

Amendamentul 182
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consultarea Autorității cu privire la 
definirea și analiza piețelor naționale și cu 

privire la măsurile corective

Consultarea OARET cu privire la definirea 
și analiza piețelor naționale și cu privire la 

măsurile corective

Or. en

Justificare

Even with the removal of a Commission veto over remedies BERT should have a role to play 
in this regard.



PE406.122v01-00 34/69 AM\723731RO.doc

RO

Amendamentul 183
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consultarea Autorității cu privire la 
definirea și analiza piețelor naționale și cu 

privire la măsurile corective

Consultarea OARET cu privire la definirea 
și analiza piețelor naționale și cu privire la 

măsurile corective

Or. en

Amendamentul 184
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consultarea Autorității cu privire la 
definirea și analiza piețelor naționale și cu 

privire la măsurile corective

Consultarea OARET cu privire la definirea 
și analiza piețelor naționale și cu privire la 

măsurile corective

Or. en

Justificare

To be consistent with Directive (2002/21/EC) on a common regulatory framework for 
electronic communications networks and services, in which BERT has a role over remedies, it 
is necessary to keep the reference to them.

Amendamentul 185
Mary Honeyball

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consultarea Autorității cu privire la Consultarea OARET cu privire la definirea 



AM\723731RO.doc 35/69 PE406.122v01-00

RO

definirea și analiza piețelor naționale și cu 
privire la măsurile corective

și analiza piețelor naționale și cu privire la 
măsurile corective

Or. en

Justificare

Even with the removal of a Commission veto over remedies, BERT should have a role to play 
with proposed remedies.

Amendamentul 186
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Revizuiri ale piețelor naționale de către 
Autoritate

Analize ale piețelor naționale de către 
OARET

Or. en

Amendamentul 187
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Autoritatea primește o 
solicitare din partea Comisiei, conform 
articolului 16 alineatul (7) din Directiva 
2002/21/CE (Directiva-cadru) de analizare 
a pieței specifice relevante dintr-un stat 
membru, aceasta emite un aviz și 
furnizează Comisiei informațiile necesare, 
inclusiv rezultatele consultării publice și 
analiza pieței. În cazul în care Autoritatea 
constată ineficiența concurenței de pe 
piață, 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 OARET primește o 
solicitare din partea Comisiei, conform 
articolului 16 alineatul (7) din Directiva 
2002/21/CE (Directiva-cadru) de analizare 
a pieței specifice relevante dintr-un stat 
membru, aceasta emite un aviz și 
furnizează Comisiei informațiile necesare, 
inclusiv rezultatele consultării publice și 
analiza pieței. În cazul în care Autoritatea 
constată ineficiența concurenței de pe 
piață, avizul său va include, în urma unei 
consultări publice, un proiect de măsuri în 
care vor fi indicate întreprinderile care 
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consideră că trebuie desemnate ca având o 
putere semnificativă pe piață, precum și 
obligațiile corespunzătoare care trebuie 
impuse.

consideră că trebuie desemnate ca având o 
putere semnificativă pe piață, precum și 
obligațiile corespunzătoare care trebuie 
impuse. Aceste obligații trebuie să fie 
conforme cu articolele 8 și 9-13a din 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul) și cu articolul 17 din Directiva 
2002/22/CE (Directiva privind serviciul 
universal).

Or. en

Justificare

In case an NRA has not completed its analysis of a relevant market within the time laid down 
in Article 16(6) of Directive 2002/21/EC (Framework Directive), the Commission should have 
the possibility to request BERT to issue an opinion, including a draft measure.

Amendamentul 188
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La solicitarea autorităților naționale 
de reglementare, Autoritatea cooperează 
cu acestea și le oferă sprijin și consultanță 
de natură tehnică pentru o cât mai bună 
implementare a numărului de telefon de 
urgență 112.

Or. ro
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Amendamentul 189
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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.

(1) La solicitarea Comisiei, OARET acordă 
consultanță Comisiei și Comitetului pentru 
politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio (CPSFR) în ceea ce 
privește aspectele care intră în sfera 
responsabilității OARET, în măsura în 
care aceste aspecte afectează sau sunt 
afectate de utilizarea, în Comunitate, a 
spectrului de frecvențe radio în domeniul 
comunicațiilor electronice. OARET 
cooperează cu CPSFR unde este cazul.

Or. en

Justificare

This reference to RSPC allows to remain consistent with Directive 2002/21/EC (Framework 
Directive).

Amendamentul 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La solicitarea Comisiei, Autoritatea 
furnizează consultanță 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 frecvențe 
radio), în cazul în care acestea cad sub 
incidența sectorului privind comunicațiile 
electronice.

eliminat
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Or. es

Justificare

The European Authority should not play any part in spectrum matters, nor in areas to which 
Article 6 of the Spectrum Decision refers (relations with third parties and international 
bodies) as for this purpose the NRAs with responsibilities for spectrum matters should form 
part of the Authority.

