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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The Committee on Internal Market and Consumer Protection supports the establishment of a 
leaner, more effective organization, embedded into the European legal system.
A new name, Body of European Regulators in Telecom (BERT) would indicate a slight shift 
in the nature of the organization, and reflect that BERT is consisting of the representatives of 
the national regulatory authorities (NRAs). The new entity would not possess the powers of 
an authority, but it would remain embedded into the European legal system.

Strengthening decentralized nature of regulation
The revised wording of the Regulation is aimed to provide a set-up which does not contradict 
the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law, and ensures that 
electronic communications regulations in Europe relies on a decentralized system of 
independent regulators in which NRAs play a decisive role.

The highest decision-making body of BERT would be the Board of Regulators. The Board 
of Regulators is composed of the NRAs1, and chaired by one of the members appointed by the 
Board of Regulators for a term of one year. The Board of Regulators takes all decisions 
related to BERT’s functions by a qualified (two thirds) majority. No Administrative Board, as 
envisaged in the Commission proposals is set up.

Improved governance rules to ensure efficient and timely regulatory decision-making
An Executive Board would be set up, which would be composed of a maximum of five
members (i.e., Chairperson for the current year, previous and prospective chairpersons acting 
as vice-chairpersons, and two additional members, appointed by the Board of Regulators.) 
The Executive Board is responsible for the strategic management of BERT and provides 
guidance and instructions to the Executive Director in the execution of the his/her tasks.
The Executive Director is responsible for the management of the day-to-day operation of 
BERT, and will act on the instructions of the Executive Board. The Executive Director shall 
be appointed by the Board of Regulators for a term of three years (which may be renewed 
once).
The office of BERT should work under the direction of the Executive Director. For 
regulatory issues it would be composed of 15 experts seconded by the national regulators and 
15 Community civil servants. The total number of staff should not exceed 40. This figure is a 
significant decrease compared to the staffing figures proposed for EECMA.
To profit from the expertise of NRAs, BERT would set up working groups responsible for 
key regulatory topics related to its work, in which representatives of NRAs would work 
together with the representatives of BERT.

Focused responsibilities to enhance consistent regulatory actions
BERT would be in charge of five key matters:

 Contribute to consistency of implementation of remedies in the Members 
States through an increased role in the Article 7 procedure;

                                               
1 The Board of Regulators would also include delegates from EFTA and accession countries, as well as of the Commission, however, without 
voting rights, in observer status.
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 Adopt common regulatory positions which would have to be taken into 
utmost account by national regulators;

 Opine to the Commission regarding analyses of transnational markets;

 Advise on spectrum policy issues of pan-European interest (including to 
RSPG(Radio Spectrum Policy Group)/RSC(Radio Spectrum 
Committee));

 International coordination and cooperation.

In addition, BERT would perform specific administrative, registering and monitoring duties 
related to pan-European matters (similarly as envisaged for EECMA), in particular duties 
contributing to an increased level of consumer awareness, to the extent such duties do not 
interfere with delegation rules applicable to the Commission, and with the exception of those 
related to network security matters.
The budget of BERT would be co-financed from the EU Budget and from contributions 
directly from the Member States (through the NRAs). A Budgetary Committee, consisting 
of representatives of the Parliament, the Council and the Commission, would be set up to 
approve that portion of the budget of BERT which is proposed to be financed from 
community funding. The utilization of the community funding will be subject to approval and 
monitoring by the Parliament and the Council, and its implementation subject to a discharge 
by the Parliament.

The annual work program of BERT would be finalized after consultation with the 
Commission, and would be presented to the Parliament and the Council.
An annual report would be presented to the Commission, Council and Parliament.

The Chairperson may be called upon to attend a hearing before the competent committee of 
the Parliament and the Council to answer questions regarding the performance of BERT on an 
annual basis.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 1 alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

(1) Se înființează o Autoritate Europeană
de Reglementare a Pieței Comunicațiilor 
Electronice, ale cărei responsabilități sunt 

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

Or. en

Justificare

A new name should be given to the Authority that covers the presence of the Regulators in this 
body.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 1 alineatul (2)

Text propus de Comisie Amendament

(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 dezvoltarea comunicațiilor 
electronice la nivel comunitar prin 
intermediul sarcinilor menționate în 
Capitolele II și III.

Or. en

Justificare

New name indicates shift in core functions. References to network and information security 
related duties should be removed, as BERT would not take up such functions
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1 alineatul (5)

Text propus de Comisie Amendament

(5) Obiectivele și sarcinile Autorității nu 
afectează competențele statelor membre în 
ceea ce privește securitatea rețelelor 
informatice și a datelor care nu intră sub 
incidența Tratatului CE, cum sunt cele 
prevăzute la titlurile V și VI din Tratatul 
privind Uniunea Europeană. În orice caz,
obiectivele și sarcinile Autorității nu aduc 
atingere activităților referitoare la 
securitatea publică, apărare, activități ale 
statului în domeniul dreptului penal și 
securitatea de stat, inclusiv bunăstarea 
economică a statului atunci când este vorba 
de aspecte legate de securitatea de stat.

(5) Obiectivele și sarcinile Autorității nu 
aduc atingere activităților referitoare la 
securitatea publică, apărare, activități ale 
statului în domeniul dreptului penal și 
securitatea de stat, inclusiv bunăstarea 
economică a statului atunci când este vorba 
de aspecte legate de securitatea de stat. 

Or. en

Justificare
Also in the case of this amendment, the new name indicates shift in core function; references 
to network and information security related duties should be removed, as BERT would not 
take up such functions.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 3 litera (aa) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(aa) să elaboreze poziții comune, orientări 
generale și bune practici pentru 
impunerea unor soluții de reglementare la 
nivel național și să monitorizeze aplicarea 
lor în statele membre;

Or. en
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Justificare
The proposed amendment aims to emphasize the role of BERT to increase consistency of 
remedies through the provision of guidance to the NRAs and monitoring implementation.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3 litera (c)

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

Consumers together with other market players should be provided with advice by the 
Authority

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 3 litera (e)

Text propus de Comisie Amendament

(e) furnizează consultanță și asistență 
Comisiei sau oricărui organism 
competent numit de un stat membru în 
legătură cu orice problemă de securitate a 
rețelelor informatice și a datelor care ține 
de competența Autorității;

eliminat

Or. en
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Justificare

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged 
with ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and 
governance structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the independence 
of the NRAs is preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a deterioration 
of the independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its operations. In 
addition, NRAs are not necessarily involved in information and network security related 
issues in the member states, making any community entity led by NRAs unable to address (or 
at least ineffective in addressing) such issues at the community level.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 litera (f)

Text propus de Comisie Amendament

(f) adoptă decizii individuale în legătură 
cu emiterea drepturilor de utilizare a 
numerelor din Spațiul European de 
Numerotare Telefonică (ETNS);

eliminat

Or. en

Justificare
BERT cannot take decisions related to numbers in the ETNS, as such powers are reserved for 
the Commission. Also, in light of the likely small number of such procedures, it is not justified 
and proportionate to outsource this task to an agency.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) sprijină Comisia în selectarea de 
întreprinderi eligibile pentru acordarea de 
drepturi de utilizare a frecvențelor radio și 
a numerelor;

eliminat

Or. en
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Justificare

BERT would provide advice (similarly as in any other issue, including Article 7 procedures) 
to the Commission, and also to other competent bodies with frequency related 
responsibilities, so that they can fulfil such responsibilities more effectively. BERT would not 
take over actual procedures from the Commission (which is described with the verb “assist”), 
as such procedures are reserved for the Commission and, in light of the likely small number 
of such procedures, it is not justified and proportionate to outsource this task to an agency.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) încasează și redistribuie taxele de 
utilizare pentru drepturile de utilizare a 
frecvențelor radio și a numerelor;

eliminat

Or. en

Justificare

BERT cannot collect and redistribute usage fees, as BERT would not take over the duty of 
conducting the actual licensing procedures. Again, outsourcing this task is not justified and 
proportionate in light of the likely small number of procedures.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) La solicitarea Comisiei, Autoritatea 
emite avize destinate Comisiei și 
autorităților naționale de reglementare cu 
privire la toate aspectele legate de 
comunicațiile electronice. Autoritatea 
poate, de asemenea, să emită avize din 
proprie inițiativă, destinate Comisiei sau 
autorităților naționale de reglementare, 
cu privire la orice chestiune referitoare la 
comunicațiile electronice.
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Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 alineatul (2)

