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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act 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.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0721),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0394/2012),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 
avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru 
cultură și educație (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

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

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

privind accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public

privind accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public și ale site-
urilor web administrate de entități care 

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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furnizează servicii de bază publicului

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesibilitatea site-urilor web face 
trimitere la principiile și tehnicile care 
trebuie avute în vedere în momentul 
construirii de site-uri web cu scopul de a 
face conținutul acestora accesibil tuturor 
utilizatorilor, în special persoanelor cu 
limitări funcționale, printre care se 
numără și persoanele cu handicap. 
Conținutul site-urilor web include 
informații textuale și non-textuale, 
precum și servicii de descărcare de 
formulare și de interacțiune 
bidirecțională, de exemplu, prelucrarea de 
formulare digitale, autentificarea și 
tranzacțiile online, cum ar fi soluționarea 
de reclamații sau efectuarea de plăți.

eliminat

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a pune capăt acestei 
fragmentări, este necesară apropierea 
măsurilor naționale la nivelul Uniunii, pe 
baza unui acord privind cerințele de 
accesibilitate a site-urilor web aparținând 
organismelor din sectorul public. Aceasta 
ar reduce incertitudinea pentru 

(13) Pentru a pune capăt acestei 
fragmentări, este necesară apropierea 
măsurilor naționale la nivelul Uniunii, pe 
baza unui acord privind cerințele de 
accesibilitate a site-urilor web aparținând 
organismelor din sectorul public și a site-
urilor administrate de entități care 
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dezvoltatorii web și ar promova 
interoperabilitatea. Utilizarea cerințelor de 
accesibilitate care sunt neutre din punct de 
vedere tehnologic va conduce la eliminarea 
piedicilor în calea inovării, aceasta putând 
fi chiar stimulată.

furnizează servicii de bază publicului. 
Aceasta ar reduce incertitudinea pentru 
dezvoltatorii web și ar promova 
interoperabilitatea. Utilizarea cerințelor de 
accesibilitate care sunt neutre din punct de 
vedere tehnologic va conduce la eliminarea 
piedicilor în calea inovării, aceasta putând 
fi chiar stimulată.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Cetățenii ar trebui să beneficieze de un 
acces mai extins la serviciile online 
aparținând sectorului public, primind 
servicii și informații care să faciliteze 
exercitarea drepturilor lor pe teritoriul 
Uniunii, în special dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, 
precum și dreptul de stabilire și de 
furnizare de servicii.

(15) Cetățenii ar trebui să beneficieze de un 
acces mai extins la serviciile publice
online, primind servicii și informații care 
să faciliteze exercitarea drepturilor lor pe 
teritoriul Uniunii, în special dreptul la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul 
Uniunii, precum și dreptul de stabilire și de 
furnizare de servicii.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Directiva trebuie să vizeze garantarea 
accesibilității anumitor tipuri de site-uri
web ale organismelor din sectorul public, 
care sunt esențiale pentru cetățeni, în 
conformitate cu o serie de cerințe comune. 
Astfel de site-uri web au fost identificate 
în exercițiul de referință din 2001 privind 

(19) Directiva ar trebui să vizeze 
garantarea accesibilității tuturor site-urilor
web ale organismelor din sectorul public și 
a site-urilor web administrate de entitățile 
care furnizează servicii de bază, care sunt 
esențiale pentru cetățeni, în conformitate 
cu o serie de cerințe comune. Tipurile de 
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guvernarea electronică și au stat la baza 
listei din anexă.

site-uri web administrate de entitățile care 
furnizează serviciile de bază care ar urma 
să fie acoperite de prezenta directivă ar 
trebui enumerate în anexă.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prezenta directivă stabilește cerințele 
privind accesibilitatea site-urilor web 
pentru anumite tipuri de organisme din 
sectorul public. Pentru a facilita 
conformitatea cu aceste cerințe a site-urilor 
web în cauză, este necesar să se ofere 
prezumția de conformitate pentru site-urile 
web respective care respectă standardele 
armonizate elaborate și publicate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1025/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind standardizarea 
europeană, de modificare a Directivelor 
89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului 
și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 
2009/105/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 
87/95/CEE și a Deciziei nr. 
1673/2006/CE, cu scopul de a formula 
specificații tehnice detaliate pentru 
cerințele respective. În temeiul acestui 
regulament, statele membre și Parlamentul 
European vor putea formula obiecții la 
standardele armonizate despre care 
consideră că nu satisfac în întregime 
cerințele privind accesibilitatea site-urilor 
web prevăzute în prezenta directivă.

