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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

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

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0699),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0428/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru bugete, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru 
cultură și educație, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 10 martie 2004 privind instituirea 
Autorității Europene pentru Securitatea 
Rețelelor Informatice și a Datelor 
(denumit în continuare „Regulamentul 
ENISA”) a stabilit Autoritatea Europeană 
pentru Securitatea Rețelelor Informatice 
și a Datelor (ENISA) în 2004 pentru o 

eliminat
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perioadă de cinci ani, cu scopul de a 
asigura un nivel ridicat și eficient al 
securității rețelelor informatice și a 
datelor în cadrul Comunității, în vederea 
dezvoltării unei culturi a securității 
rețelelor informatice și a datelor de care 
să beneficieze cetățenii, consumatorii, 
întreprinderile și organizațiile din sectorul 
public din Uniunea Europeană, 
contribuind astfel la o funcționare 
eficientă a pieței interne.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu din 
data de 1 iunie 2007, intitulată „O 
evaluare a Autorității Europene pentru 
Securitatea Rețelelor și a Datelor 
(ENISA)” a prezentat o examinare a unui 
raport extern de specialitate care a 
evaluat activitatea Autorității de la 
înființarea sa și recomandările 
Consiliului Director al ENISA referitoare 
la Regulamentul ENISA și a lansat o 
consultare publică. Rezultatele principale 
ale acestui raport al experților a 
confirmat validitatea politicii care stă la 
baza creării ENISA și a stabilirii 
obiectivelor sale inițiale, și, în special, 
contribuția sa la realizarea unei piețe cu 
adevărat interne în domeniul 
comunicațiilor electronice.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 3

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 4

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 

(12) Această situație atrage după sine 
necesitatea înființării unui nou organism, 
Organismul european de reglementare a 
telecomunicațiilor (denumit în continuare 
„OERT”). OERT ar aduce astfel o 
contribuție efectivă la sprijinirea 
definitivării pieței interne prin sprijinul 
acordat Comisiei și autorităților naționale 
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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

de reglementare, (denumite în continuare 
„ANR-uri”). 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
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ. Adoptarea sa impune 
schimbări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 17

Text propus de Comisie Amendament

(17) Prezentul regulament și Autoritatea 
pe care o instituie acesta fac parte 
integrantă din cadrul de reglementare 
comunitar în domeniul comunicațiilor 
electronice. În acest sens, Autoritatea are, 
în special, un rol important de jucat în 
cadrul mecanismelor avute în vedere 
pentru consolidarea pieței interne a 
comunicațiilor electronice și pentru 
efectuarea analizelor de piață în anumite 
circumstanțe.

(17) În acest sens, OERT are un rol 
important de jucat în cadrul mecanismelor 
avute în vedere pentru consolidarea pieței 
interne a comunicațiilor electronice și 
pentru efectuarea analizelor de piață în 
anumite circumstanțe.

Or. en
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Amendamentul 6

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. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 20

Text propus de Comisie Amendament

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

(20) Controlul anual efectuat de OERT ar 
identifica cele mai bune practici și 
obstacolele rămase și ar contribui la 
îmbunătățirea nivelului de beneficii aduse
cetățenilor care călătoresc în Uniunea 
Europeană.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 21

Text propus de Comisie Amendament

(21) În contextul urmăririi obiectivelor 
stabilite prin Decizia 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare pentru politica de gestionare 
a spectrului de frecvențe radio în 
Comunitatea Europeană (decizia privind 
spectrul de frecvențe radio), Comisia poate 
apela la consultanță independentă de 
specialitate oferită de Autoritate în legătură 
cu utilizarea spectrului radio în 
Comunitate. Această consultanță ar putea 
implica investigații tehnice specifice, 
precum și evaluarea impactului economic 
sau social și analiza măsurilor din cadrul 
politicii cu privire la spectrul de frecvențe. 
De asemenea, ar putea include aspecte 
legate de punere în aplicarea Articolului 4 
din Decizia 676/2002/CE (decizia privind 
spectrul de frecvențe radio), prin care 
Autorității i se poate solicita să informeze 
Comisia în legătură cu rezultatele 
obținute în baza mandatelor conferite de 
Comisie Conferinței Europene a Poștelor 
și Telecomunicațiilor (CEPT).

(21) În contextul urmăririi obiectivelor 
stabilite prin Decizia 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare pentru politica de gestionare 
a spectrului de frecvențe radio în 
Comunitatea Europeană (decizia privind 
spectrul de frecvențe radio), Comisia poate 
apela la consultanță independentă de 
specialitate oferită de OERT, atunci când 
este considerată adecvată, în legătură cu 
utilizarea spectrului radio în Comunitate.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 22

Text propus de Comisie Amendament

(22) În timp ce progresul tehnologic și al 
pieței a sporit potențialul de furnizare a 

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

avansarea către o economie europeană  
bazată pe o cunoaștere mai dezvoltată, iar 
progresul tehnologic și al pieței a sporit 
potențialul de furnizare a serviciilor de 
comunicații electronice dincolo de 
granițele geografice ale statelor membre 
individuale, există riscul ca existența unor 
condiții juridice și de reglementare diferite 
privind furnizarea acestor servicii conform 
legilor naționale să împiedice tot mai mult 
furnizarea acestor servicii transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 23

Text propus de Comisie Amendament

(23) În special, Autoritatea trebuie să 
evalueze necesitatea unei proceduri unice 
de selecție la nivel comunitar a 
drepturilor de utilizare, conform 
condițiilor armonizate, să informeze 
Comisia în legătură cu termenii și 
criteriile care urmează a fi aplicate în 
cadrul unei astfel de proceduri de selecție 
și să primească și să evalueze cererile din 
partea întreprinderilor privind aceste 
drepturi de utilizare. De asemenea, 
Autoritatea trebuie să aibă sarcina de a 
informa Comisia cu privire la revocare 
acestor drepturi de utilizare, atunci când 
este cazul. 

eliminat
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Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 24

Text propus de Comisie Amendament

(24) Autoritatea trebuie să joace rolul 
unui centru de expertiză la nivel european 
pentru problemele legate de securitatea 
rețelelor informatice și a datelor, oferind 
îndrumare și consultanță Parlamentului 
European, Comisiei sau organismelor 
competente numite de statele membre. 
Securitatea și durabilitatea rețelelor de 
comunicații și a sistemelor de informații 
rămân o preocupare principală a 
societății și un element cheie al cadrului 
de reglementare UE în domeniul rețelelor 
și serviciilor de comunicații electronice. 
Funcționarea fără probleme a pieței 
interne riscă să fie îngreunată de o 
aplicare eterogenă a prevederilor din 
domeniul securității stipulate în Directiva-
cadru și în Directivele specifice. Avizul 
Autorității, prin care furnizează 
consultanță tehnică la solicitarea 
Comisiei și a statelor membre, trebuie să 
faciliteze aplicarea uniformă a acestor 
directive la nivel național. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 25