Text propus de Comisie Amendament

(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, 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 deciziilor sau a 
măsurilor tehnice de aplicare care urmează 
a fi adoptate de Comisie conform 
articolului 19 din Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-cadru). În acest sens, 
Autoritatea oferă, de asemenea, asistență 
Parlamentului European în legătură cu 
orice solicitare de informații sau legislație 
care intră în sfera atribuțiilor sale.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 alineatul (3) litera (b)

Text propus de Comisie Amendament

(b) securitatea și integritatea rețelelor și 
serviciilor publice de comunicații 
electronice conform articolului 13a din 

eliminat
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Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru) și 
articolului 4 din Directiva 2002/58/CE 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice);

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 alineatul (3) litera (e)

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 alineatul (3) litera (o)

Text propus de Comisie Amendament

(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);

eliminat

Or. en

Justificare
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Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 alineatul (3) litera (p)

Text propus de Comisie Amendament

(p) conform articolelor 6a și 6b din 
Directiva 2002/20/CE (Directiva privind 
autorizarea):

eliminat

(i) condițiile armonizate cu privire la 
drepturile de utilizare a spectrului radio 
sau a numerelor; 
(ii) modificarea sau revocarea drepturilor 
de utilizare emise, de o manieră 
coordonată și armonizată;
(iii) selectarea întreprinderilor cărora le 
pot fi acordate drepturi individuale de 
utilizare a spectrului de frecvențe sau a 
numerelor, pentru servicii cu potențial 
transfrontalier.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 16

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

Text propus de Comisie Amendament

(pa) consilierea Grupului pentru politica 
în domeniul spectrului de frecvențe radio 
(GPSR) și/sau Comitetului pentru 
spectrul de frecvențe radio (CSR) sau a 
altor organisme relevante, în funcție de 
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caz, în legătură cu aspecte care se 
încadrează în sfera de atribuții a 
Autorității, în măsura în care aceste 
aspecte au impact asupra gestionării 
frecvențelor sau sunt afectate de aceasta.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 17

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

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Comisia ține seama în cea mai mare 
măsură de avizele Autorității și explică în 
mod public modul în care au fost luate în 
considerare.

Or. en

Justificare

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by BERT 
would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific 
paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a 
requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national 
markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than 
limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we 
propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT 
to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The 
openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks 
are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of 
competencies (such as network and information security matters) or as the power of the 
Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us.
Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered 
by BERT.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5 alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

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

Consultarea Autorității cu privire la 
definirea și analiza piețelor naționale 

(1) Comisia informează Autoritatea atunci 
când acționează în conformitate cu 
articolul 7 alineatele (4) și (8) din 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

(1) Comisia informează Autoritatea atunci 
când acționează în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (4) din Directiva 
2002/21/CE (Directiva-cadru).

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 5 alineatul (2)

Text propus de Comisie Amendament

(2) Autoritatea prezintă un aviz Comisiei
cu privire la proiectul de măsuri respective, 
în termen de 4 săptămâni după ce a fost 
informată. Avizul va include o analiză 
detaliată și obiectivă pentru a se stabili 
dacă proiectul de măsuri constituie un 
obstacol pentru piața unică și 
compatibilitatea acestuia cu legislația 
comunitară, în special cu obiectivele la 
care se face referire în articolul 8 din 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru). 
Acolo unde este cazul, Autoritatea indică
ce modificări trebuie aduse proiectului de 
măsuri pentru a se asigura faptul că aceste 
obiective sunt atinse în modul cel mai 
eficient.

(2) Comisia solicită un aviz din partea 
Autorității cu privire la proiectul de măsuri 
respective, în termen de 4 săptămâni după 
ce a fost informată. Avizul va include o 
analiză detaliată și obiectivă pentru a se 
stabili dacă proiectul de măsuri constituie 
un obstacol pentru piața unică și 
compatibilitatea acestuia cu legislația 
comunitară, în special cu obiectivele la 
care se face referire în articolul 8 din 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru). 
Acolo unde este cazul, Comisia solicită 
Autorității să indice ce modificări trebuie 
aduse proiectului de măsuri pentru a se 
asigura faptul că aceste obiective sunt 
atinse în modul cel mai eficient.

Or. en
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Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 5 alineatul (3)

Text propus de Comisie Amendament

(3) La solicitarea Comisiei, Autoritatea va 
furniza acesteia toate informațiile 
disponibile în vederea îndeplinirii 
sarcinilor prevăzute în alineatul (2).

(3) Comisia poate solicita Autorității să-i 
furnizeze toate informațiile disponibile în 
vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Reference to remedies has been removed from this provision to reflect our belief that the 
Commission’s veto powers should not be extended to remedies. However, as noted above in 
relation to Article 4, we do believe that there is a role to be performed by the BERT which 
would also need to be reflected in appropriate amendments to the Framework Directive.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 6

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 6
Revizuiri ale piețelor naționale de către 

Autoritate

eliminat

(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 
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piață, avizul său va include, în urma unei 
consultări publice, un proiect de măsuri 
în care vor fi indicate întreprinderile care 
consideră că trebuie desemnate ca având 
o putere semnificativă pe piață, precum și 
obligațiile corespunzătoare care trebuie 
impuse.
(2) Atunci când este cazul, Autoritatea 
poate consulta autoritățile naționale 
relevante din domeniul concurenței 
înainte de a transmite Comisiei avizul său.
(3) La solicitarea Comisiei, Autoritatea va 
furniza acesteia toate informațiile 
disponibile în vederea îndeplinirii 
sarcinilor prevăzute în alineatul (1).

Or. en

Justificare

Entire Article 6 should be deleted as BERT is not in a position to undertake the duty of 
conducting a market analysis procedure, as it fails to possess the relevant local knowledge 
required for an effective procedure.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 7 alineatul (2)

Text propus de Comisie Amendament

(2) Acolo unde Comisia a identificat o 
piață transnațională conform articolului 15 
alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-cadru), Autoritatea efectuează 
analiza pieței în colaborare cu autoritățile
naționale de reglementare conform 
articolului 16 alineatul (5) din directiva în 
cauză și emite un aviz în acest sens.

(2) Acolo unde Comisia a identificat o 
piață transnațională conform articolului 15 
alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-cadru), Autoritatea poate 
acorda asistență, la cerere, autorităților
naționale de reglementare implicate în 
analiza comună a pieței conform 
articolului 16 alineatul (5) din directiva în 
cauză.

Or. en
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Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 7 alineatul (3)

Text propus de Comisie Amendament

(3) 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 consideră 
că trebuie desemnate ca având o putere 
semnificativă pe piață, precum și 
obligațiile corespunzătoare care trebuie 
impuse.

eliminat

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 7 alineatul (4)

Text propus de Comisie Amendament

(4) Înainte de emiterea avizului său 
conform alineatului 1 sau al alineatului 3, 
Autoritatea se consultă cu autoritățile 
naționale de reglementare și cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței și organizează o consultare 
publică în conformitate cu articolul 41 
din prezentul regulament.

eliminat

Or. en



PE404.762v01-00 18/62 PA\718429RO.doc

RO

Justificare
Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 7 alineatul (5)

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

As opposed to national markets (where the NRAs should retain a power to take measures), the 
power of the Commission to take measures with respect to trans-national markets is 
acknowledged, however, it is unjustified and not proportionate, and also inflexible, to define 
specific content and methodology for BERT with respect to its opinion to be delivered, in 
particular, as there is no precedent with respect to analysis of trans-national markets.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 8 alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

(1) Autoritatea poate să ia decizii 
referitoare la emiterea drepturilor de 
utilizare a numerelor din Spațiul 
european de numerotare telefonică 
(SNTE) în conformitate cu articolul 10 
din Directiva 2002/21/EC (Directiva-
cadru). Autoritatea este responsabilă, de 
asemenea, cu administrarea și dezvoltarea 
Spațiului de Numerotare Telefonică 
European (SNTE), în numele statelor 
membre cărora le-a fost alocat prefixul 

eliminat
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3883.

Or. en

Justificare

References to powers of BERT to take decisions are removed (see also comments to Article 3).

