
PA\718683RO.doc PE404.779v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru afaceri economice și monetare

2007/0249(COD)

11.4.2008

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a Autorității europene de reglementare a piețelor comunicațiilor 
electronice
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Raportor pentru aviz: Bernhard Rapkay



PE404.779v01-00 2/38 PA\718683RO.doc

RO

PA_Legam



PA\718683RO.doc 3/38 PE404.779v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Die Schaffung eines funktionierenden Binnenmarkts für die Telekommunikation hat in der 
EU höchste politische Priorität. Mit dem ersten Bericht vom Juni 2006 schlug die 
Kommission Änderungen des Rechtsrahmens vor. Bei dieser umfassenden und gründlichen 
Überprüfung traten mehrere Probleme zu Tage, die noch immer nicht gelöst sind.

Um die Beseitigung dieser Hindernisse zu erleichtern, schlägt die Kommission die 
Einrichtung einer neuen unabhängigen Behörde vor, die eng mit den nationalen 
Regulierungsbehörden (NRB) und der Kommission zusammenarbeiten soll. Sie soll dem 
Europäischen Parlament verantwortlich sein, einen Regulierungsrat aus den Leitern der 
nationalen Regulierungsbehörden aller EU-Mitgliedstaaten umfassen und die Gruppe 
Europäischer Regulierungsstellen (ERG) ersetzen. Sie soll insbesondere folgende 
Kernaufgaben wahrnehmen:

 die Kommission fachkundig beraten, um eine einheitlichere Anwendung der EU-

Regeln zu gewährleisten

 Aufsichtsrolle in den Bereichen Marktdefinition, -analyse und Abhilfemaßnahmen

 Definition länderübergreifender Märkte

 Beratung zur Harmonisierung der Funkfrequenzen und Entscheidungsbefugnisse bei 

der Nummernverwaltung

 EU-Fachzentrum für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste fungieren.

 Netz- und Informationssicherheit gewährleisten (d.h. die Aufgaben der Europäischen 

Agentur für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) übernehmen).

Dieser Vorschlag der Kommission stößt im Rat auf eine deutliche Ablehnung. Im Folgenden 
wird ein Alternativmodell einer Vereinigung (Netzwerk) nationaler Regulierungsbehörden 
sein (engl. „Joint Body (Network) of National Regulatory Authorities“) vorgeschlagen. Das 
Netzwerk ist dabei ein Zusammenschluss der nationalen Regulierungsbehörden ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit, d. h. diese ist insbesondere nicht Teil der mittelbaren oder 
unmittelbaren Gemeinschaftsverwaltung. Im Unterschied zum Vorschlag der Kommission 
liegt der Schwerpunkt auf der Schaffung eines Verfahrens der gemeinsamen 
Entscheidungsfindung der dem nationalen Recht unterfallenden nationalen 
Regulierungsbehörden. Durch das Netzwerk nationaler Regulierungsbehörden würde weder 
eine Behörde auf EG-Ebene geschaffen, noch würden Entscheidungsbefugnisse von EG-
Institutionen delegiert. Die Regulierungsbefugnisse des Netzwerks müssen über diese 
Verordnung hinaus in der Rahmenrichtlinie verankert und definiert werden.

Das Netzwerk sollte aus eigener Initiative, oder – wenn dies im Richtlinienrecht ausdrücklich 
vorgesehen ist – Stellungnahmen und gemeinsame Positionen auf dem Aufgabengebiet 
beschließen, das den nationalen Regulierungsbehörden durch die Rahmenrichtlinie 
zugewiesen ist. Gemeinsame Positionen sollten dabei für die nationalen 
Regulierungsbehörden mit der gleichen Verbindlichkeit versehen wie die 
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Kommissionsempfehlung, d. h., diese müssen bei der jeweiligen Entscheidungsfindung 
weitestgehend berücksichtigt werden. Beschlüsse des Netzwerks sollten im 
Mehrheitsverfahren gefasst werden, wobei jeder nationalen Regulierungsbehörde eine Stimme 
zukommen würde. Das Netzwerk soll mit den gleichen Hauptaufgaben betraut werden, wie 
dies im Kommissionsvorschlag erarbeitet wurde. Gegenüber dem Europäischen Parlament 
würde eine jährliche Berichtspflicht des Netzwerks bestehen.