Amendamentul 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea publică un raport anual 
privind evoluțiile prognozate ale 
spectrului din sectorul comunicațiilor 
electronice și politicile în cadrul cărora 
identifică nevoile și provocările posibile.

eliminat

Or. es

Justificare

The Authority should have no competence in spectrum matters.

Amendamentul 192
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La solicitarea Comisiei, Autoritatea 
prezintă Comisiei un aviz privind 
domeniul de aplicare și conținutul tuturor 
măsurilor de punere în aplicare prevăzute 
la articolul 6a din Directiva 2002/20/CE 
(Directiva privind autorizarea). Acesta 
poate include, în special, evaluarea 

(1) Comisia poate solicita OARET să 
prezinte Comisiei, RSPG sau RSC un aviz 
privind domeniul de aplicare și conținutul 
tuturor măsurilor de punere în aplicare 
prevăzute la articolul 6a din Directiva 
2002/20/CE (Directiva privind 
autorizarea). Acesta poate include, în 
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întocmită de către Autoritate cu privire la 
beneficiile pe care le poate avea piața unică 
a rețelelor și serviciilor de comunicații 
electronice ca urmare a punerii în aplicare 
a măsurilor adoptate de Comisie conform 
articolului 6a din Directiva 2002/20/CE 
(Directiva privind autorizarea) și 
identificarea serviciilor cu potențial 
comunitar care ar beneficia ca urmare a 
acestor măsuri.

special, evaluarea întocmită de către 
OARET cu privire la beneficiile pe care le 
poate avea piața unică a rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice ca 
urmare a punerii în aplicare a măsurilor 
adoptate de Comisie conform articolului 6a 
din Directiva 2002/20/CE (Directiva 
privind autorizarea) și identificarea 
serviciilor cu potențial comunitar care ar 
beneficia ca urmare a acestor măsuri.

Or. en

Amendamentul 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat
Inițiativa proprie

Din proprie inițiativă, Autoritatea poate 
prezenta Comisiei un aviz cu privire la 
aspectele menționate la articolul 4 
alineatul (2), articolul 7 alineatul (1), 
articolul 8 alineatul (3), articolul 10 
alineatul (1), articolul 12, articolul 14 și 
articolul 21.

Or. es

Justificare

Consistency with the competences that it is considered the European Authority ought to have.
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Amendamentul 194
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ținând cont de politica promovată de 
Comunitate în domeniul comunicațiilor 
electronice, Autoritatea promovează 
schimbul de informații atât între statele 
membre, cât și între statele membre, 
autoritățile naționale de reglementare și 
Comisie, cu privire la situația și progresul 
activităților de reglementare aferente 
rețelelor și serviciilor de comunicații 
electronice, inclusiv securitatea rețelelor 
informatice și a datelor.

(1) Ținând cont de politica promovată de 
Comunitate în domeniul comunicațiilor 
electronice, OARET promovează schimbul 
de informații atât între statele membre, cât 
și între statele membre, autoritățile 
naționale de reglementare și Comisie, cu 
privire la situația și progresul activităților 
de reglementare aferente rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice. În 
lumina diferitelor condiții de piață și a 
dependenței de o anumită cale a 
diferitelor strategii de reglementare 
naționale, OARET poate elabora soluții
alternative în limitele cadrului de 
reglementare armonizat.

Or. en

Amendamentul 195
David Hammerstein

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) inițierea sau efectuarea de studii cu 
privire la rețelele și serviciile de 
comunicații electronice și reglementarea și 
protecția acestora, precum și

(b) inițierea sau efectuarea de studii cu 
privire la rețelele de comunicații 
electronice și la interoperabilitatea 
serviciilor, precum și

Or. en

Justificare

The term ‘protection’ lacks precision. The best safeguard for competition on the market it a 
close eye on interoperability issues as it is related to the objective to promote competition. It 
makes the provision more precise.
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Amendamentul 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) inițierea sau efectuarea de studii cu 
privire la rețelele și serviciile de 
comunicații electronice și reglementarea și 
protecția acestora, precum și

(b) inițierea sau efectuarea de studii cu 
privire la rețelele și serviciile de 
comunicații electronice și reglementarea 
acestora, privind chestiuni care intră în 
sfera de competență a OARET, astfel cum 
aceasta a fost stabilită prin directiva-
cadru și directivele specifice,

Or. es

Justificare

The subjects of the reports that may be commissioned from the Authority or BERT should be 
confined to those that are its responsibility.