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 10 alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

(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 cerere sau din proprie inițiativă, 
Autoritatea acordă consultanță Comisiei, 
GPSR și/sau CSR sau altor organisme 
relevante, în funcție de caz, cu privire la 
aspecte din sfera sa de atribuții, care 
influențează sau sunt afectate de
utilizarea, în Comunitate, a spectrului de 
frecvențe radio în domeniul comunicațiilor 
electronice și formulează recomandări 
comune destinate Comisiei cu privire la 
elaborarea obiectivelor politice comune 
menționate la articolul 6 alineatul (3) din 
Decizia 676/2002/CE (Decizia privind 
spectrul de frecvențe radio), în strânsă 
colaborare cu GPSR și CSR, după caz.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 10 alineatul (3)

Text propus de Comisie Amendament

(3) La solicitarea Comisiei, Autoritatea (3) La cerere sau din proprie inițiativă, 
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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.

Autoritatea furnizează consultanță GPSR 
și/sau CSR sau altor organisme relevante 
cu privire la consultanța acordată de 
acestea Comisiei în legătură cu elaborarea 
obiectivelor comune ale politicii la care se 
face referire la articolul 6 alineatul (3) din 
Decizia 676/2002/CE (Decizia privind 
spectrul de frecvențe radio), în cazul în 
care acestea cad sub incidența sectorului 
privind comunicațiile electronice.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 10 alineatul (4)

Text propus de Comisie Amendament

(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.

(4) Autoritatea contribuie la rapoartele 
publicate de Comisie, GPSR, CSR sau 
oricare alte organisme relevante, după 
caz, privind evoluțiile prognozate ale 
spectrului din sectorul comunicațiilor 
electronice și politicile în cadrul cărora 
identifică nevoile și provocările posibile.

Or. en

Justificare

The amendments aim to define the roles of BERT regarding frequencies more precisely and 
clarify that it’s primary role is to provide advice not only to the Commission but to the 
specific bodies (RSC and RSPG) which are already assigned duties in connection with radio 
frequencies. BERT should not be granted duties which are assigned to RSC and RSPG, as it 
would lead to ineffectiveness and a confusion of regulatory and frequency competences, but 
rather its role should be complementary to such bodies to ensure that electronic 
communications policy objectives are uniform in all the relevant bodies active in the 
electronic communications sector.
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 11 alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

(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 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.

(1) La solicitarea Comisiei și/sau a GPSR 
și CSR sau a altor organisme relevante, 
Autoritatea prezintă 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 
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.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 11 alineatul (2)

Text propus de Comisie Amendament

(2) Atunci când un aviz al Autorității emis 
conform alineatului (1) se referă la 
punerea în aplicare a unei proceduri 
comune de selecție pentru drepturile de 
utilizare care intră sub incidența 
articolului 6b din Directiva 2002/20/CE 
(Directiva privind autorizarea), avizul 

eliminat
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respectiv include, în special, următoarele:
(a) identificarea serviciilor de comunicații 
electronice a căror furnizare 
transfrontalieră în Comunitate ar 
beneficia de utilizarea spectrului sau a 
numerelor, drepturile respective fiind 
conferite cu ajutorul unei proceduri unice 
și în baza unui set unic de condiții;
(b) identificarea numerelor sau a 
intervalelor de numerotare care pot fi 
utilizate pentru astfel de servicii;
(c) evaluarea nivelului cererii actuale sau 
potențiale pentru astfel de servicii la nivel 
comunitar, precum și
(d) precizarea tuturor restricțiilor pe care 
le consideră corespunzătoare în ceea ce 
privește numărul de drepturi de utilizare 
care urmează a fi conferite în baza 
procedurii comune de selecție și 
procedurile care vor fi urmate pentru 
selecția întreprinderilor cărora le sunt 
conferite aceste drepturi, ținând cont, 
acolo unde este cazul, de principiile 
prevăzute la articolul 7 din Directiva 
2002/20/CE (Directiva privind 
autorizarea).

Or. en

Justificare

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 11 alineatul (3)

Text propus de Comisie Amendament

(3) La solicitarea Comisiei, Autoritatea 
explică sau completează orice aviz emis 
conform alineatului (1), în intervalul de 

(3) La solicitarea Comisiei sau a GPSR 
și/sau CSR sau a altor organisme 
relevante, Autoritatea explică sau 
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timp indicat în solicitarea respectivă. completează orice aviz emis conform 
alineatului (1), în intervalul de timp indicat 
în solicitarea respectivă.

Or. en

Justificare

Although it is in the best interest of the internal market that BERT contributes to the efforts of 
the Commission regarding harmonization of conditions and procedures relating to 
authorizations by delivering opinions to the Commission, any definite requirement regarding 
the content of such opinion would be against the principle of flexibility and ability of BERT to 
channel in the expertise of the NRAs in an effective way.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 12

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 12
Propunere privind selectarea 

întreprinderilor

eliminat

Conform Articolelor 6a și 6b din Directiva 
2002/20/CE (Directiva privind 
autorizarea), Autoritatea:
(a) primește și prelucrează cereri de la 
întreprinderi privind drepturile de 
utilizare a spectrului radio și a numerelor 
și încasează taxele și onorariile 
administrative impuse întreprinderilor 
conform unei proceduri comune de 
selecție;
(b) derulează procedura comună de 
selectare și propune întreprinderea(ile) 
căreia/cărora îi/le pot fi conferite 
drepturile individuale de utilizare, 
conform dispozițiilor;
(c) transmite Comisiei un raport 
conținând detalii ale cererilor primite, o 
descriere a evaluării cererilor respective, 
identificarea întreprinderii(lor) cea/cele 
mai eligibilă(e) pentru conferirea 
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drepturilor individuale de utilizare și o 
justificare a acestei selecții cu referire la 
criteriile prevăzute în măsura relevantă de 
punere în aplicare.

Or. en

Justificare

BERT should not be aimed and positioned to play any active role in conducting selection 
procedures at the community level, as the delegation of such duties from the Commission to 
BERT is not justified in light of the potential number of such procedures.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 13

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 13
Revocarea drepturilor de utilizare a 

spectrului de frecvențe radio și a 
numerelor emise în baza procedurilor 

comune

eliminat

La solicitarea Comisiei, Autoritatea 
prezintă Comisiei un aviz privind 
revocarea drepturilor de utilizare emise în 
baza procedurilor comune prevăzute la 
articolul 6b din Directiva 2002/20/CE 
(Directiva privind autorizarea). Acest aviz 
examinează dacă au existat încălcări 
grave și repetate ale condițiilor aferente 
drepturilor de utilizare.

Or. en

Justificare

Entire Article 13 should be removed, in accordance with the comments made to Articles 11 
and 12.
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 14

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 14
Securitatea rețelelor informatice și a 

datelor

eliminat

În plus față de sarcinile menționate la 
articolul 4 alineatul (3) litera (b) și la 
articolul 19 alineatele (4) și (5), 
Autoritatea:
(a) facilitează cooperarea dintre Comisie 
și statele membre la elaborarea 
metodologiilor comune de prevenire, 
management și răspuns la problemele 
legate de securitatea rețelelor informatice 
și a datelor;
(b) informează Comisia în legătură cu 
cercetările întreprinse în domeniul 
securității rețelelor informatice și a 
datelor, precum și în legătură cu 
utilizarea eficientă a tehnologiilor de 
prevenire a riscurilor; și promovează 
soluțiile de management al riscului și 
studiile privind soluțiile de management 
al prevenirii în cadrul organizațiilor din 
sectorul public și privat, și
(c) contribuie la eforturile Comunității de 
cooperare cu statele terțe și, acolo unde 
este cazul, cu organizațiile internaționale 
pentru promovarea unei abordări globale 
comune a problemelor legate de 
securitatea rețelelor informatice și a 
datelor.