Um die Unabhängigkeit des Netzwerks nationaler Regulierungsbehörden von Finanz- und 
Sachmitteln der Mitgliedstaaten sicherzustellen, muss eine Finanzierung durch die 
Gemeinschaft ermöglicht werden. Das Netzwerk hat keine Rechtspersönlichkeit, so dass jede 
direkte Zuweisung von Mitteln ausscheidet. Für diese muss daher eine „indirekte“ 
Finanzierung vornehmlich durch die Bereitstellung von Sachmitteln in Form entsprechender 
Verwaltungsressourcen durch die Gemeinschaft erfolgen. Ein entsprechender Träger der 
Verwaltung ohne Rechtspersönlichkeit würde in Form eines Sekretariats des Netzwerkes der 
nationalen Regulierungsbehörden (Office of the Network of National Regulatory Authorities)
eingerichtet werden.

Auf Grund der mit dem verfahrensorientierten Regulierungsansatz verbundenen weiten 
Entscheidungsspielräume der nationalen Regulierungsbehörden ist ein Mindestmaß an 
Koordinierung im Marktregulierungsverfahren notwendig. Die Binnenmarktaufgabe, 
Zugangshindernisse abzubauen, macht hier einen praktisch wirksamen "Bottom-up-
Regulierungsansatz" erforderlich, der die tatsächlichen Zugangsprobleme informatorisch 
effektiv erfasst und darauf aufbauend Abhilfemaßnahmen zwischen den nationalen 
Regulierungsbehörden koordiniert. Etwaigen Ursachen von Binnenmarkthindernissen wird 
am effektivsten durch die nationalen Regulierungsbehörden vor Ort begegnet, welche dann 
verpflichtet sind, die Problemlösungen im Rahmen des vorgeschlagenen 
gemeinschaftsrechtlich verankerten Verfahrens des Netzwerks nationaler 
Regulierungsbehörden zu koordinieren.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Text propus de Comisie Amendament

Regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de instituire a Autorității 
europene de reglementare a piețelor 

Regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de instituire a rețelei 
autorităților naționale de reglementare a 
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comunicațiilor electronice piețelor comunicațiilor electronice 
(Această modificare se aplică întregului 
text.. Adoptarea amendamentului impune 
adaptări corespunzătoare în întregul text).

Or. de

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(7a) Abordarea urmărită până în prezent 
de stabilire de schimburi de informații și 
de experiență între autoritățile naționale 
de reglementare, în vederea asigurării 
unei aplicări consecvente a legislației 
comunitare, s-a dovedit eficientă. În acest 
sens, prin procedura unui proces 
decizional comun, prevăzută la articolul 
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25 al prezentului regulament, se 
urmărește aprofundarea cooperării dintre 
autoritățile naționale de reglementare. 
Având în vedere diversitatea situațiilor 
problematice cu care se confruntă 
autoritățile naționale de reglementare și 
condițiile de piață, adeseori diferite, din 
statele membre, o soluție poate fi 
considerată potrivită, adecvată și 
conformă cu cerințele principiului 
subsidiarității doar atunci când se bazează 
pe utilizarea competențelor decentralizate.

Or. de

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) În același timp, au fost identificate un 
număr de probleme, inclusiv, în special, 
aspecte legate de structura sa 
organizațională, combinația de competențe 
și dimensiunea personalului său 
operațional, precum și dificultăți de ordin 
logistic. Funcțiile cheie ale ENISA ar 
trebui să evolueze astfel încât să formeze o 
componentă esențială a Autorității care, pe 
baza unei identificări mai clare a 
obiectivelor și sarcinilor sale, ar trebui să 
garanteze că acele obiective și sarcini pot fi 
îndeplinite într-o manieră mai eficientă, 
mai exactă și mai ieftină, în conformitate 
cu principiile unei mai bune reglementări, 
de către o autoritate unică cu competențe 
în ceea ce privește aspectele care cad sub 
incidența cadrului european de 
reglementare pentru rețelele și serviciile 
din domeniul comunicațiilor electronice. 