Text propus de Comisie Amendament

(25) Pot fi impuse taxe administrative 
furnizorilor de servicii de comunicații 
electronice, pentru managementul 

eliminat
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sistemului de autorizare și pentru 
acordarea drepturilor de utilizare. În plus 
față de taxele administrative, pot fi impuse 
taxe de utilizare pentru utilizarea 
frecvențelor și a numerelor. În vederea 
reducerii sarcinilor administrative ale 
întreprinderilor, în cazul unei proceduri 
comune de selecție, Autoritatea va încasa 
și va redistribui statelor membre taxele 
administrative și de utilizare.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 27

Text propus de Comisie Amendament

(27) Autoritatea trebuie să contribuie la 
elaborarea celor mai bune practici de 
reglementare și la uniformizarea aplicării 
regulamentului în sectorul comunicațiilor 
electronice, facilitând schimbul de 
informații dintre autoritățile naționale de 
reglementare și punând informațiile 
adecvate la dispoziția publicului, de o 
manieră ușor accesibilă. Autoritatea
trebuie să aibă posibilitatea să se ocupe de 
aspectele economice și tehnice și să 
acceseze cele mai recente informații 
disponibile pentru a putea răspunde 
provocărilor economice și tehnice pe care 
le ridică societatea informațională aflată în 
curs de dezvoltare, de exemplu în domenii
precum securitatea rețelelor informatice 
și a datelor și dispozitivele de identificare 
a frecvențelor radio.

(27) În domeniul comunicațiilor 
electronice, investițiile și inovația fiind 
strâns legate, OERT ar trebui să 
contribuie la elaborarea celor mai bune 
practici de reglementare și la uniformizarea 
aplicării regulamentului în sectorul 
comunicațiilor electronice, facilitând 
schimbul de informații dintre autoritățile 
naționale de reglementare și punând 
informațiile adecvate la dispoziția 
publicului, de o manieră ușor accesibilă. 
OERT ar trebui să aibă posibilitatea să se 
ocupe de aspectele economice și tehnice și 
să acceseze cele mai recente informații 
disponibile pentru a putea răspunde 
provocărilor economice și tehnice pe care 
le ridică societatea informațională aflată în 
curs de dezvoltare.

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 28

Text propus de Comisie Amendament

(28) Pentru a-și putea îndeplini sarcinile 
prevăzute de prezentul regulament și 
pentru a înțelege mai bine provocările din 
domeniul comunicațiilor electronice, 
inclusiv riscurile actuale și viitoare din 
domeniul securității rețelelor informatice 
și a datelor, Autoritatea trebuie să poată 
analiza evoluția actuală și viitoare. În 
acest scop, Autoritatea poate colecta 
informații corespunzătoare, în special cele 
referitoare la încălcarea securității și 
integrității cu impact semnificativ asupra 
funcționării rețelei sau a serviciilor 
furnizate de autoritățile naționale de 
reglementare conform articolului 13a 
alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-cadru), precum și cu ajutorul 
chestionarelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 29

Text propus de Comisie Amendament

(29) Fiind un punct central de transmitere 
și de schimb de informații cu privire la 
aspecte legate de reglementarea serviciilor
de comunicații electronice la nivelul 
Comunității, și în scopul promovării 
transparenței și reducerii sarcinilor 
administrative ale furnizorilor și 
utilizatorilor de astfel de servicii, 
Autoritatea trebuie să dețină și să asigure 
accesul la un registru care să conțină 
informații referitoare la utilizarea 

(29) Pentru îmbunătățirea transparenței 
prețurilor pentru persoanele fizice la 
efectuarea și primirea de apeluri telefonice 
prin roaming în Comunitate, și pentru a 
ajuta clienții serviciilor de roaming să ia 
decizii cu privire la utilizarea telefoanelor 
lor mobile atunci când se află în străinătate, 
OERT trebuie să se asigure că informații 
actualizate cu privire la aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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spectrului în Comunitate, pe baza 
informațiilor standardizate furnizate 
periodic de fiecare stat membru. Pentru 
îmbunătățirea transparenței prețurilor 
pentru persoanele fizice la efectuarea și 
primirea de apeluri telefonice prin roaming 
în Comunitate, și pentru a ajuta clienții 
serviciilor de roaming să ia decizii cu 
privire la utilizarea telefoanelor lor mobile 
atunci când se află în străinătate, 
Autoritatea trebuie să se asigure că 
informații actualizate cu privire la aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în 
rețelele publice de telefonie mobilă în 
interiorul Comunității și de modificare a 
Directivei 2002/21/CE sunt puse la 
dispoziția părților interesate și că publică 
anual rezultatele unei astfel de 
monitorizări.

din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în 
rețelele publice de telefonie mobilă în 
interiorul Comunității și de modificare a 
Directivei 2002/21/CE sunt puse la 
dispoziția părților interesate și că publică 
anual rezultatele unei astfel de 
monitorizări.

Or. en

Amendamentul 16

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.

(32) Structura OERT trebuie să fie 
adecvată sarcinilor pe care urmează să le 
îndeplinească. Această structură a agenției 
trebuie adaptată pentru a satisface nevoile 
specifice ale procesului de legiferare din 
domeniul energiei. În special, trebuie avute 
în vedere rolul specific al ANR-urilor și 
natura independentă a acestora.

Or. en
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Amendamentul 17

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) OERT trebuie să dețină atribuțiile 
necesare pentru a-și exercita funcțiile 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.

Or. en

Amendamentul 18

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 OERT
necesită ca Directorul general al 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 OERT. Directorul 
general trebuie să asigure îndeplinirea 
eficientă a sarcinilor OERT, de o manieră 
independentă.
(Înlocuirea termenul de„Director” cu 
„Director general” în acest amendament, 
se aplică la  întregul text. Adoptarea sa 
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impune schimbări corespunzătoare în 
ansamblul textului.)

Or. en

Amendamentul 19

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. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 37

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat



PE404.717v01-00 18/82 PR\717944RO.doc

RO

organismele Comunității, organismele din 
sectorul public numite de statele membre, 
organismele din sectorul privat și 
organismele consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 38

Text propus de Comisie Amendament

(38) Prin urmare, procedurile Autorității
trebuie să garanteze faptul că Autoritatea
are acces la expertiza și experiența 
specialiștilor din sectorul comunicațiilor 
electronice, în special în domenii cu 
complexitate tehnică și schimbări rapide, 
așa cum este securitatea rețelelor 
informatice și a datelor.