Or. en

Justificare

BERT would not have tasks and duties related to network security issues. The merger of 
ENISA into BERT would lead to confusion in policy objectives, priorities and management, 
and other unpredictable and unnecessary difficulties, jeopardising the smooth running and 
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effectiveness of the reformed regime.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 15

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 15
Inițiativa proprie

eliminat

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. en

Justificare

The provision is redundant and should be removed in light of the refined wording of Article 4.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 16

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 16
Colectarea de taxe administrative pentru 

serviciile furnizate de Autoritate

eliminat

(1) Comisia stabilește taxele 
administrative impuse întreprinderilor 
pentru serviciile oferite de către Autoritate 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 54 alineatul (2) și pe baza unui 
aviz emis de Autoritate. Autoritatea este 
responsabilă cu colectarea acestor taxe 
administrative.
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(2) Taxele administrative sunt impuse 
fiecărei întreprinderi în mod obiectiv, 
transparent și direct proporțional, astfel 
încât costurile administrative 
suplimentare și cheltuielile asociate să fie 
reduse.
(3) Taxele administrative prevăzute la 
alineatul (1) pot viza:
(a) costurile administrative suportate de 
Autoritate în legătură cu managementul 
procedurii de selecție conform articolului 
12;
(b) prelucrarea apelurilor conform 
Articolului 34;
(c) costurile administrative suportate de 
Autoritate în legătură cu administrarea 
Spațiului de Numerotare Telefonică 
European în conformitate cu articolul 8.
Toate taxele vor fi exprimate și plătibile în 
Euro.
(4) Valoarea taxelor va fi fixată la un 
nivel care să garanteze faptul că 
veniturile obținute din taxe sunt, în 
principiu, suficiente pentru a acoperi 
costul total al serviciilor furnizate.
(5) Autoritatea publică o prezentare 
anuală a costurilor și taxelor sale 
administrative. În cazul existenței unor 
diferențe între cuantumul taxelor și 
totalul costurilor administrative, 
Autoritatea emite un aviz Comisiei 
indicând ajustările corespunzătoare 
aplicate taxelor.

Or. en

Justificare

The amendment reflects that BERT would not provide services against which collection of 
administrative fees would be justified.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 17

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 17
Încasarea și redistribuirea onorariilor de 
utilizare pentru drepturile de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio și a taxelor 
administrative în cadrul unei proceduri 

comune de selecție

eliminat

(1) Atunci când se impun taxe de utilizare 
pentru drepturile de utilizare a spectrului 
radio sau a numerelor emise în baza unei 
proceduri comune de selecție, conform 
articolului 6b din Directiva 2002/20/CE 
(Directiva privind autorizarea), 
Autoritatea este responsabilă cu încasarea 
și redistribuirea acestor onorarii de 
utilizare. 
Taxele de utilizare vor fi redistribuite la 
primirea acestora de către Autoritate între 
statele membre relevante și Autoritate 
conform termenelor și procentelor care 
urmează a fi stabilite de Comisie conform 
articolului 6b din Directiva 2002/20/CE 
(Directiva privind autorizarea).
În cazul în care termenul-limită și 
procentul nu sunt stabilite de către 
Comisie, taxele de utilizare sunt 
redistribuite în funcție de populația din 
fiecare stat membru căruia i s-a solicitat 
să emită drepturi de utilizare în ultimul an 
încheiat înainte de lansarea procedurii de 
selecție.
(2) Autoritatea este responsabilă cu 
încasarea și redistribuirea taxelor 
administrative impuse întreprinderilor 
selecționate, în urma unei proceduri 
comune de selecție pentru drepturi de 
utilizare a spectrului sau numerelor, în 
vederea acoperirii costurilor 
administrative achitate de autoritățile 
naționale de reglementare, în ceea ce 
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privește monitorizarea conform condițiilor 
comune. 
Autoritatea redistribuie taxele 
administrative la care se face referire la 
punctul 1 imediat după primirea acestora 
către autoritățile naționale de 
reglementare relevante, conform valorilor 
prevăzute de autoritățile naționale de 
reglementare.

Or. en

Justificare

This article is deleted in its entirety to reflect that BERT would not be involved in collection 
and redistribution of usage fees and administrative charges.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 19 alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

(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, 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.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(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 autoritățile naționale de 
reglementare cu privire la toate aspectele 
legate de comunicațiile electronice.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 19 alineatul (4)

Text propus de Comisie Amendament

(4) Autoritatea colectează informațiile 
corespunzătoare, în special în 
conformitate cu articolul 13a din 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), 
pentru a analiza riscurile actuale și 
viitoare. Autoritatea analizează la nivel 
european, în special riscurile care ar 
putea avea un impact asupra durabilității 
și accesibilității rețelelor de comunicații 
electronice, precum și asupra 
autenticității, integrității și 
confidențialității informațiilor accesate și 
transmise cu ajutorul acestora, și 
transmite rezultatele analizei statelor 
membre și Comisiei. 

eliminat

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 19 alineatul (5)

Text propus de Comisie Amendament

(5) Autoritatea contribuie la conștientizarea 
și accesibilitatea informațiilor actuale, 
obiective și complete, inclusiv cele cu 
privire la aspecte legate de securitatea 
rețelelor informatice și a datelor, pentru 
toți utilizatorii, printre altele, prin 
promovarea schimbului de cele mai bune 
practici actuale, inclusiv în domeniul 
metodelor de alertare a utilizatorilor, 
precum și prin realizarea unei sinergii între 
inițiativele sectorului public și privat.

(5) Autoritatea contribuie la conștientizarea 
și accesibilitatea informațiilor actuale,
obiective și complete pentru toți 
utilizatorii, printre altele, prin promovarea 
schimbului de cele mai bune practici 
actuale, precum și prin realizarea unei 
sinergii între inițiativele sectorului public și 
privat.

Or. en

Justificare

For planning and resource allocation purposes, training related duties in subsection 2(c) 
should be defined more restrictively. Subsection 4 is removed in its entirety and subsection 5 
is removed partially to reflect the removal of network security related duties.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 21 alineatul (2)

Text propus de Comisie Amendament

(2) Autoritatea publică un raport anual cu 
privire la evoluțiile din domeniul 
comunicațiilor electronice, incluzând 
aspecte referitoare la consumatori, în 
cadrul căruia identifică obstacolele rămase 
în calea definitivării pieței unice a 
comunicațiilor electronice. Raportul 
include, de asemenea, o prezentare și a 
analiză a informațiilor referitoare la 
procedurile naționale de recurs puse la 
dispoziție de statele membre conform 

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

naționale de recurs puse la dispoziție de 
statele membre conform articolului 4 
alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-cadru), și măsura în care 
procedurile de soluționare a disputelor în 
afara instanțelor menționate la articolul 34 
din Directiva 2002/22/CE (Directiva 
privind serviciul universal) sunt utilizate în 
statele membre. Acele secțiuni din raport 
referitoare la chestiuni care afectează 
consumatorii, inclusiv comparațiile dintre 
tarifele cu amănuntul, sunt publicate pe 
pagina de internet a Autorității într-o 
formă ușor accesibilă consumatorilor.

Or. en

Justificare

Justificare

The amendments demonstrate a shift in focus to consumer protection

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 24

Text propus de Comisie Amendament

Autoritatea este alcătuită din: Autoritatea este alcătuită din:
(a) un Consiliu de Administrație; (a) un Consiliu al autorităților de 

reglementare
(b) un Consiliu al autorităților de 
reglementare

(b) un Comitet executiv; 

(c) un Director (c) un director executiv

(d) un Responsabil șef cu securitatea 
rețelelor
(e) un Grup permanent al părților interesate (e) un Grup permanent al părților interesate

(f) un Consiliu de apel.

Or. en
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Change Administratieve Board into "Board of Regulators" in articles 25, 26,29, 30, 37, 38, 
39, 46 and 49.