(11) În același timp, au fost identificate un 
număr de probleme, inclusiv, în special, 
aspecte legate de structura sa 
organizațională, combinația de competențe 
și dimensiunea personalului său 
operațional, precum și dificultăți de ordin 
logistic. Funcțiile cheie ale ENISA ar 
trebui să evolueze astfel încât să formeze o 
componentă esențială a noului organism
care, pe baza unei identificări mai clare a 
obiectivelor și sarcinilor sale, ar trebui să 
garanteze că acele obiective și sarcini pot fi 
îndeplinite într-o manieră mai eficientă, 
mai exactă și mai ieftină, în conformitate 
cu principiile unei mai bune reglementări, 
de către un organism unic cu competențe 
în ceea ce privește aspectele care cad sub 
incidența cadrului european de 
reglementare pentru rețelele și serviciile 
din domeniul comunicațiilor electronice.

Or. de



PA\718683RO.doc 7/38 PE404.779v01-00

RO

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 15

Text propus de Comisie Amendament

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

(15) Autoritatea trebuie înființată în cadrul 
structurii instituționale și a balanței de 
puteri existente ale Comunității. 
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prezentul regulament.

Or. de

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 19

Text propus de Comisie Amendament

(19) Autoritatea trebuie să asiste Comisia 
în legătură cu orice extindere a obligațiilor 
UE privind transferabilitatea numerelor. O 
astfel de extindere poate include inter alia 
domeniul de aplicare al informațiilor care 
urmează a fi transferate sau tipurile de 
rețea (adică fixă sau mobilă) între care 
urmează a fi transferate numerele și 
informațiile. Modificările cu privire la 
această obligație trebuie să țină cont de 
prețurile pentru utilizatori și costurile de 
comutare pentru întreprinderi, precum și de 
experiențele din statele membre. 

(19) Autoritatea trebuie să asiste Comisia 
și statele membre în legătură cu orice 
extindere a obligațiilor UE privind 
transferabilitatea numerelor. O astfel de 
extindere poate include inter alia domeniul 
de aplicare al informațiilor care urmează a 
fi transferate sau tipurile de rețea (adică 
fixă sau mobilă) între care urmează a fi 
transferate numerele și informațiile. 
Modificările cu privire la această obligație 
trebuie să țină cont de prețurile pentru 
utilizatori și costurile de comutare pentru 
întreprinderi, precum și de experiențele din 
statele membre.

Or. de

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 30

Text propus de Comisie Amendament

(30) De asemenea, Autoritatea trebuie să 
poată cere efectuarea de studii necesare 
îndeplinirii sarcinilor sale, asigurându-se 
în același timp că legăturile stabilite de 
aceasta cu Comisia și cu statele membre 
previn duplicarea eforturilor.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 32

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 33

Text propus de Comisie Amendament

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

(33) Autoritatea trebuie să dețină atribuțiile 
necesare pentru a exercita funcțiile de 
reglementare într-un mod eficient.

Or. de
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 34

Text propus de Comisie Amendament

(34) Funcționarea fără probleme a 
Autorității necesită ca Directorul acesteia 
să fie numit în funcție de merite și abilități 
administrative și manageriale dovedite, 
precum și în funcție de competența și 
experiența relevantă în domeniul rețelelor, 
serviciilor și piețelor de comunicații 
electronice, și ca acesta să își îndeplinească 
îndatoririle total independent și cu 
flexibilitate în ceea ce privește organizarea 
funcționării interne a Autorității. Directorul 
trebuie să asigure îndeplinirea eficientă a 
sarcinilor Autorității, de o manieră 
independentă.

(34) Funcționarea fără probleme a 
Autorității necesită ca Directorul acesteia 
să fie numit în funcție de merite și abilități 
administrative și manageriale dovedite, 
precum și în funcție de competența și 
experiența relevantă în domeniul rețelelor, 
serviciilor și piețelor de comunicații 
electronice, și ca acesta să își îndeplinească 
îndatoririle cu flexibilitate în ceea ce 
privește organizarea funcționării interne a 
Autorității. Directorul trebuie să asigure 
îndeplinirea eficientă a sarcinilor 
Autorității. 