(38) Prin urmare, procedurile OERT
trebuie să garanteze faptul că OERT are 
acces la expertiza și experiența 
specialiștilor din sectorul comunicațiilor 
electronice, în special în domenii cu 
complexitate tehnică și schimbări rapide.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 39

Text propus de Comisie Amendament

(39) Pentru a se asigura că, în 
îndeplinirea sarcinilor Autorității legate 
de securitatea rețelelor informatice și a 
datelor, se folosește gradul necesar de 
expertiză și experiență, trebuie numit un 
Responsabil șef cu securitatea rețelelor. 
Trebuie înființat un Grup permanent al 
părților interesate în vederea acordării de 
consultanță Responsabilului șef cu 
securitatea rețelelor, a încurajării 
schimbului de experiență și de cele mai 
bune practici în aceste domenii și a 

eliminat
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menținerii unui dialog regulat cu sectorul 
privat, cu organizațiile consumatorilor și 
cu alte părți interesate.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 40

Text propus de Comisie Amendament

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

(40) Pentru a garanta autonomia și 
independența deplină a OERT, aceasta 
trebuie să primească un buget autonom. O 
treime din fondurile sale  va proveni din 
bugetul general al Uniunii Europene și 
două treimi din veniturile sale îi vor fi 
alocate de către ANR-uri. Statele membre 
sunt obligate să se asigure că ANR-urile 
dispun, în acest scop, de fondurile 
necesare în mod necondiționat.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 42

Text propus de Comisie Amendament

(42) Comisia trebuie să poată aplica 
penalizări financiare întreprinderilor care 

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

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

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 43

Text propus de Comisie Amendament

(43) În cadrul domeniului său de aplicare, 
în urmărirea obiectivelor sale și în 
îndeplinirea sarcinilor sale, Autoritatea 
trebuie să respecte în special prevederile 
aplicabile instituțiilor Comunității 
referitoare la tratamentul documentelor 
confidențiale. Acolo unde este cazul, este 
necesară asigurarea unui schimb coerent și 
sigur de informații în cadrul prezentului 
regulament.

(43) În cadrul domeniului său de aplicare, 
în urmărirea obiectivelor sale și în 
îndeplinirea sarcinilor sale, ANR-urile ar 
trebui să se asigure că OERT respectă în 
special prevederile aplicabile instituțiilor 
Comunității referitoare la tratamentul 
documentelor confidențiale. Acolo unde 
este cazul, este necesară asigurarea unui 
schimb coerent și sigur de informații în 
cadrul prezentului regulament. 

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 44

Text propus de Comisie Amendament

(44) Autoritatea trebuie să aplice legislația 
relevantă din Comunitate cu privire la 

(44) ANR-urile ar trebui să se asigure că 
OERT pune în aplicare legislația relevantă 
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accesul public la documente, conform 
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
1049/2001 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 mai 2001 privind 
accesul public la documentele 
Parlamentului European, ale Consiliului și 
ale Comisiei și la protecția persoanelor 
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal conform prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organismele Comunității și 
privind libera circulație a acestor date.

din Comunitate cu privire la accesul public 
la documente, conform prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, ale 
Consiliului și ale Comisiei și la protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal conform 
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
45/2001 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2000 privind 
protecția persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituțiile și organismele Comunității 
și privind libera circulație a acestor date.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 45

Text propus de Comisie Amendament

(45) Participarea țărilor terțe la 
activitățile Autorității este posibilă în 
conformitate cu acordurile 
corespunzătoare care urmează să fie 
încheiate de către Comunitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 46

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat
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Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 47

Text propus de Comisie Amendament

(47) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament ar 
trebui adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 48

Text propus de Comisie Amendament

(48) În special, Comisia trebuie să dețină 
competența de a adapta informațiile 
menționate în anexa la prezentul 
regulament la progresele tehnologice și de 
piață. Deoarece aceste măsuri au o 
aplicabilitate generală și au ca scop 
modificarea unor aspecte neesențiale ale 
prezentului regulament, ele trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5 litera (a) din Decizia 
1999/468/CE.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 49

Text propus de Comisie Amendament

(49) Dat fiind că obiectivele acțiunii 
propuse, și anume funcționarea mai bună 
a pieței interne a comunicațiilor și 
serviciilor electronice și dezvoltarea 
comunicațiilor electronice la nivel 
comunitar, nu pot suficient de bine atinse 
de statele membre având în vedere 
domeniul de aplicare la nivel european al 
acestui Regulament, prin urmare aceste 
obiective putând fi mai bine realizate la 
nivel comunitar, Comunitatea poate 
adopta măsuri conform principiului 
subsidiarității, așa cum se prevede la 
articolul 5 din Tratat. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum 
este prevăzut la articolul respectiv, 
prezentul regulament nu depășește ceea 
ce este necesar pentru realizarea 
obiectivelor în cauză, 

eliminat

Or. en

Amendamentul 32

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 
stabilite prin prezentul regulament.

(1) Se înființează un Organism european 
de reglementare a telecomunicațiilor 
(OERT), ale cărui responsabilități sunt 
stabilite prin prezentul regulament. La 
îndeplinirea funcțiilor sale, Comisia 
consultă OERT, conform directivei-cadru 
și a directivelor specifice, în conformitate 
cu prevederile prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 33

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) OERT 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. OERT
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

Amendamentul 34

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 

eliminat
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economică a statului atunci când este 
vorba de aspecte legate de securitatea de 
stat.

Or. en

Amendamentul 35

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

Amendamentul 36

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
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Amendamentul 37

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;

(g) oferă consultanță Comisiei, dacă este 
cazul, în selectarea de întreprinderi 
eligibile pentru acordarea de drepturi de 
utilizare a frecvențelor radio și a 
numerelor;

Or. en

Amendamentul 38

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

Amendamentul 39

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.

(i) emite recomandări către autoritățile 
naționale de reglementare în legătură cu 
dispute transnaționale și dacă este cazul în 
legătură cu aspecte ce țin de accesibilitatea 
electronică.

Or. en
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Amendamentul 40

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, OERT emite 
avize cu privire la toate aspectele legate de 
comunicațiile electronice, după cum 
prevede prezentul regulament. Din 
proprie inițiativă, OERT poate prezenta 
Comisiei și ANR-urilor avize cu privire la 
aceste aspecte.

Or. en

Amendamentul 41

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) Pentru a promova aplicarea armonizată 
a prevederilor Directivei-cadru și ale 
Directivelor specifice, Comisia solicită, de 
asemenea, sprijinul OERT, pentru
elaborarea recomandărilor sau a măsurilor 
obligatorii care urmează a fi adoptate de 
Comisie conform articolului 19 din 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru). 
Parlamentul European poate solicita 
sprijinul OERT necesare într-o măsură 
rezonabilă, în legătură cu anchetele sau 
cu legislația care intră în sfera funcțiilor 
îndeplinite de OERT.