Change Board of Regulators into "Executive Board" in articles: 28, 30 and 37

Change Director into "Executive Director in articles: 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 44, 45 and 46

Justificare

The amendment reflects a material change in the governance structure, and removes positions 
and bodies (Chief Network Security Officer and Board of Appeal) which, in light of 
amendments proposed in Article 3, become irrelevant and unnecessary.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 25 alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

Consiliul de administrație eliminat
(1) Consiliul de administrație este alcătuit 
din doisprezece membri. Șase sunt numiți 
de către Comisie, iar șase, de către 
Consiliu. Membrii Consiliului de 
administrație sunt numiți astfel încât să 
fie asigurate standarde ridicate de 
competență și independență și o gamă 
largă de expertiză în domeniu. Durata 
mandatului este de cinci ani, reînnoibil o 
singură dată.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 25 alineatul (1a) (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1a) Consiliul autorităților de 
reglementare are statut de observator și 
este alcătuit dintr-un membru pentru 
fiecare stat membru, care este șeful sau 
reprezentantul la nivel înalt al autorității 
naționale de reglementare, însărcinat cu 
aplicarea de zi cu zi a cadrului de 
reglementare în respectivul stat membru.
Comisia, precum și reprezentanții 
autorităților naționale de reglementare 
din statele AELS și țările în curs de 
aderare, au statut de observator.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 25 alineatul (2)

Text propus de Comisie Amendament

(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 și în orice eventualitate, 
mandatul președintelui și cel al vice-
președintelui expiră în momentul în care 
aceștia nu mai dețin calitatea de membri 

(2) Consiliul autorităților de reglementare
numește președintele consiliului și alți 
membri ai Comitetului Executiv dintre 
membrii consiliului. Președintele este ales 
pentru un mandat de un an. Înainte de a-
și exercita mandatul în calitate de 
președinte, acesta va îndeplini mai întâi 
funcția de vicepreședinte timp de un an.
De asemenea, persoana în cauză va 
îndeplini funcția de vicepreședinte timp de 
un an după sfârșitul mandatului său de 
președinte.
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ai Consiliului de administrație.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 25 alineatul (4)

Text propus de Comisie Amendament

(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, cu excepția cazului în care 
prezentul regulament conține dispoziții 
contrare.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 25 alineatul (5)

Text propus de Comisie Amendament

(5) Fiecare membru are un vot. 
Regulamentul de procedură prevede în 
detaliu etapele care trebuie urmate în 
cadrul procedurii de vot, mai ales 
condițiile în care un membru poate 
acționa în numele unui alt membru sau, 
dacă este cazul, normele care guvernează 
cvorumurile.

(5) Fiecare membru are un vot.
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Or. en

Justificare

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain 
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 26 alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

(1) Consiliul de administrație, după 
consultarea cu Consiliul autorităților de 
reglementare, numește directorul, în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (2).

(1) Consiliul autorităților de reglementare
numește directorul executiv, în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 26 alineatul (2)

Text propus de Comisie Amendament

(2) După consultarea cu Directorul, 
Consiliul de administrație numește un 
Responsabil șef cu securitatea rețelelor în 

eliminat
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conformitate cu articolul 31 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 26 alineatul (2a) (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Consiliul autorităților de 
reglementare adoptă toate deciziile 
referitoare la exercitarea funcțiilor 
Autorității, în conformitate cu articolul 3.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 26 alineatul (3)

Text propus de Comisie Amendament

(3) Consiliul de administrație numește 
membrii Consiliului autorităților de 
reglementare, în conformitate cu articolul 
27 alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 26 alineatul (4)

Text propus de Comisie Amendament

(4) Consiliul de administrație numește 
membrii Consiliului de apel, în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 26 alineatul (5)

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article
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Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 26 alineatul (8)

Text propus de Comisie Amendament

(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 executiv.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 26 alineatul (11)

Text propus de Comisie Amendament

(11) Consiliul de administrație adoptă 
raportul anual privind activitățile 
Autorității și îl transmite Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei, 
Comitetului Economic și Social European 
și Curții de Conturi până cel târziu la data 
de 15 iunie. Conform dispozițiilor 
articolului 28 alineatul (4), raportul conține 
o secțiune independentă, aprobată de către 
Consiliul autorităților de reglementare, 
privind activitățile de reglementare ale 
Autorității pe parcursul anului în cauză.

(11) Consiliul autorităților de 
reglementare adoptă raportul anual privind 
activitățile Autorității și îl transmite 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei, Comitetului Economic și Social 
European și Curții de Conturi până cel 
târziu la data de 15 iunie. Conform 
dispozițiilor articolului 28 alineatul (4), 
raportul conține o secțiune independentă, 
aprobată de către Consiliul autorităților de 
reglementare, privind activitățile de 
reglementare ale Autorității pe parcursul 
anului în cauză, inclusiv măsurile adoptate 
pentru a promova informarea 
consumatorilor.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 26 alineatul (12)

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en

Justificare

As the Administrative Board would be removed from the governance structure, its tasks and 
duties would be taken over by the Board of Regulators, so that the tasks and duties included 
in the Commission’s proposal regarding the Administrative Board and the Board of 
Regulators are merged in one body. The list of tasks are refined to reflect that BERT would 
not pass decisions (and collect fees for its procedure) and would not take up network security 
related duties.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 26 alineatul (13)

Text propus de Comisie Amendament

(13) Consiliul de administrație emite un 
aviz Comisiei cu privire la sarcinile 
administrative pe care Autoritatea le poate 
percepe întreprinderilor în urma 
îndeplinirii sarcinilor sale conform celor 
menționate la articolul 16.

eliminat

Or. en

Justificare

As the Administrative Board would be removed from the governance structure, its tasks and 
duties would be taken over by the Board of Regulators, so that the tasks and duties included 
in the Commission’s proposal regarding the Administrative Board and the Board of 
Regulators are merged in one body. The list of tasks are refined to reflect that BERT would 
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not pass decisions (and collect fees for its procedure) and would not take up network security 
related duties.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 27 alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

Consiliul autorităților de reglementare eliminat
(1) Consiliul autorităților de reglementare 
include un membru pentru fiecare stat 
membru, care reprezintă șeful autorității 
naționale independente de reglementare și 
care este responsabil cu aplicarea de zi cu 
zi a cadrului de reglementare în statul 
membru, Directorul și un reprezentant 
fără drept de vot din partea Comisiei. 
Autoritățile naționale de reglementare 
nominalizează câte un supleant pentru 
fiecare stat membru. 

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 27 alineatul (2)

Text propus de Comisie Amendament

(2) Directorul este președintele Consiliului 
autorităților de reglementare.

(2) Comitetul executiv este format din 
maximum cinci membri, dintre care doi 
sunt vice-președinți ai Consiliului 
autorităților de reglementare, iar unul 
este președintele Consiliului autorităților 
de reglementare. Ședințele comitetului 
executiv se convoacă de către președinte.

Or. en
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Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 27 alineatul (3)

Text propus de Comisie Amendament

(3) Consiliul autorităților de reglementare 
își alege vice-președintele dintre membrii 
săi. Vice-președintele înlocuiește 
președintele, în cazul în care acesta din 
urmă se află în imposibilitatea de a-și 
exercita atribuțiile. Mandatul vice-
președintelui este de doi ani și jumătate cu 
posibilitatea prelungirii. Cu toate acestea, 
mandatul vice-președintelui expiră în 
momentul în care acesta nu mai deține 
calitatea de membru al Consiliului 
autorităților de reglementare.

(3) Oricare dintre vicepreședinți
înlocuiește președintele, în cazul în care 
acesta din urmă se află în imposibilitatea 
de a-și exercita atribuțiile.

Or. en

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 27 alineatul (4)

Text propus de Comisie Amendament

(4) Consiliul autorităților de reglementare 
hotărăște cu o majoritate simplă. Fiecare 
membru sau supleant, altul decât 
Directorul sau reprezentantul Comisiei
are un vot.

(4) Cu excepția cazului în care prezentul 
regulament conține dispoziții contrare, 
comitetul executiv hotărăște cu majoritate 
simplă. Fiecare membru al comitetului 
executiv are un vot. În caz de egalitate de 
voturi, votul președintelui este decisiv.

Or. en
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Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 27 alineatul (5)

Text propus de Comisie Amendament

(6) În exercitarea atribuțiilor și în 
desfășurarea activităților de reglementare 
conferite Autorității prin prezentul 
regulament, Consiliul autorităților de 
reglementare acționează independent și nu 
solicită sau primește instrucțiuni din partea 
niciunui guvern al unui stat membru sau 
din partea grupurilor de interese publice 
sau private.

(6) În exercitarea atribuțiilor conferite prin 
prezentul regulament, Autoritatea, fie prin 
intermediul Consiliului autorităților de 
reglementare sau al comitetului executiv 
acționează independent și nu solicită sau 
primește instrucțiuni din partea niciunui 
guvern al unui stat membru sau din partea 
grupurilor de interese publice sau private.