Or. de

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 36

Text propus de Comisie Amendament

(36) Este necesară garantarea faptului că 
părțile afectate de deciziile Autorității pot 
apela la măsurile corective necesare. 
Trebuie înființat un mecanism adecvat de 
recurs, astfel încât deciziile Autorității să 
poată fi contestate la un Consiliu de apel 
specializat ale cărui decizii trebuie să 
poată face obiectul unei acțiuni la Curtea 
de Justiție.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 46

Text propus de Comisie Amendament

(46) Trebuie asigurat transferul fără 
probleme al activităților permanente ale 
ENISA către Autoritate.

eliminat

Or. de

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritatea își îndeplinește sarcinile în 
colaborare cu autoritățile naționale de 
reglementare și cu Comisia, în cadrul unui 
sistem european de reglementare a 
comunicațiilor electronice.

(3) Autoritatea își îndeplinește sarcinile în 
colaborare cu Comisia, în cadrul unui 
sistem european de reglementare a 
comunicațiilor electronice.

Or. de

Amendamentul 15

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  cu privire la aspecte din domeniul 
reglementării;

Or. de
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) schimbă, diseminează și colectează 
informații și efectuează studii în domenii 
relevante pentru activitatea sa; 

(d) schimbă, diseminează și colectează 
informații în domenii relevante pentru 
activitatea sa;

Or. de

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera i

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 18

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 efectuează 
analiza pieței conform articolului 16 
alineatul (5) din directiva în cauză și emite 
un aviz în acest sens.
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Or. de

Amendamentul 19

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. de

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritatea colaborează cu autoritățile 
naționale de reglementare în legătură cu
aspecte legate de fraudă sau utilizarea 
necorespunzătoare a resurselor de 
numerotare în cadrul Comunității, în 
special pentru servicii transfrontaliere. 
Poate emite un aviz cu privire la acțiunile 
care pot fi întreprinse la nivel comunitar 
sau național în caz de fraudă sau de 
utilizare necorespunzătoare, precum și cu 
privire la alte neclarități ale consumatorilor 
referitoare la numerotare.

(3) Autoritatea verifică aspecte legate de 
fraudă sau utilizarea necorespunzătoare a 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunității, în special pentru servicii 
transfrontaliere. Poate emite un aviz cu 
privire la acțiunile care pot fi întreprinse la 
nivel comunitar sau național în caz de 
fraudă sau de utilizare necorespunzătoare, 
precum și cu privire la alte neclarități ale 
consumatorilor referitoare la numerotare.

Or. de
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Amendamentul 21

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 solicitarea Comisiei, Autoritatea 
acordă consultanță și efectuează 
reexaminări, în special în legătură cu 
aspectele tehnice și economice privind 
utilizarea, în Comunitate, a spectrului de 
frecvențe radio în domeniul comunicațiilor 
electronice.

Or. de

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 24

Text propus de Comisie Amendament

Organismele Autorității Organizarea Autorității

Autoritatea este alcătuită din: Rețeaua autorităților naționale de 
reglementare numește un director, își 
organizează secretariatul, își stabilește un 
buget și sediul.

(a) un Consiliu de Administrație;
(b) un Consiliu al autorităților de 
reglementare
(c) un Director
(d) un Responsabil șef cu securitatea 
rețelelor
(e) un Grup permanent al părților 
interesate
(f) un Consiliu de apel.

Or. de
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 25 – titlu

Text propus de Comisie Amendament

Consiliul de administrație Procedura pentru decizii comune ale 
autorităților naționale de reglementare

Or. de

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(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. 

(1) Rețeaua autorităților naționale de 
reglementare are ca scop schimbul de 
informații și elaborarea de decizii comune 
de către autoritățile naționale de 
reglementare. Rețeaua constituie cadrul 
organizatoric pentru luarea de decizii 
comune de către autoritățile naționale de 
reglementare, elaborează poziții și avize 
comune și acordă consultanță Comisiei și 
autorităților naționale de reglementare în 
toate aspectele ce țin de domeniul de 
competență al autorităților naționale de 
reglementare.

Or. de

Amendamentul 25

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 

(2) Pozițiile comune sunt decizii ale rețelei 
autorităților naționale de reglementare 
care prevăd orientări pentru măsurile de 
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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 ai Consiliului de 
administrație. 

reglementare ce țin de competența 
autorităților naționale de reglementare. 
Avizele sunt opinii ale rețelei autorităților 
naționale de reglementare, elaborate în 
cadrul anumitor proceduri.