Amendamentul 197
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) inițierea sau efectuarea de studii cu 
privire la rețelele și serviciile de 
comunicații electronice și reglementarea și 
protecția acestora, precum și

(b) inițierea sau efectuarea de studii cu 
privire la rețelele și serviciile de 
comunicații electronice, serviciile și 
sistemele de guvernare electronică și 
reglementarea acestora, precum și

Or. ro

Justificare

E-government services should play a vital role in the activity of the institution responsible for 
the security of electronic communications networks.  
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Amendamentul 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 
instruire pentru ANR-uri cu privire la 
aspectele care intră în sfera de 
competență a OARET, astfel cum aceasta 
a fost stabilită prin directiva-cadru și 
directivele specifice.

Or. es

Justificare

The subjects of the reports that may be commissioned from the Authority or BERT should be 
confined to those that are its responsibility.

Amendamentul 199
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) fundamentează, împreună cu statele 
membre, inițiativele Comisiei în domeniul 
asigurării interoperabilității rețelelor de 
comunicații electronice, a sistemelor 
informatice și a registrelor electronice, 
care este impusă prin legislația 
comunitară.

Or. ro
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Justificare

Certain projects that are necessary for ensuring the interoperability of electronic 
communications networks, information systems and electronic registers, as required by 
Community law, should be substantiated at Community level and should be included in the 
Community budget.   

Amendamentul 200
David Hammerstein

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 în format ISO 
32000:2008, ISO/IEC 26300:2006 sau 
ISO/IEC 15445:2000.

Or. en

Justificare

Clarification. It mentions the most common ISO document standards which are mandatory for 
government agencies in many member states.

Amendamentul 201
Erika Mann

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) OARET pune aceste informații la 
dispoziția publicului într-un format ușor 
accesibil; confidențialitatea se respectă 
din motive justificate.

Or. en
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Amendamentul 202
Dragoș Florin David

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, a Parlamentului
European, a Consiliului și a Comisiei, 
într-un format ușor accesibil.

Or. ro

Amendamentul 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea prezintă Comisiei, odată cu 
publicarea raportului anual, un aviz cu 
privire la măsurile care pot fi luate pentru 
soluționarea problemelor identificate în 
timpul evaluării aspectelor menționate la 
alineatul (1).

(3) OARET prezintă Comisiei, odată cu 
publicarea raportului anual, un aviz cu 
privire la măsurile care pot fi luate pentru 
soluționarea problemelor identificate în 
timpul evaluării aspectelor menționate la 
alineatul (1).

Or. es

Justificare

It does not seem appropriate for the Authority’s report to be solely at the Commission’s 
behest, as it is logical that if the Authority or BERT reports on the state of the markets, that 
report should not only identify current problems but also propose appropriate solutions, 
without the Commission having to make a specific request for one.
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Amendamentul 204
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La solicitarea Comisiei sau din proprie 
inițiativă, Autoritatea acordă consultanță 
Comisiei și statelor membre în legătură cu 
îmbunătățirea interoperabilității, utilizării 
și accesului la serviciile de comunicații 
electronice și la echipamentele terminale 
și, în special, în legătură cu aspecte 
referitoare la interoperabilitatea 
transfrontalieră. Autoritatea înființează un 
grup alcătuit din reprezentanți ai statelor 
membre, asociații ale întreprinderilor din 
industria comunicațiilor electronice, 
asociații ale utilizatorilor finali și asociații 
reprezentând utilizatorii finali cu 
handicap. Grupul analizează, de 
asemenea, nevoile speciale ale 
utilizatorilor finali cu handicap și ale celor 
vârstnici. 

(1) La solicitarea Comisiei sau din proprie 
inițiativă, Autoritatea acordă consultanță 
Comisiei și autorităților naționale de 
reglementare în legătură cu îmbunătățirea 
interoperabilității, utilizării și accesului la 
serviciile de comunicații electronice și la 
echipamentele terminale și, în special, în 
legătură cu aspecte referitoare la 
interoperabilitatea transfrontalieră,
analizând nevoile speciale ale utilizatorilor 
finali cu handicap și ale celor vârstnici.

Or. ro

Amendamentul 205
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul de administrație numește 
președintele consiliului și vice-președintele 
acestuia dintre membrii consiliului. Vice-
președintele înlocuiește automat 
președintele dacă acesta din urmă se află în 
imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. 
Mandatul președintelui și al vice-
președintelui este de doi ani și jumătate cu 
posibilitatea prelungirii. Cu toate acestea 

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
numește președintele consiliului și vice-
președintele acestuia dintre membrii 
consiliului. Vice-președintele înlocuiește 
automat președintele dacă acesta din urmă 
se află în imposibilitatea de a-și exercita 
atribuțiile. Mandatul președintelui și al 
vice-președintelui este de doi ani și 
jumătate, în conformitate cu procedurile 
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și în orice eventualitate, mandatul 
președintelui și cel al vice-președintelui 
expiră în momentul în care aceștia nu mai 
dețin calitatea de membri ai Consiliului 
de administrație.

electorale stabilite în regulamentul de 
procedură.