Or. en

Justificare

The amendments reflect that while the Board of Regulators would take over the tasks and 
duties of the Administrative Board, an Executive Board comprising of a limited number of 
members elected from among the members of the Board of Regulators (including a 
Chairperson and two Vice-Chairpersons) would also be set up.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 27 alineatul (7)

Text propus de Comisie Amendament

(7) Secretariatul Consiliului autorităților 
de reglementare este asigurat de către 
Autoritate.

eliminat

Or. en
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Justificare

The amendments reflect that while the Board of Regulators would take over the tasks and 
duties of the Administrative Board, an Executive Board comprising of a limited number of 
members elected from among the members of the Board of Regulators (including a 
Chairperson and two Vice-Chairpersons) would also be set up.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 28

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 28

Sarcinile Consiliului autorităților de 
reglementare

Articolul 28

Sarcinile comitetului executiv

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

(1)Comitetului executiv îi revine sarcina de 
a reprezenta Autoritatea și de a asigura că 
aceasta își îndeplinește activitățile în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament. În plus, comitetul executiv 
oferă consultanță directorului executiv în 
exercitarea atribuțiilor acestuia.

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

(2) Președintele comitetului executiv 
poate fi invitat anual să participe la o 
audiere în fața comisiei competente a 
Parlamentului European și în fața 
Consiliului pentru a prezenta un raport 
cu privire la rezultatele Autorității.

(3) Consiliul autorităților de reglementare 
aprobă, în conformitate cu articolul 26 
alineatul (5) și cu articolul 30 alineatul 
(4) și în temeiul proiectului de buget 
stabilit conform articolului 37, programul 
de activități al Autorității pentru anul care 
urmează.
(4) Consiliul autorităților de reglementare 
aprobă secțiunea independentă privind 
activitățile de reglementare din raportul 
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anual, în conformitate cu articolul 26 
alineatul (11) și articolul 30 alineatul (9).

Or. en

Justificare

The amendments reflect that the Executive Board would be responsible for the overall 
operation and representation of BERT.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 29

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 29Directorul Articolul 29Directorul executiv
(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) Autoritatea este administrată de către 
directorul executiv al acesteia, care 
acționează conform instrucțiunilor 
comitetului executiv. 

(2) După consultarea cu Consiliul 
autorităților de reglementare, Directorul 
este numit de către Consiliul de 
administrație, pe baza meritelor, a 
competențelor și a experienței relevante în 
domeniul rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice.

(2) Directorul executiv este numit de către 
Consiliul autorităților de reglementare, pe 
baza meritelor, a competențelor și a 
experienței relevante în domeniul rețelelor 
și serviciilor de comunicații electronice.

(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 executiv este de 
trei ani.În cele nouă luni care preced 
termenul limită al acestui mandat, 
Consiliul autorităților de reglementare
inițiază un proces de evaluare. Consiliul 
autorităților de reglementare va evalua în 
special:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificare

The status of the Director is revised and the position is renamed Executive Director to reflect 
a shift in the role of the Executive Director in the revised governance structure. The Executive 
Director is elected by the Board of Regulators and is positioned as an executive responsible 
for day-to-day operational matters. As the Executive Director acts under instructions by the 
Executive Board, the Executive Director cannot be accountable to the Parliament and the 
Council.
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 30 alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

Sarcinile directorului Atribuțiile directorului executiv

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

(1) Directorul executiv poate fi autorizat 
de către comitetul executiv să reprezinte 
Autoritatea în anumite chestiuni și 
îndeplinește sarcina de a gestiona 
Autoritatea.

Or. en

Justificare

The tasks of the Executive director (replacing the position of the Director) are refined to 
match amendments proposed in other Articles.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 30 alineatul (3)

Text propus de Comisie Amendament

(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 tasks of the Executive director (replacing the position of the Director) are refined to 
match amendments proposed in other Articles
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Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 30 alineatul (4)

Text propus de Comisie Amendament

(4) În fiecare an, Directorul pregătește un 
proiect al programului de activitate al 
Autorității pentru anul următor și îl 
prezintă Consiliului autorităților de 
reglementare și Comisiei înainte de data de 
30 iunie a anului respectiv.

(4) În fiecare an, directorul executiv
pregătește un proiect al programului de 
activitate al Autorității pentru anul următor 
și îl prezintă Consiliului autorităților de 
reglementare. Consiliul autorităților de 
reglementare aprobă proiectul de 
program de lucru și îl prezintă Comisiei 
înainte de data de 30 iunie a anului 
respectiv. 

El/ea prezintă Consiliului de 
administrație programul de lucru, spre 
adoptare, înainte de 1 septembrie.

Or. en

Justificare

The tasks of the Executive director (replacing the position of the Director) are refined to 
match amendments proposed in other Articles

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 31

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 31
Responsabilul șef cu securitatea rețelelor

eliminat

(1) Responsabilul șef cu securitatea 
rețelelor este responsabil cu coordonarea 
sarcinilor Autorității legate de securitatea 
rețelelor informatice și a datelor. 
Responsabilul șef cu securitatea rețelelor 
lucrează sub supravegherea Directorului 
și raportează către acesta din urmă. El/ea 
întocmește proiectul programului anual 
de lucru pentru aceste activități. 
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(2) Responsabilul șef cu securitatea 
rețelelor este numit pe o perioadă de cinci 
ani de către Consiliul de administrație, pe 
baza meritelor, a competențelor și a 
experienței relevante în domeniul 
rețelelor și serviciilor de comunicații 
electronice, de pe o listă de cel puțin doi 
candidați propuși de către Comisie.
(3) Responsabilul șef cu securitatea 
rețelelor poate fi revocat din funcție doar 
printr-o decizie a Consiliului de 
administrație, după consultarea 
Directorului. Consiliul de administrație 
adoptă o astfel de decizie cu o majoritate 
de trei sferturi dintre membrii săi.
(4) Consiliul de administrație, hotărând la 
propunerea Comisiei și în urma 
consultării Directorului, poate să 
prelungească durata mandatului 
Responsabilului șef cu securitatea 
rețelelor o singură dată, pentru o perioadă 
care nu depășește trei ani și numai în 
acele cazuri în care decizia poate fi 
justificată de sarcinile și obligațiile 
Autorității.

Or. en

Justificare

BERT would not take over the tasks designated to ENISA, therefore, the position of a Network 
Chief Executive Officer is unnecessary (see also amendments to Article 3).

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 32

Text propus de Comisie Amendament

(1) Responsabilul șef cu securitatea 
rețelelor înființează un Grup permanent al 
părților interesate alcătuit din experți 
reprezentând părțile interesate relevante, în 
special din industria tehnologiei 

(1) Consiliul autorităților de reglementare
înființează un Grup permanent al părților 
interesate alcătuit din experți reprezentând 
părțile interesate relevante, în special din 
industria tehnologiei informațiilor și 
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informațiilor și comunicațiilor, grupurile de 
consumatori și experții academici în 
securitatea rețelelor informatice și a 
datelor. După consultarea Directorului, 
Responsabilul șef cu securitatea rețelelor 
stabilește procedurile referitoare la 
numărul, alcătuirea, numirea membrilor și 
funcționarea grupului.

comunicațiilor (reprezentanți ai 
angajatorilor și angajaților), grupurile de 
consumatori și experții academici în 
securitatea rețelelor informatice și a 
datelor. După consultarea directorului
executiv, Responsabilul șef cu securitatea 
rețelelor stabilește procedurile referitoare 
la numărul, alcătuirea, numirea membrilor 
și funcționarea grupului.

(2) Grupul este prezidat de Responsabilul 
șef cu securitatea rețelelor. Durata 
mandatului membrilor săi este de doi ani și 
jumătate. Membrii grupului nu pot fi 
membri ai Consiliului de administrație sau 
ai Consiliului autorităților de 
reglementare.

(2) Grupul este prezidat de directorul
executiv. Durata mandatului membrilor săi 
este de doi ani și jumătate. Membrii 
grupului nu pot fi membri ai Consiliului 
autorităților de reglementare.

(3) Reprezentanții Comisiei au dreptul de a 
participa la întâlniri și la activitățile 
Grupului.

(3) Reprezentanții Comisiei au dreptul de a 
participa la întâlniri și la activitățile 
Grupului.

(4) Grupul poate oferi servicii de 
consultanță Responsabilului șef cu 
securitatea în ceea ce privește desfășurarea 
activităților sale, precum întocmirea unei 
propuneri pentru părțile relevante din 
programul de lucru al Autorității, precum și 
garantarea comunicării cu părțile interesate 
referitor toate aspectele aferente 
programului de lucru.