Or. de

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) Atunci când cadrul juridic prevede 
acest lucru, sau din proprie inițiativă, 
rețeaua autorităților naționale de 
reglementare, în cooperare cu Comisia, 
poate emite poziții comune și avize cu 
privire la orice situație ce intră sub 
incidența domeniului de responsabilitate 
al autorităților naționale de reglementare, 
în conformitate cu cadrul juridic. Rețeaua 
autorităților naționale de reglementare ar 
trebui mai ales să sprijine aplicarea 
echilibrată a legislației comunitare în 
cadrul domeniului său de 
responsabilitate, prin intermediul 
pozițiilor comune, în conformitate cu 
prevederile legislației comunitare și, 
îndeosebi, ale cadrului juridic.  Rețeaua 
autorităților naționale de reglementare 
are în vedere caracterele naționale 
specifice. În cazul în care o autoritate 
națională de reglementare derogă de la 
prevederile unei poziții comune, este 
obligată să se justifice în cadrul rețelei 
autorităților naționale de reglementare.
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Or. de

Amendamentul 27

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) În cazul deciziilor luate de rețeaua 
autorităților naționale de reglementare în 
temeiul articolului 25 alineatul (3), 
fiecare autoritate națională de 
reglementare are un vot.

Or. de

Amendamentul 28

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) În cazul în care cadrul juridic prevede 
luarea de decizii comune de către 
autoritățile naționale de reglementare, se 
aplică prevederile alineatelor (6) și (7) ale 
prezentului articol. În cazul în care sunt 
prevăzute avize ale rețelei autorităților 
naționale de reglementare, fără referire la 
alineatele (6) și (7), procedura se 
desfășoară în temeiul alineatului (6).

Or. de
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5a) În cazul în care cadrul juridic 
prevede luarea de decizii comune de către 
autoritățile naționale de reglementare 
făcând trimitere la prezentul alineat, 
pentru adoptarea unei decizii a rețelei 
autorităților naționale de reglementare 
este necesară majoritatea simplă a 
voturilor.

Or. de

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5b) În cazul în care cadrul juridic 
prevede luarea de decizii comune de către 
autoritățile naționale de reglementare 
făcând trimitere la prezentul alineat, 
pentru adoptarea unei decizii a rețelei 
autorităților naționale de reglementare 
este necesară unanimitatea voturilor.

Or. de

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5c) Deciziile motivate ale rețelei 
autorităților naționale de reglementare se 
publică în conformitate cu prevederile de 
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confidențialitate a secretelor de afaceri, 
aplicabile autorităților naționale de 
reglementare.

Or. de

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5d (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5d) Autoritățile naționale de 
reglementare instituie un regulament de 
procedură pentru procedura de la 
alineatul (6), care stabilește detaliile 
procesului decizional, precum și ale 
cooperării în cadrul rețelei autorităților 
naționale de reglementare.  Deciziile în 
temeiul alineatului (5) devin efective 
numai dacă sunt conforme cu prezentul 
regulament de procedură. Regulamentul 
de procedură conține, de asemenea, 
prevederi în materie de cooperare cu 
Comisia.

Or. de

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 26

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 26
Sarcinile Consiliului de administrație

eliminat

(1) Consiliul de administrație, după 
consultarea cu Consiliul autorităților de 
reglementare, numește directorul, în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (2).
(2) După consultarea cu Directorul, 
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Consiliul de administrație numește un 
Responsabil șef cu securitatea rețelelor în 
conformitate cu articolul 31 alineatul (2).
(3) Consiliul de administrație numește 
membrii Consiliului autorităților de 
reglementare, în conformitate cu articolul 
27 alineatul (1).
(4) Consiliul de administrație numește 
membrii Consiliului de apel, în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1).
(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.
(6) Consiliul de administrație își exercită 
competențele bugetare în conformitate cu 
articolele 36 - 38.
(7) Consiliul de administrație decide, 
după ce a obținut acordul Comisiei, dacă 
acceptă moșteniri, donații sau finanțări 
provenind din alte surse comunitare.
(8) Consiliul de administrație exercită 
autoritate disciplinară asupra 
Directorului și asupra Responsabilului șef 
cu securitatea rețelelor.
(9) Consiliul de administrație redactează, 
dacă este necesar, strategia de personal a 
Autorității în conformitate cu articolul 49 
alineatul (2).
(10) Consiliul de administrație adoptă 
dispozițiile speciale necesare punerii în 
aplicare a dreptului de acces la 
documentele Autorității, în conformitate 
cu articolul 47.
(11) Consiliul de administrație adoptă 
raportul anual privind activitățile 
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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.
(12) Consiliul de administrație își 
stabilește propriul regulament de 
procedură.
(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.