(20) Prezenta directivă stabilește cerințele 
privind accesibilitatea pentru toate site-
urile web ale organismelor din sectorul 
public și pentru site-urile administrate de 
entitățile care furnizează servicii de bază. 
Pentru a facilita conformitatea cu aceste 
cerințe a site-urilor web în cauză, este 
necesar să se ofere prezumția de 
conformitate pentru site-urile web 
respective care respectă standardele 
armonizate elaborate și publicate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1025/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind standardizarea 
europeană, cu scopul de a formula 
specificații tehnice detaliate pentru 
cerințele respective. În temeiul acestui 
regulament, statele membre și Parlamentul 
European vor putea formula obiecții la 
standardele armonizate despre care 
consideră că nu satisfac în întregime 
cerințele privind accesibilitatea site-urilor 
web prevăzute în prezenta directivă.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Conformitatea cu cerințele privind 
accesibilitatea site-urilor web ar trebui să 
fie monitorizată continuu, începând cu 
activitatea inițială de construire a site-urilor 
web ale organismelor din sectorul public
până la totalitatea actualizărilor ulterioare 
ale conținutului acestora. O metodologie 
armonizată de monitorizare ar urma să 
acopere, uniform, modul de verificare la 
nivelul tuturor statelor membre, a gradului 
de respectare a cerințelor de accesibilitate 
de către site-ul web în cauză, colectarea 
eșantioanelor reprezentative și 
periodicitatea monitorizării. Statele 
membre furnizează rapoarte anuale privind 
rezultatele monitorizării și, în general, o 
listă cu măsurile adoptate în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive.

(24) Conformitatea cu cerințele privind 
accesibilitatea site-urilor web ar trebui să 
fie monitorizată continuu, începând cu 
activitatea inițială de construire a site-urilor 
web în cauză până la totalitatea 
actualizărilor ulterioare ale conținutului 
acestora. O metodologie armonizată de 
monitorizare ar urma să acopere, uniform, 
modul de verificare la nivelul tuturor 
statelor membre, a gradului de respectare a 
cerințelor de accesibilitate de către site-ul 
web în cauză, colectarea eșantioanelor 
reprezentative și periodicitatea 
monitorizării. Statele membre furnizează 
rapoarte regulate privind rezultatele 
monitorizării și, în general, o listă cu 
măsurile adoptate în vederea punerii în 
aplicare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a se asigura accesibilitatea site-
urilor web în cauză în conformitate cu 
cerințele privind accesibilitatea online 
prevăzute de prezenta directivă, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei pentru 
specificarea mai detaliată, dacă este cazul, 

(26) Pentru a se asigura accesibilitatea site-
urilor web în cauză în conformitate cu 
cerințele privind accesibilitatea online 
prevăzute de prezenta directivă și pentru a 
garanta că aceste cerințe sunt clare și 
ușor de înțeles pentru părțile implicate în 
punerea în aplicare a directivei, inclusiv 
pentru dezvoltatorii web externi și pentru 
personalul intern din administrațiile 
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a cerințelor respective și pentru stabilirea
standardului european sau a părților din 
acesta care oferă prezumția de 
conformitate cu cerințele privind 
accesibilitatea site-urilor web în cauză ce 
respectă standardul sau părțile acestuia. 
Este deosebit de importantă realizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie
să asigure transmiterea simultană, promptă 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

publice, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei pentru a oferi 
detalii suplimentare, dacă este cazul, cu 
privire la aceste cerințe, fără a le modifica
și pentru a stabili standardele europene
sau părțile din acestea care oferă 
prezumția de conformitate cu cerințele 
privind accesibilitatea site-urilor web în 
cauză ce respectă standardul sau părțile 
acestuia. Este deosebit de importantă 
realizarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în etapa pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul
European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Având în vedere că obiectivul 
prezentei directive, și anume crearea unei 
piețe armonizate pentru accesibilitatea site-
urilor web ale organismelor din sectorul 
public, nu poate fi atins în mod satisfăcător 
de către statele membre, întrucât necesită 
armonizarea diferitelor norme prevăzute în 
sistemele lor juridice respective și că acesta 
poate fi îndeplinit, prin urmare, cu o mai 
mare eficiență la nivelul Uniunii, Uniunea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, prezenta directivă nu depășește 

(28) Având în vedere că obiectivul 
prezentei directive, și anume crearea unei 
piețe armonizate pentru accesibilitatea site-
urilor web ale organismelor din sectorul 
public și a site-urilor web administrate de 
entitățile care furnizează servicii de bază 
publicului, nu poate fi atins în mod 
satisfăcător de către statele membre, 
întrucât necesită armonizarea diferitelor 
norme prevăzute în sistemele lor juridice 
respective și că acesta poate fi îndeplinit, 
prin urmare, cu o mai mare eficiență la 
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
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ceea ce este necesar pentru realizarea 
acestui obiectiv,

conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru realizarea 
acestui obiectiv,

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă are drept obiectiv 
apropierea actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative ale statelor membre 
referitoare la accesibilitatea conținutului 
site-urilor web ale organismelor din 
sectorul public pentru toți utilizatorii, în 
special pentru persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap.