Or. en
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Amendamentul 42

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 43

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

Amendamentul 44

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);

(o) aspecte care intră în sfera 
responsabilității OERT, în măsura în care 
aceste aspecte afectează sau sunt afectate 
de gestionarea spectrului de frecvențe 
radio;

Or. en
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Amendamentul 45

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

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În plus, Autoritatea își asumă sarcinile 
prevăzute la articolele 5-23.

(4) În plus, Comisia poate solicita OERT 
să  își asume sarcinile prevăzute la 
articolele 5-23.

Or. en
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Amendamentul 47

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

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Comisia și ANR-urile trebuie să țină 
cont întru totul de avizele emise de OERT. 
Acesta face public modul în care s-a ținut 
seama de avizele sale.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Text propus de Comisie Amendament

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

Consultarea OERT cu privire la definirea 
și analiza piețelor naționale

Or. en

Amendamentul 49

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). 

(2) OERT 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). 
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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. 

Acolo unde este cazul, Comisia solicită 
OERT 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

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 6

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 6 eliminat
Revizuiri ale piețelor naționale de către 

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

Amendamentul 51

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 
3883. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en



PR\717944RO.doc 33/82 PE404.717v01-00

RO

Amendamentul 53

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) La solicitarea Comisiei, OERT
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.

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 55

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, OERT acordă 
consultanță Comisiei, Grupului pentru 
politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio (denumit de aici înainte 
RSPG) și/sau Comitetului pentru spectrul 
de frecvențe radio, atunci când este cazul, 
și în ceea ce privește aspectele care intră 
în sfera responsabilității OERT, în 
măsura în care aceste aspecte afectează 
sau sunt afectate de utilizarea, în 
Comunitate, a spectrului de frecvențe radio 
în domeniul comunicațiilor electronice. 
OERT lucrează în strânsă cooperare cu 
RSPG și RSC, atunci când este cazul.

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) La solicitarea Comisiei, Autoritatea 
furnizează consultanță în legătură cu 
elaborarea obiectivelor comune ale politicii 
la care se face referire la articolul 6 
alineatul (3) din Decizia 676/2002/CE 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio), în cazul în care acestea cad sub 
incidența sectorului privind comunicațiile 
electronice.

(3) Comisia poate solicita OERT să
furnizeze consultanță RSPG și/sau RSC, 
în ceea ce privește consultanța oferită de 
acesta din urmă 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
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Amendamentul 57

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) Comisia poate solicita OERT să 
contribuie la elaborarea unui raport anual 
privind evoluțiile prognozate ale spectrului 
din sectorul comunicațiilor electronice și 
politicile, în special prin identificarea
nevoilor și provocărilor posibile.

Or. en

Amendamentul 58

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) Comisia poate solicita OERT să 
prezinte Comisiei, RSPG sau RSC un aviz 
privind domeniul de aplicare și conținutul 
tuturor măsurilor de punere în aplicare 
prevăzute la articolul 6a din Directiva 
2002/20/CE (Directiva privind 
autorizarea). Acesta poate include, în 
special, evaluarea întocmită de către OERT
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
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Amendamentul 59

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 
respectiv include, în special, următoarele: 

eliminat

(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
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Amendamentul 60

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 
timp indicat în solicitarea respectivă. 

3. Comisia poate cere OERT să explice
sau să completeze orice aviz emis conform 
alineatului (1), în intervalul de timp indicat 
în solicitarea respectivă. 

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 12

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 12 eliminat
Propunere privind selectarea 
întreprinderilor
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

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 13 – primul paragraf

Text propus de Comisie Amendament

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).

Comisia poate solicita OERT să prezinte 
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).

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 14

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 14 eliminat
Securitatea rețelelor informatice și a 

datelor
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; 
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(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

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 15

Text propus de Comisie Amendament

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, articolul 21 și 
articolul 22.

Din proprie inițiativă, OERT 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 21 și articolul 22.

Or. en
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Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 16

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 16 eliminat
Colectarea de taxe administrative pentru 

serviciile furnizate de Autoritate
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.
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. 
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În cazul existenței unor diferențe între 
cuantumul taxelor și totalul costurilor 
administrative, Autoritatea emite un aviz 
Comisiei indicând ajustările 
corespunzătoare aplicate taxelor.

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 17

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 17 eliminat
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
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 
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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 
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

Amendamentul 67

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, OERT 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
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Amendamentul 69

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 ANRuri cu privire la toate 
aspectele legate de comunicațiile 
electronice. 

Or. en

Amendamentul 70

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 

eliminat
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autenticității, integrității și 
confidențialității informațiilor accesate și 
transmise cu ajutorul acestora, și 
transmite rezultatele analizei statelor 
membre și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 71

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 20

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 20 eliminat
Managementul registrului de informații 
cu privire la spectrul de frecvențe și al 

bazei de date pentru roaming mobil
1. Pentru a asigura accesibilitatea 
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armonizată a informațiilor referitoare la 
utilizarea spectrului de frecvențe radio în 
Comunitate, este pus la dispoziția 
publicului un registru sub forma unui 
punct de acces comun pentru furnizarea 
de informații privind utilizarea spectrului 
în fiecare stat membru. Informațiile 
privind utilizarea spectrului radio sunt 
furnizate periodic de statele membre, 
conform unei solicitări în acest sens din 
partea Autorității. Comisia este 
responsabilă cu gestionarea și punerea în 
aplicare a registrului. Registrul include 
informațiile menționate în anexa la 
prezentul regulament, precum și orice alte 
informații pe care Autoritatea le 
consideră adecvate. Comisia poate adopta 
măsuri de punere în aplicare în vederea 
adaptării Anexei la evoluțiile tehnice sau 
ale pieței. Măsurile respective fiind 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament, sunt adoptate 
în conformitate cu procedura menționată 
la articolul 54 alineatul (3).
2. Autoritatea este responsabilă cu 
managementul și publicarea unei baze de 
date privind prețurile serviciilor de 
telefonie vocală și a serviciilor de 
informații furnizate consumatorilor de 
servicii de telefonie mobilă atunci când 
folosesc roaming-ul în Comunitate, 
inclusiv, dacă este cazul, costurile 
specifice ale apelurilor efectuate și primite 
în roaming în cele mai îndepărtate 
regiuni ale Comunității. Autoritatea 
monitorizează evoluțiile acestor prețuri și 
publică un raport anual.