Or. de

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 27

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 27
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.
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(2) Directorul este președintele 
Consiliului autorităților de reglementare.
(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.
(4) Consiliul autorităților de reglementare 
adoptă decizii prin majoritate simplă a 
membrilor săi. Fiecare membru sau 
supleant, altul decât reprezentantul 
Comisiei are un vot.
(5) Consiliul autorităților de reglementare 
adoptă regulamentul propriu de 
procedură.
(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.
(7) Secretariatul Consiliului autorităților 
de reglementare este asigurat de către 
Autoritate.

Or. de
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 28

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 28
Sarcinile Consiliului autorităților de 

reglementare

eliminat

(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.
(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.
(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 
anual, în conformitate cu articolul 26 
alineatul (11) și articolul 30 alineatul (9).

Or. de
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 29

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 29
Director

eliminat

(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.
(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, de pe o listă de 
cel puțin doi candidați propuși de către 
Comisie. Înainte de a fi numit în funcție, 
candidatul selecționat de către Consiliul 
de administrație poate primi invitația de a 
se adresa comitetului competent al 
Parlamentului European și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acestuia.
(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:
(a) activitatea directorului;
(b) sarcinile și obligațiile Autorității în 
anii următori;
(4) Consiliul de administrație, hotărând la 
propunerea Comisiei și în urma 
consultării Consiliului autorităților de 
reglementare, poate să prelungească 
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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. 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.
(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.
(6) Parlamentul European și Consiliul pot 
invita directorul să prezinte un raport 
privind exercitarea atribuțiilor sale.

Or. de

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 30

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 30
Sarcinile directorului

eliminat

(1) Directorul are responsabilitatea de a 
reprezenta Autoritatea și de a o 
administra.
(2) Directorul pregătește lucrările 
Consiliului de administrație. El sau ea 
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participă, fără a avea drept de vot, la 
lucrările Consiliului de administrație.
(3) Directorul adoptă avizele, 
recomandările și deciziile menționate la 
articolele 4 – 23, sub rezerva aprobării din 
partea Consiliului autorităților de 
reglementare.
(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. El/ea 
prezintă Consiliului de administrație 
programul de lucru, spre adoptare, 
înainte de 1 septembrie.
(5) Directorul este responsabil de punerea 
în aplicare a programului anual de 
activitate al Autorității sub îndrumarea 
Consiliul autorităților de reglementare și, 
după caz, al Responsabilului șef cu 
securitatea rețelelor, precum și sub 
controlul administrativ al Consiliului de 
administrație.
(6) Directorul ia măsurile necesare, în 
special cea de adoptare a instrucțiunilor 
administrative interne și de publicare a 
comunicărilor, pentru a garanta 
funcționarea Autorității în conformitate 
cu prezentul regulament.
(7) Directorul face o estimare a 
veniturilor și cheltuielilor Autorității în 
conformitate cu articolul 37 și execută 
bugetul Autorității în conformitate cu 
articolul 38.
(8) În fiecare an, Directorul pregătește un 
proiect de raport anual care conține o 
secțiune privind activitățile de 
reglementare ale Autorității, cu o secțiune 
privind activitățile de reglementare ale 
Autorității și o secțiune privind aspectele 
financiare și administrative.
(9) Referitor la personalul Autorității, 
Directorul își exercită competențele 
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prevăzute la articolul 49 alineatul (3).

Or. de

Amendamentul 38

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.
(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 
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acele cazuri în care decizia poate fi 
justificată de sarcinile și obligațiile 
Autorității.