(1) Prezenta directivă are drept obiectiv 
apropierea actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative ale statelor membre 
referitoare la accesibilitatea conținutului 
site-urilor web ale organismelor din 
sectorul public și a site-urilor web 
administrate de entitățile care furnizează 
servicii de bază publicului pentru toți 
utilizatorii, în special pentru persoanele cu 
handicap.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aceasta prevede normele conform 
cărora statele membre trebuie să facă
accesibil conținutul site-urilor web 
aparținând organismelor din sectorul 
public, ale căror tipuri sunt specificate în 
anexă.

(2) Aceasta prevede normele conform 
cărora statele membre fac accesibil 
conținutul site-urilor web aparținând 
organismelor din sectorul public și al site-
urilor web administrate de entitățile care 
furnizează servicii de bază publicului, ale 
căror tipuri sunt specificate în anexă.

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot extinde aplicarea 
prezentei directive la alte tipuri de site-uri 
web aparținând sectorului public decât 
cele menționate la alineatul (2).

(3) Statele membre pot extinde aplicarea 
prezentei directive la alte tipuri de site-uri 
web decât cele menționate la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă nu se aplică 
microîntreprinderilor definite în 
Recomandarea 2003/361/CE Comisiei din 
6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. „organism din sectorul public” 
înseamnă statul, autoritățile regionale sau 
locale, organismele de drept public, astfel 
cum sunt definite la articolul 1 alineatul 
(9) din Directiva 2004/18/CE, și 
asociațiile alcătuite din una sau mai 



PR\937414RO.doc 13/34 PE513.011v01-00

RO

multe astfel de autorități sau din unul sau 
mai multe astfel de organisme de drept 
public;

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. „site-urile web aparținând 
organismelor din sectorul public” 
înseamnă site-urile dezvoltate, 
contractate, întreținute sau cofinanțate de 
organisme din sectorul public;

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1c. „site-urile web administrate de 
entitățile care furnizează servicii de bază 
publicului” înseamnă site-urile 
menționate în anexă;

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „site-urile web în cauză” înseamnă site-
urile web menționate la articolul 1 alineatul 
(2) din prezenta directivă;

1. „site-urile web în cauză” înseamnă toate 
versiunile site-urilor web menționate la 
articolul 1 alineatul (2), inclusiv cele 
concepute pentru a fi consultate prin 
intermediul unui dispozitiv mobil sau a 
oricăror altor mijloace;

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „conținutul site-urilor web” înseamnă 
informațiile care trebuie comunicate 
utilizatorului prin intermediul unui agent 
utilizator, inclusiv codul sau marcajul care 
definește structura, prezentarea și 
interacțiunile conținutului;

2. „conținutul site-urilor web” înseamnă 
informațiile și componentele interfeței 
pentru utilizatori care trebuie comunicate 
utilizatorului prin intermediul unui agent 
utilizator, inclusiv codul sau marcajul care 
definește structura, prezentarea și 
interacțiunile conținutului; conținutul site-
urilor web include informații textuale și 
nontextuale, servicii de descărcare de 
documente și de formulare, precum și 
interacțiunea bidirecțională, de exemplu, 
prelucrarea formularelor digitale și 
autentificarea, identificarea și plata; 
conținutul site-urilor web include, de 
asemenea, funcțiile oferite prin 
intermediul site-urilor care sunt externe 
site-ului respectiv, de exemplu, prin 
utilizarea de legături internet, cu condiția 
ca site-ul extern să fie singurul mijloc 
prin care informațiile și serviciile sunt 
furnizate utilizatorului;

Or. en
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „agent utilizator” înseamnă orice 
software care recuperează și prezintă 
conținuturi web pentru utilizatori, inclusiv 
browsere web, playere media, module de 
extensie și alte programe care pot contribui 
la recuperarea, prezentarea și interacțiunea 
cu conținutul web;

3. „agent utilizator” înseamnă orice 
software care recuperează și prezintă 
conținuturi ale site-urilor web pentru 
utilizatori, inclusiv browsere web, playere 
media, module de extensie și alte programe 
care pot contribui la recuperarea, 
prezentarea și interacțiunea cu conținutul 
site-urilor web, indiferent de dispozitivul 
utilizat pentru a interacționa cu 
conținutul; în cazul în care o aplicație 
mobilă furnizează aceleași servicii sau un 
set îmbunătățit de servicii ca site-ul în 
cauză, prezenta definiție se aplică și în 
cazul interfeței și utilizării acestor 
aplicații mobile;