Or. en
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Autoritatea monitorizează evoluțiile de 
pe piața comunicațiilor electronice și, în 
special, prețurile cu amănuntul pentru 
produsele și serviciile utilizate cel mai 
frecvent de către consumatori. 

1. Comisia poate solicita OERT să 
monitorizeze evoluțiile de pe piața 
comunicațiilor electronice și, în special, 
prețurile cu amănuntul pentru produsele și 
serviciile utilizate cel mai frecvent de către 
consumatori. 

Or. en

Amendamentul 74

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 
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. 

(2) OERT 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 
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. Acest raport este prezentat 
Parlamentului European care poate 
decide să emită un aviz.

Or. en
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Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) Comisia poate cere OERT să prezinte,
odată cu publicarea raportului anual, un 
aviz cu privire la măsurile care pot fi luate 
pentru soluționarea problemelor 
identificate în timpul evaluării aspectelor 
menționate la alineatul (1). Acest aviz este 
prezentat Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Autoritatea publică periodic un raport 
privind interoperabilitatea serviciilor de 
televiziune interactivă digitală, conform 
celor menționate la articolul 18 din 
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru).

(4) Comisia poate solicita OERT să 
publice periodic un raport privind 
interoperabilitatea serviciilor de televiziune 
interactivă digitală, conform celor 
menționate la articolul 18 din Directiva 
2002/21/CE (Directiva cadru).

Or. en

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) La solicitarea Comisiei, Autoritatea
acordă consultanță Comisiei și statelor 
membre în legătură cu îmbunătățirea 

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

interoperabilității, utilizării și accesului la 
serviciile de comunicații electronice și la 
echipamentele terminale și, în special, în 
legătură cu aspecte referitoare la 
interoperabilitatea transfrontalieră, 
analizând nevoile speciale ale utilizatorilor 
finali cu handicap și ale celor vârstnici. 

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Autoritatea publică un raport anual cu 
privire la măsurile adoptate pentru 
îmbunătățirea accesibilității utilizatorilor 
finali cu handicap la serviciile și 
echipamentele de comunicații electronice, 
pe baza informațiilor furnizate de statele 
membre și a informațiilor primite de 
Autoritate conform articolului 33 
alineatul (3) din Directiva 2002/22/CE 
(Directiva privind serviciul universal). 
Raportul identifică măsurile care pot fi 
luate la nivel comunitar sau național 
pentru îmbunătățirea accesibilității. Acolo 
unde este cazul, Autoritatea emite 
recomandări cu privire la măsurile care 
pot fi luate la nivel național.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 23

Text propus de Comisie Amendament

La solicitarea Comisiei, Autoritatea preia
sarcini specifice suplimentare.

La solicitarea Comisiei, OERT poate 
prelua  sarcini specifice suplimentare, cu 
acordul unanim al membrilor săi.

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 24

Text propus de Comisie Amendament

Organismele Autorității Organismele OERT
Autoritatea este alcătuită din: BERT este alcătuit din:
un Consiliu de Administrație; un Consiliu al autorităților de 

reglementare
(b) un Consiliu al autorităților de 
reglementare
(c) un Director (c) un Director general

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

(Această modificare, privind înlocuirea 
denumirii „Consiliu de Administrație” cu 
denumirea „Consiliu al autorităților de 
reglementare”, precum și cea de 
„Director” cu „Director general”, se 
aplică întregului text  Adoptarea sa impune 
schimbări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en
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Amendamentul 81

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) Consiliul autorităților de reglementare 
este alcătuit dintr-un membru pentru 
fiecare stat membru, care va fi 
responsabilul sau reprezentantul la nivel 
înalt numit al ANRului independent, 
însărcinat cu aplicarea continuă în statele 
membre a cadrului de reglementare. 
ANRurile numesc câte un supleant pentru 
fiecare stat membru. În urma acordului 
Consiliului autorităților de reglementare, 
Comisia participă în calitate de 
observator.

Or. en

Amendamentul 82

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 ai Consiliului 
de administrație.

(2) Consiliul autorităților de reglementare
numește președintele consiliului și vice-
președintele acestuia dintre membrii 
consiliului. Vice-președintele înlocuiește 
automat președintele dacă acesta din urmă 
se află în imposibilitatea de a-și exercita 
atribuțiile. Mandatul președintelui și al 
vice-președintelui este de un an, în 
conformitate cu procedurile electorale 
stabilite în regulamentul de procedură.

Or. en



PR\717944RO.doc 51/82 PE404.717v01-00

RO

Amendamentul 83

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

Or. en

Amendamentul 84

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, în cazul în care nu există alte 
prevederi în prezentul regulament, 
directiva-cadru și directivele specifice.
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Or. en

Amendamentul 85

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

Text propus de Comisie Amendament

(5a) 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.

Or. en

Amendamentul86

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

Text propus de Comisie Amendament

(5b) Serviciile de secretariat ale 
Consiliului autorităților de reglementare 
sunt asigurate de către OERT.

Or. en

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 26 – titlu și alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

Sarcinile Consiliului de administrație Sarcinile Consiliului autorităților de 
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reglementare
(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 președintele și vicepreședintele în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2), 
precum și Directorul general, în 
conformitate cu articolul 26 alineatul 13b. 
Consiliul autorităților de reglementare ia 
toate deciziile referitoare la exercitarea 
atribuțiilor OERT, astfel cum sunt 
menționate la articolul 3 din prezentul 
regulament. 

Or. en

Amendamentul 88

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 
conformitate cu articolul 31 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 89

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
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Amendamentul 90

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

Amendamentul 91

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. După consultarea Comisiei, Consiliul 
autorităților de reglementare adoptă, 
înainte de data de 30 septembrie a fiecărui 
an, programul de activitate al OERT pentru 
anul următor și îl transmite Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Consiliul de administrație își exercită 
competențele bugetare în conformitate cu 

eliminat



PR\717944RO.doc 55/82 PE404.717v01-00

RO

articolele 36 - 38.

Or. en

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Consiliul de administrație decide, 
după ce a obținut acordul Comisiei, dacă 
acceptă moșteniri, donații sau finanțări 
provenind din alte surse comunitare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 94

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 9

Text propus de Comisie Amendament

9. Consiliul de administrație redactează, 
dacă este necesar, strategia de personal a 
Autorității în conformitate cu articolul 49 

eliminat
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alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) Consiliul de administrație adoptă 
dispozițiile speciale necesare punerii în 
aplicare a dreptului de acces la 
documentele Autorității, în conformitate cu 
articolul 47.

(10) Consiliul autorităților de 
reglementare adoptă, în numele OERT,
dispozițiile speciale necesare punerii în 
aplicare a dreptului de acces la 
documentele agenției, în conformitate cu 
articolul 47.