Or. de

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 32

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 32
Grupul permanent al părților interesate

eliminat

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

Or. de

Amendamentul 40

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 nici 
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 
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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 
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. de
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Amendamentul 41

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. de

Amendamentul 42

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 
Instanță sau cea a Curții de Justiție.

Or. de
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Consiliul de administrație emite un 
aviz cu privire la conturile finale ale 
Autorității.

eliminat

Or. de

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 39

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 40

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 40
Măsuri antifraudă

eliminat

(1) Pentru a combate frauda, corupția și 
alte activități ilegale, se aplică fără 
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restricție dispozițiile Regulamentului (CE) 
nr. 1073/1999 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 mai 1999 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul
european de luptă antifraudă (OLAF).
(2) Autoritatea aderă la Acordul 
interinstituțional din 25 mai 1999 încheiat 
între Parlamentul European, Consiliul 
Uniunii Europene și Comisia 
Comunităților Europene privind 
anchetele interne efectuate de Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) și 
adoptă fără întârziere dispoziții 
corespunzătoare aplicabile tuturor 
angajaților Autorității.
(3) Deciziile de finanțare, acordurile și 
instrumentele de punere în aplicare 
rezultate din acestea, stipulează clar că 
OLAF și Curtea de Conturi pot, dacă este 
necesar, să desfășoare verificări la fața 
locului în cazul beneficiarilor sumelor de 
bani plătite de către Autoritate, precum și 
în cazul personalului responsabil cu 
alocarea acestor sume de bani.

Or. de

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Consiliul autorităților de 
reglementare, la propunerea Directorului, 
poate autoriza părțile interesate să 
urmărească unele dintre activitățile 
Autorității.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 48

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 48
Statut juridic

eliminat

(1) Autoritatea este un organism 
comunitar cu personalitate juridică.
(2) În fiecare stat membru, acestea 
beneficiază de cea mai extinsă capacitate 
juridică acordată persoanelor juridice 
conform legislației naționale. Aceasta 
poate, în special, să achiziționeze sau să 
înstrăineze bunuri mobile și imobile și să 
se constituie parte în proceduri judiciare.
(3) Autoritatea este reprezentată de către 
directorul acesteia.
(4) Sediul Autorității este situat în […]. 
Până la data la care sediul acesteia va fi 
finalizat, Autoritatea este găzduită în 
sediul Comisiei.

Or. de
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 49

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 49
Personalul

eliminat

(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.
(2) Consiliul de administrație, de comun 
acord cu Comisia, adoptă măsurile de 
punere în aplicare necesare, în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute la 
articolul 110 din Statutul funcționarilor 
Comunităților Europene.
(3) În ceea ce privește personalul său, 
Autoritatea își exercită atribuțiile 
conferite autorității de desemnare 
conform Statutului funcționarilor 
Comunităților Europene, precum și 
autorității împuternicite să încheie 
contracte conform regimului aplicabil 
celorlalți agenți ai Comunităților 
Europene.
(4) Consiliul de administrație poate 
adopta dispoziții care să permită 
angajarea în cadrul Autorității de experți 
naționali detașați din statele membre.

Or. de
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 50

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 50
Privilegii și imunități

eliminat

Protocolul privind privilegiile și 
imunitățile Comunităților Europene se 
aplică Autorității și personalului aferent. 

Or. de

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 51

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 51
Răspunderea Autorității

eliminat

(1) În cazul răspunderii necontractuale, 
Autoritatea oferă despăgubiri, în 
conformitate cu principiile generale 
comune legislației statelor membre, 
pentru orice daune produse de ea însăși 
sau de membrii personalului său în 
exercițiul funcțiunii. Curtea de Justiție 
este competentă să judece toate litigiile
legate de compensarea unor astfel de 
prejudicii.
(2) Răspunderea financiară personală și 
răspunderea disciplinară a personalului 
Autorității față de aceasta sunt guvernate 
de dispozițiile relevante aplicabile 
personalului Autorității.

Or. de
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Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 54a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 54a
Rețeaua autorităților naționale de 
reglementare prezintă Parlamentului 
European un raport anual privind 
activitatea sa.

Or. de
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