Or. en

Amendamentul 206
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ședințele Consiliului de administrație 
sunt convocate de către președintele 
acestuia. Directorul Autorității participă 
la deliberări în afară de cazul în care 
Consiliul de administrație decide altfel în 
acest sens. Consiliul de administrație se 
reunește în sesiune ordinară de cel puțin 
două ori pe an. Acesta se reunește, de 
asemenea, la inițiativa președintelui, la 
solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel 
puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul 
de administrație poate invita orice 
persoană cu posibile opinii relevante să ia 
parte la ședințele sale în calitate de 
observator. Membrii Consiliului de 
administrație pot, sub rezerva 
regulamentului propriu de procedură, să fie 
asistați de consultanți sau de experți.
Serviciile de secretariat ale Consiliului de 
administrație sunt oferite de către 
Autoritate.

(3) Ședințele Consiliului autorităților de 
reglementare sunt convocate de către
președinte în sesiune ordinară cel puțin de 
patru ori pe an. Acesta se poate reuni, de 
asemenea, în mod excepțional, la inițiativa 
președintelui, la solicitarea Comisiei sau la 
solicitarea a cel puțin o treime dintre 
membrii săi. Consiliul autorităților de 
reglementare poate invita orice persoană 
cu posibile opinii relevante să ia parte la 
ședințele sale în calitate de observator.
Membrii Consiliului autorităților de 
reglementare pot, sub rezerva 
regulamentului propriu de procedură, să fie 
asistați de consultanți sau de experți.

Or. en

Justificare

The convening of meetings of BERT’s governing body should be done by the Chair of that 
governing body. This would not undermine the Managing Director’s operational 
responsibilities (e.g. of preparing the agenda, and sending out notices of meetings).
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Amendamentul 207
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ședințele Consiliului de administrație
sunt convocate de către președintele 
acestuia. Directorul Autorității participă 
la deliberări în afară de cazul în care 
Consiliul de administrație decide altfel în 
acest sens. Consiliul de administrație se 
reunește în sesiune ordinară de cel puțin 
două ori pe an. Acesta se reunește, de 
asemenea, la inițiativa președintelui, la 
solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel 
puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul 
de administrație poate invita orice 
persoană cu posibile opinii relevante să ia 
parte la ședințele sale în calitate de 
observator. Membrii Consiliului de 
administrație pot, sub rezerva 
regulamentului propriu de procedură, să fie 
asistați de consultanți sau de experți. 
Serviciile de secretariat ale Consiliului de 
administrație sunt oferite de către 
Autoritate.

(3) Ședințele Consiliului autorităților de 
reglementare sunt convocate de către 
Directorul general în sesiune ordinară cel 
puțin de patru ori pe an. Reuniuni speciale 
pot, de asemenea, avea loc la inițiativa 
președintelui, la solicitarea Comisiei sau la 
solicitarea a cel puțin o treime dintre 
membrii săi. Consiliul autorităților de 
reglementare poate invita orice persoană 
cu posibile opinii relevante să ia parte la 
ședințele sale în calitate de observator. 
Membrii Consiliului autorităților de 
reglementare pot, sub rezerva 
regulamentului propriu de procedură, să fie 
asistați de consultanți sau de experți.

Or. en

Justificare

In case of a strong reliance on ‘co-regulation’ mechanisms, implying BERT’s opinions 
through votes, there is a risk that only four ordinary meetings a year may not be enough to 
cope with the task in a timely manner.
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Amendamentul 208
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ședințele Consiliului de administrație
sunt convocate de către președintele 
acestuia. Directorul Autorității participă 
la deliberări în afară de cazul în care 
Consiliul de administrație decide altfel în 
acest sens. Consiliul de administrație se 
reunește în sesiune ordinară de cel puțin 
două ori pe an. Acesta se reunește, de 
asemenea, la inițiativa președintelui, la 
solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel 
puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul 
de administrație poate invita orice 
persoană cu posibile opinii relevante să ia 
parte la ședințele sale în calitate de 
observator. Membrii Consiliului de 
administrație pot, sub rezerva 
regulamentului propriu de procedură, să fie 
asistați de consultanți sau de experți. 
Serviciile de secretariat ale Consiliului de 
administrație sunt oferite de către 
Autoritate.