Or. en

Amendamentul 97

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 OERT și îl transmite 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei, Comitetului Economic și Social 
European și Curții de Conturi până cel 
târziu la data de 15 iunie. Parlamentul 
European poate cere Președintelui 
Consiliului autorităților de reglementare 
sau Directorului general să îl informeze 
în legătură cu aspectele pertinente privind 
activitățile OERT.

Or. en
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Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 12

Text propus de Comisie Amendament

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

(12) Consiliul autorităților de 
reglementare stabilește regulamentul de 
procedură al OERT.

Or. en

Amendamentul 99

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

Amendamentul 100

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

Text propus de Comisie Amendament

(13a) Consiliul autorităților de 
reglementare emite un aviz Directorului 
general în sfera sa de competență, înainte 
de adoptarea avizelor, recomandărilor și 
deciziilor prevăzute la articolele 4 – 23 . 
În plus, Consiliul autorităților de 
reglementare oferă consultanță 
Directorului general în exercitarea 
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atribuțiilor acestuia.
(Repoziționarea textului articolului 28 
alineatul (1). „Director” se înlocuiește cu 
„Director general”).

Or. en

Amendamentul 101

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

Text propus de Comisie Amendament

(13b) Consiliul autorităților de 
reglementare numește Directorul general. 
Consiliul autorităților de reglementare 
adoptă această decizie cu o majoritate de 
trei sferturi dintre membrii săi. Directorul 
general numit nu participă la pregătirea 
sau la procesul de votare a unor astfel de 
avize.

Or. en

Amendamentul 102

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

Text propus de Comisie Amendament

(13c) 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 OERT pentru 
anul care urmează.
(Repoziționarea textului articolului 28 
alineatul (3). „Autoritatea” se înlocuiește 
cu „OERT”.)
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Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 26 - alineatul 13d (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(13d) 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).
(Repoziționarea textului articolului 28 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 27

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 27 eliminat
Consiliul autorităților de reglementare

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.
2. Directorul este președintele Consiliului 
autorităților de reglementare.
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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 
hotărăște cu o majoritate simplă.  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. en

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 28

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 28 eliminat
Sarcinile Consiliului autorităților de 
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reglementare
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).

(Articolul 28 alineatele (1), (3) și (4) sunt 
plasate în articolul 26 alineatele (13a), 
(13c) și respectiv (13d).

Or. en
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Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 29 – titlu și alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

Directorul Directorul general
(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) OERT este administrat de către 
Directorul său general, care hotărăște 
independent în exercitarea atribuțiilor sale. 
Directorul general nu solicită și nu acceptă 
instrucțiuni din partea niciunui guvern sau 
alt organism.

Or. en

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(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.

(2) Directorul general 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. 
Înainte de a fi numit în funcție, capacitatea 
candidatului selecționat de către Consiliul 
autorităților de reglementare poate fi 
supusă unui aviz cu caracter 
neobligatoriu al Parlamentului European 
și al Comisiei. În acest scop, candidatul
poate primi invitația de a se adresa 
comitetului competent al Parlamentului 
European și de a răspunde întrebărilor puse 
de membrii acestuia.

Or. en
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Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – primul paragraf

Text propus de Comisie Amendament

(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, hotărând la propunerea 
Comisiei, poate să prelungească durata 
mandatului Directorului general o singură 
dată, pentru o perioadă care nu depășește 
trei ani, având în vedere raportul de 
evaluare și numai în acele cazuri în care 
decizia poate fi justificată de sarcinile și 
obligațiile OERT.

Or. en

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(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 general poate fi revocat din 
funcție doar printr-o decizie a Consiliului 
autorităților de reglementare, ținându-se 
seama de avizul Parlamentului European.
Consiliul autorităților de reglementare
adoptă această decizie cu o majoritate de 
trei sferturi dintre membrii săi.

Or. en

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Directorul pregătește lucrările (2) Directorul general stabilește ordinea 



PE404.717v01-00 64/82 PR\717944RO.doc

RO

Consiliului de administrație. El sau ea 
participă, fără a avea drept de vot, la 
lucrările Consiliului de administrație.

de zi a Consiliului autorităților de 
reglementare. El sau ea participă, fără a 
avea drept de vot, la lucrările Consiliului 
autorităților de reglementare;

Or. en

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 8

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en
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Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 31

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 31 eliminat
Responsabilul șef cu securitatea rețelelor

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

Or. en
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Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 32

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 32 eliminat
Grupul permanent al părților interesate

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

Or. en
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Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 33

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 33 eliminat
Consiliul de apel

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 
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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. en
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Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 34

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 34 eliminat
Recursuri

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

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 35

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 35 eliminat
Acțiuni pe lângă Tribunalul de Primă 

Instanță și la Curtea de Justiție
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. en
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Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Veniturile Autorității se constituie din 
următoarele:

(1) Veniturile OERT se împart după cum 
urmează:

(a) taxe pentru serviciile furnizate de 
Autoritate;

(a) o treime din finanțarea anuală se 
plătește direct sub forma unei subvenții
comunitare, în cadrul categoriei 
corespunzătoare din bugetul CE, astfel 
cum este prevăzut de către autoritatea 
bugetară, în conformitate cu punctul 47 
din Acordul interinstituțional din 6 mai 
2006;

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

(b) două treimi din venitul său anual 
reprezintă contribuția directă a ANR-
urilor. Statele membre au obligația de a se 
asigura că ANR-urile dispun de resursele 
financiare și umane corespunzătoare 
pentru îndeplinirea sarcinilor primite din 
partea OERT și pentru finanțarea 
judicioasă a acestuia. Statele membre ar 
trebui să specifice linia bugetară pe care 
ANR-urile trebuie să o utilizeze de acum 
înainte pentru a furniza resurse OERT 
din bugetele lor anuale. Bugetele se fac 
publice.

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

Or. en
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Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Întreprinderile care furnizează rețele și 
servicii de comunicații electronice vor 
transmite toate informațiile, inclusiv 
informațiile financiare, solicitate de 
Autoritate în vederea îndeplinirii sarcinilor 
sale prevăzute în prezentul regulament. 
Întreprinderile respective furnizează aceste 
informații rapid și la cerere, respectând 
termenele și nivelul de detalii solicitate de 
autoritatea națională de reglementare. 
Autoritatea prezintă motivele care justifică 
cererea sa de informații.

(1) Întreprinderile care furnizează rețele și 
servicii de comunicații electronice vor 
transmite toate informațiile, inclusiv 
informațiile financiare, solicitate de OERT
în vederea îndeplinirii sarcinilor sale 
prevăzute în prezentul regulament. 
Întreprinderile respective furnizează aceste 
informații rapid și la cerere, respectând 
termenele și nivelul de detalii solicitate de 
OERT. Comisia poate cere OERT să 
prezinte motivele care justifică cererea sa 
de informații.