(4) Grupul poate oferi servicii de 
consultanță Consiliului autorităților de 
reglementare în ceea ce privește 
desfășurarea activităților sale, precum 
întocmirea unei propuneri pentru părțile 
relevante din programul de lucru al 
Autorității, precum și garantarea 
comunicării cu părțile interesate referitor 
toate aspectele aferente programului de 
lucru.

Or. en

Justificare

The Permanent Stakeholders’ Group is a significant board of the Authority, as it represents 
the relevant stakeholders and the interests of the consumers and employers as well employee 
representatives.
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 33

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 33
Consiliul de apel

eliminat

(1) Consiliu de apel este format din șase 
membri și șase supleanți selectați din 
fostul sau actualul personal de conducere 
al autorităților naționale de reglementare, 
al autorităților din domeniul concurenței 
sau al altor instituții naționale sau 
comunitare cu experiență relevantă în 
sectorul comunicațiilor electronice. 
Consiliul de apel își desemnează 
președintele.
(2) Membrii Consiliului de apel sunt 
numiți de către Consiliul de administrație, 
la propunerea Comisiei, ca urmare a unei 
invitații de exprimare a interesului, după 
consultarea Consiliului autorităților de 
reglementare.
(3) Durata mandatului membrilor 
Consiliului de apel este de cinci ani. 
Durata acestui mandat poate fi reînnoită. 
Membrii Consiliului de apel sunt 
independenți în luarea deciziilor. Aceștia 
nu sunt constrânși să respecte nicio 
instrucțiune. Aceștia nu au dreptul să 
ocupe alte funcții în cadrul Autorității, al 
Consiliului de administrație sau al 
Consiliului autorităților de reglementare. 
Un membru al Consiliului de apel nu 
poate fi revocat din funcție pe durata 
mandatului decât în cazul în care el sau 
ea se face vinovat de comportament din 
culpă gravă, iar Consiliul de 
administrație, după ce a obținut avizul 
Consiliului autorităților de reglementare, 
adoptă o decizie în acest sens.
(4) Membrii Consiliului de apel nu iau 
parte la procedurile de apel dacă au un 
interes personal în cazul respectiv, dacă 
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au fost anterior implicați ca reprezentanți 
ai uneia dintre părți sau dacă au 
participat la adoptarea deciziei la care se 
face apel.
În cazul în care, dintr-unul din motivele 
expuse la primul alineat sau dintr-un 
oricare alt motiv, un membru al 
Consiliului de apel consideră că un alt 
membru nu ar trebui să ia parte la 
procedurile de apel, membrul respectiv 
informează Consiliul de apel în 
consecință. Un membru al Consiliului de 
apel poate fi contestat de către oricare 
parte din cadrul procedurilor de apel în 
baza motivelor menționate la primul 
alineat sau dacă sunt suspectați de 
părtinire. O obiecție nu poate fi 
fundamentată pe criterii de naționalitate a 
membrilor și nu este admisibilă dacă, deși 
conștientă de existența unui motiv de 
obiecție, partea din cadrul procedurilor de 
apel a inițiat o măsură procedurală.
(5) Consiliul de apel decide acțiunile care 
trebuie întreprinse în cazurile menționate 
la alineatul 4 fără participarea membrilor 
în cauză. În scopul luării acestei decizii, 
membrul în cauză este înlocuit în cadrul 
Consiliului de apel de către supleantul 
său, cu condiția ca supleantul să nu se 
regăsească într-o situație similară. În 
acest din urmă caz, președintele 
desemnează un înlocuitor dintre 
supleanții disponibili.

Or. en

Justificare

As BERT would not pass appealable decisions, this Article becomes unnecessary.
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Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 34

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 34
Recursuri

eliminat

(1) Consiliul de apel este responsabil cu 
adoptarea deciziilor privind formularea 
recursurilor împotriva hotărârilor sau 
măsurilor adoptate de Autoritate în 
domeniile acoperite de articolul 8 
alineatul (1).
(2) Deciziile Consiliului de apel sunt 
adoptate în baza unei majorități calificate 
de cel puțin 4 din cei 6 membri ai 
consiliului. Consiliul de apel este 
convocat atunci când este necesar.
(3) Un apel introdus în conformitate cu 
alineatul (1) nu comportă un efect de 
suspendare. Consiliul de apel poate, cu 
toate acestea, în cazul în care consideră 
că circumstanțele o cer, să suspende 
aplicarea deciziei contestate.
(4) Apelul, împreună cu expunerea de 
motive, se înaintează în scris la sediul 
Autorității, în termen de două luni de la 
data notificării măsurii către persoana în 
cauză sau, în absența acesteia, în termen 
de două luni de la data la care Autoritatea 
a publicat măsura sau decizia sa. 
Consiliul de apel ia o decizie cu privire la 
recurs în termen de două luni de la 
introducerea unei acțiuni. 
(5) Dacă recursul este admisibil, Consiliul 
de apel examinează dacă acesta este bine 
fundamentat. Acesta invită părțile din 
cadrul procedurilor de apel, de câte ori 
este necesar, să prezinte, până la un 
termen limită stabilit, observații privind 
notificările emise de către Consiliu sau la 
comunicările celorlalte părți din 
procedurile de recurs. Părțile din 
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procedurile de recurs au dreptul la o 
expunere orală. 
(6) Consiliul de apel poate, conform 
prezentului articol, să exercite atribuțiile 
care țin de competența Autorității sau 
poate transfera cazul organismului 
competent din cadrul Autorității. Acesta 
din urmă este obligat prin decizia 
Consiliului de apel.
(7) Consiliul de apel își adoptă propriul 
regulamentul de procedură.

Or. en

Justificare

As BERT would not pass appealable decisions, this Article becomes unnecessary.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 35

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 35
Acțiuni pe lângă Tribunalul de Primă 

Instanță și la Curtea de Justiție

eliminat

(1) Autoritatea poate introduce o acțiune 
pe lângă Tribunalul de Primă Instanță a 
Curții de Justiție, în conformitate cu 
articolul 230 din tratat, privind 
contestarea unei decizii luate de către 
Consiliul de apel sau, în cazul în care 
consiliul nu are competență, de către 
Autoritate.
(2) În cazul în care Autoritatea nu 
reușește să adopte o decizie, pot fi inițiate 
recursuri în carență pe lângă Tribunalul 
de Primă Instanță sau Curtea de Justiție, 
în conformitate cu articolul 232 din tratat.
(3) Autoritatea are obligația să ia 
măsurile necesare pentru a se conforma 
cu hotărârea Tribunalului de Primă 
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Instanță sau cea a Curții de Justiție.

Or. en

Justificare

As BERT would not pass appealable decisions, this Article becomes unnecessary.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 36 alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

(1) Veniturile Autorității se constituie din 
următoarele:

(1) Veniturile Autorității 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 
bugetul general al Comunităților Europene 
(Secțiunea Comisie);

(c) o subvenție din partea Comunității, 
prevăzută în bugetul general al Uniunii
Europene în conformitate cu articolul 185 
din regulamentul financiar;

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

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

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

(e) contribuții din partea statelor membre 
sau din partea autorităților de reglementare 
ale acestora

Or. en

Justificare

The proposed changes reflect the revisions in the tasks of BERT in Article 3. The above 
proposal does not affect the concept that BERT would be co-funded from Member State 
contributions and community funding. In order to ensure that the amount of contributions 
from the Member States is adequate, we propose that the Framework Directive is amended to 
require the Member States to provide a sufficient level of funding to the national regulatory 
authorities enabling proper financing of a significant portion of the budget of BERT.
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However, as BERT undertakes, to a very large extent, duties assisting the implementation of 
the underlying community policy in electronic communications, it is justified that BERT 
receives community funding, which would serve as the other primary source of the budget of 
BERT.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 37 alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

(1) Cel târziu până la data de 15 februarie a 
fiecărui an, directorul întocmește un 
proiect de buget estimativ acoperind 
cheltuielile operaționale și programul de 
activitate anticipat pentru exercițiul 
financiar următor și îl trimite Consiliului 
de administrație, împreună cu schema de 
personal provizorie. În fiecare an, Consiliul 
de administrație, în baza proiectului 
pregătit de către director, realizează o 
estimare a veniturilor și cheltuielilor 
Autorității pentru următorul exercițiu 
financiar. Acest buget estimativ, incluzând 
un proiect de schemă de personal, este 
transmis Comisiei de către Consiliul de 
administrație cel târziu până la data de 31 
martie. Anterior adoptării bugetului 
estimativ, proiectul pregătit de către 
director este transmis Consiliului 
autorităților de reglementare, care poate 
emite un aviz în acest sens.