(3) Ședințele Consiliului autorităților de 
reglementare sunt convocate de către 
președinte în sesiune ordinară cel puțin de 
patru ori pe an. Acesta se poate reuni, de 
asemenea, în mod excepțional, la inițiativa 
președintelui, la solicitarea Comisiei sau la 
solicitarea a cel puțin o treime dintre 
membrii săi. Consiliul autorităților de 
reglementare poate invita orice persoană 
cu posibile opinii relevante să ia parte la 
ședințele sale în calitate de observator. 
Membrii Consiliului autorităților de 
reglementare pot, sub rezerva 
regulamentului propriu de procedură, să fie 
asistați de consultanți sau de experți.

Or. en

Amendamentul 209
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Deciziile Consiliului de administrație
se adoptă în baza unei majorități de două 
treimi dintre membrii prezenți.

(4) Deciziile Consiliului autorităților de 
reglementare se adoptă în baza unei 
majorități de două treimi dintre membrii 
prezenți, în cazul în care nu există alte 
prevederi în prezentul regulament, în 
directiva-cadru și în directivele specifice.
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Consiliul autorităților de reglementare 
aprobă regulamentul de procedură al 
OARET cu o majoritate de două treimi. 
Acest regulament de procedură 
garantează că membrii Consiliului 
autorităților de reglementare primesc 
întotdeauna ordini de zi și proiecte de 
propuneri complete înaintea fiecărei 
reuniuni, pentru a avea posibilitatea de a 
propune amendamente înaintea votării.

Or. en

Amendamentul 210
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Deciziile Consiliului de administrație se 
adoptă în baza unei majorități de două 
treimi dintre membrii prezenți.

(4) Deciziile Consiliului autorităților de 
reglementare se adoptă în baza unei 
majorități de două treimi dintre membrii 
prezenți, în cazul în care nu se aplică alte 
prevederi în conformitate cu prezentul 
regulament, cu directiva-cadru și cu 
directivele specifice. Aceste decizii se 
comunică Comisiei.

Or. ro

Amendamentul 211
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Deciziile Consiliului de administrație
se adoptă în baza unei majorități de două 
treimi dintre membrii prezenți.

(4) Deciziile Consiliului autorităților de 
reglementare se adoptă în baza unei 
majorități calificate, în conformitate cu 
normele aplicabile voturilor Consiliului în 
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temeiul articolului 205 alineatul (2) din 
Tratatul de instituire a Comunității 
Europene.

Or. en

Justificare

To be able to function properly a qualified majority according to the rules applied in the 
Council will be appropriate.

Amendamentul 212
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Consiliul de administrație exercită 
autoritate disciplinară asupra Directorului 
și asupra Responsabilului șef cu 
securitatea rețelelor.

(8) Consiliul autorităților de reglementare
exercită autoritate disciplinară asupra 
Directorului general.

Or. en

Amendamentul 213
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Consiliul de administrație exercită 
autoritate disciplinară asupra Directorului 
și asupra Responsabilului șef cu 
securitatea rețelelor.

(8) Consiliul autorităților de reglementare
exercită autoritate disciplinară asupra 
Directorului general.

Or. en



AM\723731RO.doc 51/69 PE406.122v01-00

RO

Justificare

The Managing Director should be answerable to the Board of Regulators – the main 
decision-making body – not simply acting under the guidance of the Board of Regulators.

Amendamentul 214
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Consiliul autorităților de 
reglementare oferă consultanță 
Directorului general în exercitarea 
atribuțiilor acestuia.

Or. en

Amendamentul 215
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Consiliul autorităților de 
reglementare numește Directorul general. 
Consiliul autorităților de reglementare 
adoptă această decizie cu o majoritate de 
trei sferturi dintre membrii săi.

Or. en
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Amendamentul 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul este președintele 
Consiliului autorităților de reglementare.

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
își alege președintele dintre membrii săi. 

Or. pl

Justificare

Article 27(2) is in contradiction with Article 28(1). Under the Commission’s proposal, the 
Director of the European Electronic Communications Market Authority is to hear, in effect, 
his or her own opinions, as these are delivered by the Board of Regulators, which, according 
to Article 27(2), is chaired by the Director. 

Amendamentul 217
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 29 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul Directorul general

Or. en

Amendamentul 218
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 29 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul Directorul general

Or. en
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Amendamentul 219
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea este administrată de către 
Directorul acesteia, care hotărăște 
independent în exercitarea atribuțiilor 
sale. Fără a aduce atingere competențelor 
respective ale Comisiei, ale Consiliului de 
administrație și ale Consiliului 
autorităților de reglementare, directorul 
nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din 
partea niciunui guvern sau alt organism.

(1) OARET este administrat de către 
Directorul general al acestuia, sub 
îndrumarea Consiliul autorităților de 
reglementare. Directorul general nu 
solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea 
niciunui guvern sau alt organism.