Or. en

Amendamentul 120

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 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-un interval de timp 
rezonabil. Rezultatele procedurii de 
consultare vor fi publicate de Autoritate, 
exceptând informațiile confidențiale.

OERT, atunci când intenționează să 
prezinte un aviz conform prevederilor 
Regulamentului de față, se va consulta, 
dacă este cazul, cu părțile interesate 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 OERT, exceptând informațiile 
confidențiale. 

Or. en
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Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) În urma unei cereri din partea OERT, 
Comisia poate impune penalități asupra 
întreprinderilor dacă acestea nu furnizează 
informațiile menționate la Articolul 41. 
Sancțiunile trebuie să fie efective, bine 
proporționate și disuasive.

Or. en

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 44

Text propus de Comisie Amendament

Personalul Autorității, inclusiv Directorul, 
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 

Personalul OERT, membrii Consiliului 
autorităților de reglementare și Directorul 
general al OERT vor da anual 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 
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aceste declarații sunt depuse în scris. aceste declarații sunt depuse în scris.

Or. en

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Autoritatea se asigură că publicul și 
părțile interesate primesc informațiile 
obiective, corecte și ușor accesibile, în 
special în legătură cu rezultatele activității 
sale, dacă este cazul. De asemenea, publică 
declarațiile de interese ale Directorului și 
oficialilor secondați temporar de statele 
membre, precum și declarațiile de interes 
ale experților.

(2) OERT se asigură că publicului și 
tuturor părților interesate li se furnizează, 
dacă este cazul, informații obiective, fiabile 
și ușor accesibile, în special în ceea ce 
privește rezultatele activității sale. De 
asemenea, publică declarațiile de interese 
ale membrilor Consiliului autorităților de 
reglementare și ale Directorului general.

Or. en

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

(2) Membrii Consiliului autorităților de 
reglementare al OERT, Directorul 
general, experții externi și personalul 
OERT respectă cerințele de 
confidențialitate conform articolului 287 
din tratat, chiar și după încetarea 
îndatoririlor acestora.

Or. en
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Amendamentul 126

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. en

Amendamentul 127

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 se aplică 
personalului OERT.

Or. en



PE404.717v01-00 76/82 PR\717944RO.doc

RO

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 53

Text propus de Comisie Amendament

Autoritatea este deschisă participării țărilor 
europene care au încheiat acorduri cu 
Comunitatea, prin care țările respective au 
adoptat și aplică legislația comunitară din 
domeniul care face obiectul prezentului 
regulament. În conformitate cu prevederile 
relevante ale acestor acorduri, se stabilesc 
aranjamente precizând, în special, normele 
detaliate de participare a acestor țări la 
activitățile Autorității, în special natura și 
anvergura participării. Aceste aranjamente
includ, în special, prevederi referitoare la 
contribuțiile financiare și la personal. 
Aranjamentele pot dispune reprezentarea, 
fără drept de vot, în Consiliul autorităților 
de reglementare.

OERT este deschisă participării țărilor 
europene care au încheiat acorduri cu 
Comunitatea, prin care țările respective au 
adoptat și aplică legislația comunitară din 
domeniul care face obiectul prezentului 
regulament. În conformitate cu prevederile 
relevante ale acestor acorduri, se stabilesc 
aranjamente precizând, în special, normele 
detaliate de participare a acestor țări la 
activitățile OERT, în special natura și 
anvergura participării. În urma deciziei 
Consiliului autorităților de reglementare, 
aceste aranjamente pot dispune 
reprezentarea, fără drept de vot, în 
reuniunile Consiliului autorităților de 
reglementare.

Or. en
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Amendamentul 130

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 trei ani de la începerea 
efectivă a activității Comisia publică un 
raport general privind experiența dobândită 
ca urmare a funcționării OERT. Această 
evaluare vizează rezultatele obținute de 
OERT 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. Parlamentul European emite 
un aviz cu privire la raportul Comisiei.

Or. en

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 56

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 56 eliminat
Dispoziții tranzitorii

1. La 14 martie 2011, Autoritatea își 
asumă responsabilitatea pentru toate 
activitățile desfășurate de Autoritatea 
europeană pentru securitatea rețelelor 
informatice și a datelor anterior datei 
respective și care se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.
2. Participarea Autorității europene 
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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

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 57 – al doilea paragraf (nou)

Text propus de Comisie Amendament

În termen de cinci ani de la începerea 
efectivă a activității, OERT își încetează 
existența, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia constată că măsura în care 
condițiile de piață au evoluat nu este 
suficientă astfel încât un astfel de 
organism al autorităților de reglementare 
să nu mai fie necesar.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Background: The Framework Programmes

The first Commission Framework Proposal of 2001 came as a result of the European plan to 
embark on a journey to liberalise the European telecommunications market. Europe, by 
opening and restructuring the market, allowed market structures to emerge that better 
unleashed the potential to innovate and develop competitive markets within the 
communications industry. Eight years later, the task of the review is to reassess what has been 
achieved over this time period, critically analyse the success of the EU regulatory framework 
in supporting the transition to a competitive and integrated marketplace and propose new 
ideas and directions where appropriate.

Generally speaking, enhanced competition in this sector has proved to be a main driver of 
investment and innovation. The efforts have paid off and the effects of this liberalisation have 
been very positive, creating growth, jobs and new economic and social opportunities. Today, 
the telecom services sector is a fast growing high-technology sector, with high innovation, 
considerable investments and productivity, and profitability has often averaged significantly 
above the non-financial business economy. This makes it a crucial part of the non-financial 
business economy with Eurostat calculating an average of 3.5% of value added for the EU of 
27 Member States in 2005.

In terms of competitiveness vis-à-vis its competitors, investment in this sector overtook that 
of the US and the Asia Pacific Region in 2005. This same year, Europe's market for electronic 
communications services amounted to some 273 billion Euros. The effects have been clearly 
felt by the consumer. Competition amongst telecoms operators has drastically cut the cost of 
making phone calls over the past 20 years. Between 2000 and 2006, the EU weighted average 
charge of a three minute call fell by 65% and the cost of a ten minute call fell by 74%.

Whilst liberalisation has been a success story thus far, we still have the responsibility to 
ensure that we as policy makers continue to provide the best conditions for our companies, 
especially in light of our aspirations to transform Europe into a knowledge economy and the 
importance of the telecoms sector in meeting this objective. To this end, we cannot sit on our 
laurels. There are still bottlenecks that remain in the way of our creation of an integrated 
market place. There still exist cross-boarder issues and disparities between Member States as 
regards to broadband access, digitalisation and services. These need to be resolved if we are to 
guarantee a truly common market.