(1) Cel târziu până la data de 15 februarie a 
fiecărui an, directorul executiv întocmește 
un proiect de buget estimativ acoperind 
cheltuielile operaționale și programul de 
activitate anticipat pentru exercițiul 
financiar următor și îl trimite Consiliului 
autorităților de reglementare, împreună cu 
schema de personal provizorie. În fiecare 
an, Consiliul autorităților de 
reglementare, în baza proiectului pregătit 
de către directorul executiv, realizează o 
estimare a veniturilor și cheltuielilor 
Autorității pentru următorul exercițiu 
financiar, indicând cuantumurile care 
urmează a fi acoperite din fondurile 
comunitare [articolul 36 litera c și din 
contribuțiile statelor membre (articolul 36 
litera e)]. Acest buget estimativ, incluzând 
un proiect de schemă de personal, este 
transmis de către Directorul executiv 
Consiliului autorităților de reglementare 
și comisiei bugetare a Autorității 
(„Comisia bugetară”).
Comisia bugetară este formată din 16 
membri, dintre care 7 sunt numiți de 
Parlamentul European, 7 de Consiliu și 2 
de Comisie. Comisia bugetară adoptă 
decizii cu o majoritate de două treimi din 
membrii săi. Comisia bugetară nu este un 
organ permanent. Comisia bugetară 
aprobă estimarea care urmează a fi 
inclusă în proiectul de buget și 
organigramă drept cuantum acoperit din 
fondurile comunitare în conformitate cu 
articolul 26 și transmite decizia sa 
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Consiliului autorităților de reglementare 
și Comisiei. 
Consiliul autorităților de reglementare 
finalizează proiectul de buget și 
organigrama, luând în considerare 
decizia comisiei bugetare și hotărând în 
privința cuantumului, dacă este cazul, 
care urmează a fi acoperit prin 
contribuțiile statelor membre în 
conformitate cu articolul 36 litera e.

Or. en

Justificare

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in 
Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community 
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
in the Budgetary Committee.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 37 alineatul (2)

Text propus de Comisie Amendament

(2) Bugetul estimativ se transmite de către 
Comisie Parlamentului European și 
Consiliului (denumite, în continuare, 
autoritatea bugetară), împreună cu 
proiectul bugetului general preliminar al 
Comunităților Europene. 

(2) Bugetul estimativ aprobat de către 
comisia bugetară și transmis Comisiei în 
conformitate cu alineatul 1 se transmite de 
către Comisie Parlamentului European și 
Consiliului (denumite, în continuare, 
autoritatea bugetară), împreună cu 
proiectul bugetului general preliminar al 
Uniunii Europene

Or. en
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Justificare

see amendment n°77

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 37 alineatul (6)

Text propus de Comisie Amendament

(6) Consiliul de administrație notifică 
autoritatea bugetară cât mai curând posibil 
în legătură cu intenția sa de a pune în 
aplicare orice proiect care ar putea avea 
implicații financiare semnificative pentru 
finanțarea bugetului, în special proiectele 
de natură imobiliară, cum ar fi închirierea 
sau achiziționarea de imobile. Consiliul
informează Comisia în acest sens. Dacă 
una dintre autoritățile bugetare 
intenționează să emită un aviz, aceasta 
notifică Autoritatea în acest sens în termen 
de două săptămâni de la primirea 
informațiilor privind proiectul imobiliar în 
cauză. În absența unui răspuns, Autoritatea 
poate demara operațiunea planificată.

(6) Consiliul autorităților de reglementare
notifică autoritatea bugetară cât mai curând 
posibil în legătură cu intenția sa de a pune 
în aplicare orice proiect care ar putea avea 
implicații financiare semnificative pentru 
finanțarea bugetului, în special proiectele 
de natură imobiliară, cum ar fi închirierea 
sau achiziționarea de imobile, în cazul în 
care proiectul propus necesită fonduri 
comunitare suplimentare în conformitate 
cu articolul 36 litera c. În acest caz, 
Autoritatea informează Comisia în acest 
sens Dacă una dintre autoritățile bugetare 
intenționează să emită un aviz, aceasta 
notifică Autoritatea în acest sens în termen 
de două săptămâni de la primirea 
informațiilor privind proiectul imobiliar în 
cauză. În absența unui răspuns, Autoritatea 
poate demara operațiunea planificată.

Or. en

Justificare

see amendment n°77

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 42

Text propus de Comisie Amendament

Cu excepția cazurilor care se încadrează 
la Articolul 20 sau Articolul 21, 

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

regulamentului de față, se va consulta, 
dacă este cazul, cu părțile interesate, 
inclusiv cu Grupul părților interesate și 
alte grupuri de interes ale consumatorilor
și le va oferi posibilitatea de a comenta 
proiectul de aviz într-un interval de timp 
rezonabil. Rezultatele procedurii de 
consultare vor fi publicate de Autoritate, 
exceptând informațiile confidențiale.

Or. en

Justificare

The changes aim to reflect the changes of the powers and duties of BERT in Article 3. BERT 
is proposed not to have powers to impose measures, and would serve primarily as a 
consultative body providing opinions only. A reference to consumer interest groups is aimed 
to ensure that consumer interests are taken into account properly.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 44

Text propus de Comisie Amendament

Personalul Autorității, inclusiv Directorul,
Responsabilul șef cu securitatea rețelelor
și oficialii secondați temporar de statele 
membre, vor da o declarație de angajament 
și o declarație de interese în care vor 
menționa orice interese directe sau 
indirecte care pot fi considerate că 
prejudiciază independența acestora . Toate 
aceste declarații sunt depuse în scris.

Personalul Autorității, inclusiv directorul
executiv și oficialii secondați temporar de 
statele membre, vor da o declarație de 
angajament și o declarație de interese în 
care vor menționa orice interese directe sau
indirecte care pot fi considerate că 
prejudiciază independența acestora. Toate 
aceste declarații sunt depuse în scris.

Or. en

Justificare

The proposed change aims to reflect the proposals in Articles 3 and 24 concerning the 
removal of the position of the Chief Network Security Officer.
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Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 48 alineatul (3)

Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritatea este reprezentată de către 
directorul acesteia.

eliminat

Or. en

Justificare

The proposed change is in accordance with the revised governance structure and the granting 
of the right to represent BERT to the Executive Board in Article 28(1).

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 49 alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statutul funcționarilor Comunităților 
Europene, regimul aplicabil celorlalți 
agenți ai Comunităților Europene și 
normele adoptate de comun acord de către 
instituțiile Comunității Europene în scopul 
aplicării acestor regulamente și regimuri se 
aplică personalului Autorității, inclusiv 
Directorului și Responsabilului șef cu 
securitatea rețelelor.

(1) Statutul funcționarilor Comunităților 
Europene, regimul aplicabil celorlalți 
agenți ai Comunităților Europene și 
normele adoptate de comun acord de către 
instituțiile Comunității Europene în scopul 
aplicării acestor regulamente și regimuri se 
aplică personalului Autorității, inclusiv 
directorului executiv, cu excepția 
experților detașați de statele membre.

Or. en

Justificare

The proposed changes reflect the proposals in Article 3 and 24 concerning the removal of the 
position of the Chief Network Security Officer and the changes in the governance, i.e., the 
elimination of the Administrative Board and the increased role of the Board of Regulators.
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Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 55

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

As the Commission would not control BERT, it is more appropriate to have the operations of 
BERT monitored by BERT itself. Nevertheless, the report prepared by BERT would also be 
sent to the Commission for sake of transparency.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 56

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 56
Dispoziții tranzitorii

eliminat

(1) La 14 martie 2011, Autoritatea își 
asumă responsabilitatea pentru toate 
activitățile desfășurate de Autoritatea 
europeană pentru securitatea rețelelor 
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informatice și a datelor anterior datei 
respective și care se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.
(2) Participarea Autorității europene 
pentru securitatea rețelelor informatice și 
a datelor la orice bunuri mobiliare de la 
data menționată la alineatul (1) de mai 
sus se transferă Autorității începând cu 
data respectivă.

Or. en

Justificare

To be deleted in accordance with the changes proposed in Article 3 (ENISA would not be 
merged into BERT).
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