Or. en

Amendamentul 220
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea este administrată de către 
Directorul acesteia, care hotărăște 
independent în exercitarea atribuțiilor sale. 
Fără a aduce atingere competențelor 
respective ale Comisiei, ale Consiliului de 
administrație și ale Consiliului 
autorităților de reglementare, directorul 
nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din 
partea niciunui guvern sau alt organism.

(1) OARET este administrat de către 
Directorul general al acestuia, care
răspunde în fața Consiliului autorităților 
de reglementare și hotărăște, în exercitarea 
atribuțiilor sale, în conformitate cu 
instrucțiunile acestuia. Cu excepția 
dispoziției de mai sus, Directorul general
nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din 
partea niciunui guvern sau alt organism.

Or. en

Justificare

The Managing Director should be a senior staff member with operational responsibilities 
within BERT, answerable to the Board of Regulators.
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Amendamentul 221
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Mandatul directorului este de cinci ani.
În cele nouă luni care preced termenul 
limită al acestui mandat, Comisia inițiază 
un proces de evaluare. Aspectele 
principale ale acestui proces de evaluare 
sunt următoarele:

(3) Mandatul Directorului general este de 
cinci ani.

(a) activitatea directorului; 
(b) sarcinile și obligațiile Autorității în 
anii următori;

Or. en

Amendamentul 222
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 general 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 
OARET.

Or. en
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Amendamentul 223
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 general 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 
OARET.

Or. en

Justificare

The Managing Director is a senior staff member, and his renewal should not depend on a 
Commission initiative.

Amendamentul 224
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Parlamentul European și Consiliul pot 
invita directorul să prezinte un raport 
privind exercitarea atribuțiilor sale.

(6) Parlamentul European și Consiliul pot 
solicita Directorului general să prezinte un 
raport privind exercitarea atribuțiilor sale. 
În cazul în care acest lucru este necesar, 
comisia competentă din cadrul 
Parlamentului European poate invita 
Directorul general să ia cuvântul și să 
răspundă la întrebările adresate de 
membrii săi.

Or. ro
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Amendamentul 225
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directorul are responsabilitatea de a 
reprezenta Autoritatea și de a o
administra.

(1) Directorul general are sarcina de a 
administra OARET, hotărând în 
conformitate cu puterile delegate de 
Consiliul autorităților de reglementare.

Or. en

Justificare

The Managing Director may be authorised by the Board of Regulators to represent BERT. 
However, the Board of Regulators is the body which should represents BERT in the first 
instance.

Amendamentul 226
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directorul are responsabilitatea de a 
reprezenta Autoritatea și de a o
administra.

(1) Directorul general poate fi autorizat de 
Consiliul autorităților de reglementare să 
reprezinte OARET în chestiuni specifice 
și are sarcina de a administra acest 
organism.

Or. en
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Amendamentul 227
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul pregătește lucrările
Consiliului de administrație. El sau ea 
participă, fără a avea drept de vot, la 
lucrările Consiliului de administrație.

(2) Directorul general stabilește ordinea 
de zi a Consiliului autorităților de 
reglementare. El sau ea participă, fără a 
avea drept de vot, la lucrările Consiliului
autorităților de reglementare.

Or. en

Justificare

The Managing Director should prepare, not set, the agenda. The setting of the agenda is an 
executive task which should be carried out by the Chair.

Amendamentul 228
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Directorul adoptă avizele, 
recomandările și deciziile menționate la 
articolele 4 – 23, sub rezerva aprobării din 
partea Consiliului autorităților de 
reglementare. 

eliminat

Or. en

Justificare

The Managing Director should be a senior staff member with operational responsibilities 
within BERT, answerable to the Board of Regulators. This provision is a legacy of the 
Commission’s EECMA proposal and not consistent with the BERT proposal.
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Amendamentul 229
Fiona Hall

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 general este responsabil de 
supravegherea punerii în aplicare a 
programului anual de activitate al OARET 
sub îndrumarea Consiliului autorităților de 
reglementare.

Or. en

Justificare

The Managing Director should be a senior staff member with operational responsibilities 
within BERT. Proper implementation should be the responsibility of the Board of Regulator. 
The Managing Director’s responsibility should be to supervise that process.

Amendamentul 230
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În fiecare an, Directorul pregătește un 
proiect de raport anual care conține o 
secțiune privind activitățile de 
reglementare ale Autorității, cu o secțiune 
privind activitățile de reglementare ale 
Autorității și o secțiune privind aspectele 
financiare și administrative.

(8) În fiecare an, Directorul general
pregătește un proiect de raport anual care 
conține o secțiune privind activitățile de 
reglementare ale OARET , cu o secțiune 
privind activitățile de reglementare ale 
OARET și o secțiune privind aspectele 
financiare și administrative.