The ECCMA Commission Proposal: Key Problems

In the current review of the framework for European telecommunications, the Commission 
has proposed the establishment of the European Electronic Communications Market 
Authority (EECMA) (COM(2007)0699; 2007/0249(COD)). The rapporteur is of the opinion 
that the EECMA proposal, however well intended, under the surface reveals several 
difficulties. The Commission proposal expresses the good intention of improving the 
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functioning of the Single Market. However, these forward looking proposals regarding the 
EECMA could, on the contrary, hinder European competitiveness, adding red tape by creating 
a large bureaucracy and thus impeding the European Commission's struggle to introduce 
better regulation that has been so publicly spearheaded by President Barroso. Moreover, in so 
doing, it also counters the principles of subsidiarity, taking power away from Member States 
and NRAs who are on the field. It would be unnecessarily remote from the very markets it is 
designed to regulate, operating in isolation from those with day-to-day knowledge of those 
markets. Its existence and operation contradicts the long-term goal to replace ex-ante 
regulation by competition law, making regulatory certainty less certain and European 
regulation less predictable. The proposed merger with ENISA is very difficult to understand.
Indeed, the ENISA's merger with the EECMA would only degrade the latter's functioning.
The Commission does not stand o cut much in terms of administration costs and would only 
undermine the central focus of the agency, by tagging on unrelated issues of ENISA.

Back to Basics: BERT

The rapporteur argues that we should not be too quick to discard the positive qualities found 
in the current European Regulators Group for electronic communications networks and 
services (ERG), although notes that some reform is needed for its future success. She notes 
that a few of the answers are found in the Commissions EECMA proposal, although stops 
short of creating a cumbersome European agency. Thus, the rapporteur proposes BERT, (the 
Body of European Regulators in Telecommunications), which would take on many of the 
functions of the EECMA without taking on the nature of a heavy agency and would be based 
upon the good practice of the (ERG) whilst streamlining its functioning and working methods, 
and strengthening the Commission’s obligation to consult this new body and take the utmost 
account of its views. The establishment of BERT, based on Article 95 of the EC Treaty, 
would embed today’s ERG into European law by formally constituting an advisory body 
whose functions and responsibilities are expressly attributed to it by a regulation. This would 
provide BERT with a greater degree of efficiency and legitimacy than the ERG has today, 
whilst safeguarding the effective participation of the National Regulatory Authorities (NRAs), 
and their invaluable on the ground experience.

What would BERT do?

BERT would be an independent expert advisor to the Commission and would remain 
independent both from the governments and from the industry. As EECMA, BERT would act 
as the main advisory body to the Commission, but also to the individual NRA's in order to 
promote a consistent regulatory approach across the European Union. BERT would express 
its views freely and not only upon the request of the Commission and would further develop 
today's ERG detailed common positions on priority markets, establish a compliance 
programme to track NRA action and identify any unjustified divergences.

The current balance of coordination, based on the subsidiary principle, has its particular 
raison d'être and the reality of the internal market is that it is still a collection of many 
different sub-markets, with their own particular characteristics and dynamics. Coherence in 
regulatory intervention therefore actually means ensuring that regulation is applied 
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proportionately, whilst addressing the specific competition issues that arise at a particular 
place and time, and the best placed to do so are the NRAs who are on the ground.

The tasks of the ENISA would of course not be included in BERT's remit, not only due to the 
lack of synergy between their respective responsibilities, but moreover as such a move might 
hamper its independence.

Spectrum policy, the composition and competences of the different NRAs vary from one 
Member State to another as not all NRAs have competence in this area. Consequently, the 
Radio Spectrum Policy Group and the Radio Spectrum Committee should continue to perform 
their tasks and although BERT would not take the lead on European spectrum policy, 
nevertheless a system of close cooperation with these existing bodies should be developed 
allowing BERT to advise the Commission, when appropriate, in the selection of undertakings 
to be granted rights of use of radio frequencies and numbers in any eventual pan-European 
licensing process.

Structure & Staff

BERT shall be fully accountable and transparent to the relevant European institutions. BERT 
will be composed of the representatives of each of the Member States’ NRAs as is currently 
the set-up in the ERG. It will have a much lighter structure than EECMA, but will have its 
own staff in order to guarantee its independence from both the Commission and from Member 
States.
The Board of Regulators will be composed of the representatives of the 27 NRAs. In order to 
enhance the accountability, transparency and visibility of BERT, the post of a Managing 
Director would be created. The European Parliament could invite the director to participate in 
its debates and inform the Members about the work and progress made in BERT. He would 
also give updated information on the development of the European market in electronic 
communications.

Financing and Transparency

BERT shall be funded as follows. One-third of BERT's funding shall come from the 
Community budget and two-thirds from the National Regulatory Authorities.  Provisions shall 
be made in each of the Member States to ensure that NRAs have sufficient funding to be able 
to contribute properly to BERT. The rationale behind such a division is that the one-third 
contribution from the Community will ensure that BERT is somewhat embedded into the 
Community system, whilst a minimum contribution from the Community prevents BERT 
from taking on the characteristics of a European agency, the perils of which I discussed 
above. Bringing BERT into the Community system gives assurances as to its accountability 
and transparency. BERT will have to meet certain European requirements in order to keep 
receiving funding from the European Communities and will have to explain its accounts to its 
financers. Co-funding provides a greater assurance of BERTs independence and effectiveness 
than that currently enjoyed by the ERG and encourages NRAs to provide high quality 
assistance to BERT as they contribute to its functioning.

Accountability
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As mentioned above, BERT will be accountable for its actions. BERT will produce a 
comprehensive annual report on its activities, which shall be made publicly available. BERTs 
accounts will be subject to the scrutiny of the budgetary control committee. In order to 
guarantee transparency, the Managing Director will give an annual account of his interests.
Whilst the selection of a Managing Director shall be made by the Board of Regulators, the 
process will also be overseen by the European Commission and the European Parliament, 
who are charged with the task of issuing non binding opinions on the proposed candidate.
Furthermore, the European Parliament shall be able to request that the Managing Director 
and/or any other Member of the Board of Regulators present it with informed briefings or 
attend hearings.

A Clear Mission: A Clear Timeframe

The temporality of a need for a body should not be forgotten. BERT would be a transitory 
body that would exist until competition law and markets evolve to the point where ex-ante 
regulation is no longer needed. Considering that this entity should thus have a short life-span, 
it makes more sense to travel this route with a flexible BERT rather than with a heavy piece 
of Commission apparatus in the form of EECMA. There should be no doubt as to its mission:
it should be absolutely clear that it has no other purpose than to develop prime conditions for 
the telecom market so that the latter may as soon  as possible operate solely under general 
competition law.
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