Or. en
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Justificare

BERT’s activities will include not only the provision of advice/consultation to the 
Commission, but also the development of common positions and best practices and the 
sharing of expertise among its constituent NRAs. The word ‘regulatory’ is wider, and would 
capture the full range of its activities.

Amendamentul 231
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Referitor la personalul Autorității, 
Directorul își exercită competențele 
prevăzute la articolul 49 alineatul (3).

(9) Referitor la personalul OARET, 
Consiliul autorităților de reglementare 
poate delega Directorului general 
competențele prevăzute la articolul 49 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 232
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Veniturile Autorității se constituie din 
următoarele:

(1) Veniturile OARET se împart după cum 
urmează:

(a) taxe pentru serviciile furnizate de 
Autoritate

(a) o treime din finanțarea anuală a 
acestuia se plătește direct sub forma unei 
subvenții comunitare, în cadrul rubricii 
corespunzătoare din bugetul CE, astfel
cum este prevăzut de autoritatea bugetară, 
în conformitate cu punctul 47 din Acordul 
interinstituțional dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie din 17 mai 
2006 privind disciplina bugetară și buna 
gestiune financiară1;
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(b) un procent din taxele de utilizare 
plătite de solicitanți conform prevederilor 
Articolului 17;

(b) două treimi din finanțarea sa anuală 
reprezintă contribuția directă a ANR-
urilor. Statele membre se asigură că 
ANR-urile dispun de resurse financiare și 
umane adecvate pentru participarea la 
lucrările OARET și pentru finanțarea 
corespunzătoare a acestuia. Statele 
membre specifică linia bugetară pe care 
ANR-urile trebuie să o utilizeze pentru a 
asigura OARET cu resurse din bugetele 
lor anuale. Bugetele se fac publice.

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

_____________________
1JO C 139, 14.6.2006, p. 1. Acord modificat prin 
Decizia 2008/29/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului (JO L 6, 10.1.2008, p. 7).

Or. en

Amendamentul 233
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Veniturile Autorității se constituie din
următoarele:

(1) Veniturile OARET se constituie din 
următoarele:

(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 (a) o subvenție comunitară prevăzută în 
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bugetul general al Comunităților Europene 
(Secțiunea Comisie);

bugetul general al Comunităților Europene;

(d) orice moșteniri, donații sau finanțări 
acordate conform prevederilor de la 
articolul 26 alineatul (7).
(e) orice contribuție benevolă din partea 
statelor membre sau din partea autorităților 
de reglementare ale acestora.

(b) orice contribuție benevolă din partea 
statelor membre sau din partea autorităților 
de reglementare ale acestora.

Or. en

Amendamentul 234
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) orice moșteniri, donații sau finanțări 
acordate după cum se prevede la articolul 
26 alineatul (7).

eliminat

Or. de

Justificare

The funding structure of the proposed European Authority is extremely unfortunate, given the 
need for the authority to be independent. The possibility of voluntary contributions by 
Member States, NRAs or even third parties (grants!) runs a considerable risk of unilateral 
influence by particularly opulent donors. Any regulatory decision would have to be 
scrutinised for that. And the public would take an extremely dim view of such a mechanism.

Amendamentul 235
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice contribuție benevolă din partea 
statelor membre sau din partea 

eliminat



PE406.122v01-00 62/69 AM\723731RO.doc

RO

autorităților de reglementare ale acestora.

Or. de

Justificare

The funding structure of the proposed European Authority is extremely unfortunate, given the 
need for the authority to be independent. The possibility of voluntary contributions by 
Member States, NRAs or even third parties (grants!) runs a considerable risk of unilateral 
influence by particularly opulent donors. Any regulatory decision would have to be 
scrutinised for that. And the public would take an extremely dim view of such a mechanism.

Amendamentul 236
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cheltuielile Autorității cuprind 
cheltuieli cu personalul, cheltuieli 
administrative, cheltuieli cu infrastructura 
și operaționale.

(2) Cheltuielile OARET cuprind cheltuieli 
cu personalul, cheltuieli administrative, 
cheltuieli cu infrastructura și operaționale.

Or. en

Amendamentul 237
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate veniturile și cheltuielile 
Autorității fac obiectul unor previziuni 
pentru fiecare exercițiu financiar, care 
coincide cu anul calendaristic, și sunt 
introduse în bugetul Autorității.

(4) Toate veniturile și cheltuielile fac 
obiectul unor previziuni pentru fiecare 
exercițiu financiar, care coincide cu anul 
calendaristic, și sunt introduse în bugetul 
OARET.

Or. en
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Amendamentul 238
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Structura organizațională și 
financiară a OARET este revizuită la 1 
ianuarie 2014.

Or. en

Amendamentul 239
David Hammerstein

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Informațiile solicitate în temeiul 
alineatului (1) se pot referi la 
documentația pentru asigurarea 
interoperabilității dintre două sisteme 
electronice sau rețele diferite, astfel ca să 
se poată realiza comunicarea și schimbul 
de date dintre acestea.

Or. en

Justificare

Provision for the documentation request related to inter-connectivity.
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Amendamentul 240
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate impune penalități 
financiare asupra întreprinderilor dacă 
acestea nu furnizează informațiile 
menționate la Articolul 41. Sancțiunile 
trebuie să fie efective, bine proporționate 
și disuasive.

eliminat

Or. en

Amendamentul 241
David Hammerstein

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritatea poate, în cazurile 
corespunzătoare, să emită o derogare în 
raport cu cererile esențiale de brevet cu 
privire la standarde europene, în cazul în 
care acest lucru se justifică pentru 
prevenirea utilizării abuzive a brevetelor 
de către deținătorii acestora, cum ar fi 
neatragerea atenției unui organism de 
standardizare și a piețelor asupra unui 
brevet cunoscut sau asupra unei cereri de 
brevetare cunoscute, care este în curs de 
aprobare, înainte de difuzarea pe piață a 
standardului european în cauză.

Or. en

Justificare

An instrument to combat ‘submarine patenting’ of communication standards which is a great 
danger for market confidence as an implementation of Art 8(2) and Article 30 of the TRIPs 
agreement. See also the RIM blackberry case where the US government intervened.
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Amendamentul 242
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când sunt impuse penalități în 
baza acestui articol, Autoritatea va 
publica numele întreprinderilor implicate 
și sumele și motivele penalităților 
financiare impuse.

(3) Comisia atrage atenția întreprinderilor 
atunci când acestea nu se conformează 
cererii de informații menționate la 
articolul 41. După caz, și la cererea 
OARET, Comisia poate publica numele 
acestor întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 243
David Hammerstein

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Serviciile de difuzare audiovizual în 
flux continuu și cele de înregistrare 
audiovizuală se prestează în mod neutru 
din punct de vedere tehnologic.

Or. en

Justificare

Streaming and audiovisual recordings shall be made available to ensure utmost transparency. 
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Amendamentul 244
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deciziile adoptate de către Autoritate, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face 
obiectul unor plângeri către Ombudsman 
sau al unor proceduri pe lângă Curtea de 
Justiție, în conformitate cu condițiile 
prevăzute în articolele 195, respectiv 230 
din tratat.

(3) Deciziile adoptate de OARET, în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face 
obiectul unor plângeri către Ombudsman 
sau al unor proceduri pe lângă Curtea de 
Justiție, în conformitate cu condițiile 
prevăzute în articolele 195, respectiv 230 
din tratat.

Or. en

Amendamentul 245
Mary Honeyball

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul de administrație poate adopta 
dispoziții care să permită angajarea în 
cadrul Autorității de experți naționali 
detașați din statele membre.

(4) Consiliul autorităților de reglementare
poate adopta dispoziții care să permită 
angajarea în cadrul OARET de experți 
naționali detașați din statele membre.

Or. en

Justificare

BERT should be able to benefit from expertise within NRAs.
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Amendamentul 246
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Personalul OARET nu depășește 30 
de membri.

Or. en

Justificare

BERT should be established with a slim structure.

Amendamentul 247
Pilar del Castillo Vera

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 trei ani de la începerea 
efectivă a activității, Comisia publică un 
raport de evaluare privind experiența 
dobândită ca urmare a funcționării 
OARET. Această evaluare vizează 
rezultatele obținute de OARET 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. Acest raport este prezentat
Parlamentului European și Consiliului.
Parlamentul European emite un aviz cu 
privire la raportul Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 248
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cinci ani de la începerea 
efectivă a activității, OARET își încetează 
existența, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia constată că măsura în care 
condițiile de piață au evoluat nu este 
suficientă pentru ca un astfel de organism 
al autorităților de reglementare să nu mai 
fie necesar. În acest sens, Comisia publică 
un raport de evaluare a condițiilor de 
piață și de prognozare a tendințelor. 
Raportul de evaluare și orice propunere 
legislativă care îl însoțește sunt transmise 
în timp util Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 249
Erika Mann

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La 1 ianuarie 2014 se realizează o analiză 
în scopul evaluării necesității de a 
prelungi mandatul OARET. În cazul în 
care o prelungire se justifică, sunt re-
evaluate reglementările bugetare și 
procedurale, precum și resursele umane.

Or. en

Justificare

A review is relevant, before deciding on the future prospects for BERT.
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