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „organism din sectorul public” 
înseamnă statul, autoritățile regionale sau 
locale, organismele de drept public, astfel 
cum sunt definite la articolul 1 alineatul 
(9) din Directiva 2004/18/CE, și 
asociațiile formate din una sau mai multe 
astfel de colectivități sau unul sau mai 
multe organisme de drept public.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „accesibilitatea site-urilor web” 
îndeamnă principiile și tehnicile care 
trebuie avute în vedere în momentul 
construirii site-urilor web în cauză, cu 
scopul de a face accesibil conținutul 
acestora tuturor utilizatorilor, inclusiv 
persoanelor cu handicap; accesibilitatea 
site-urilor web se referă în special la 
principiile și tehnicile care îmbunătățesc 
percepția, navigarea, utilizarea, 
interacțiunea și înțelegerea utilizatorilor 
și include utilizarea tehnologiei asistive 
sau a comunicării ameliorate și 
alternative; 

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8b. „tehnologie asistivă” înseamnă orice 
piesă, echipament sau sistem, achiziționat 
ca atare, modificat sau personalizat și 
utilizat pentru a spori, menține sau 
îmbunătăți capacitățile funcționale ale 
persoanelor cu handicap;

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, operarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă;

(a) într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, navigarea, utilizarea, 
interacționarea și înțelegerea lor de către 
utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă;

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) într-o manieră care să faciliteze
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizator și tehnologii de asistare la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional.

(b) într-o manieră care să permită
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizator și tehnologii de asistare la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile de la alineatul (1) până cel 
târziu la 31 decembrie 2015.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 8,
în vederea specificării mai detaliate, dacă 
este cazul, a cerințelor privind 
accesibilitatea site-urilor web menționate la 
alineatul (1).

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 8 
pentru a furniza detalii suplimentare, 
dacă este cazul, referitoare la cerințele
privind accesibilitatea site-urilor web 
menționate la alineatul (1).  

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită site-urilor web 
în cauză să furnizeze o declarație privind 
gradul lor de accesibilitate, în special 
gradul de respectare a prezentei directive și 
posibile informații suplimentare referitoare 
la gradul lor de accesibilitate, care să vină 
în sprijinul utilizatorilor.

(1) Statele membre se asigură că site-urile
web în cauză furnizează o declarație 
privind gradul lor de accesibilitate, în 
special gradul de respectare a prezentei 
directive și posibile informații 
suplimentare referitoare la gradul lor de 
accesibilitate, care să vină în sprijinul
utilizatorilor. Aceste informații sunt 
furnizate în formate accesibile.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsuri pentru a 
facilita aplicarea cerințelor privind 
accesibilitatea site-urilor web, astfel cum 

(2) Statele membre iau măsuri pentru a 
facilita aplicarea cerințelor privind 
accesibilitatea site-urilor web menționate



PR\937414RO.doc 19/34 PE513.011v01-00

RO

sunt definite la articolul 3, în cazul tuturor 
site-urilor web ale organismelor din 
sectorul public, pe lângă cele în cauză, în 
special, în cazul site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public care intră 
sub incidența legislației naționale existente 
sau a măsurilor relevante privind 
accesibilitatea site-urilor web.

la articolul 3 alineatul (1) în cazul tuturor 
site-urilor web, pe lângă cele în cauză, în 
special, în cazul site-urilor web care intră 
sub incidența legislației naționale existente 
sau a măsurilor relevante privind 
accesibilitatea site-urilor web.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre cooperează la nivel de 
Uniune cu părțile interesate din cadrul 
industriei și al societății civile, prin 
intermediul Comisiei, cu scopul de a 
revizui, în sensul raportării anuale
menționate la articolul 7 alineatul (4), 
evoluția pieței, progresele tehnologice și în 
materie de accesibilitate online, precum și 
în vederea schimbului de cele mai bune 
practici.

(4) Statele membre cooperează la nivel de 
Uniune cu părțile interesate din cadrul 
industriei și al societății civile, prin 
intermediul Comisiei, cu scopul de a 
revizui, în sensul raportării regulate
menționate la articolul 7a, evoluția pieței, 
progresele tehnologice și în materie de 
accesibilitate online, precum și în vederea 
schimbului de cele mai bune practici.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizare și raportare Monitorizarea

Or. en
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Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre monitorizează 
permanent conformitatea site-urilor web cu 
cerințele privind accesibilitatea site-urilor 
web cu ajutorul metodologiei prevăzute la 
alineatul (4). 

(1) Statele membre monitorizează 
permanent conformitatea site-urilor web cu 
cerințele privind accesibilitatea site-urilor 
web cu ajutorul metodologiei prevăzute la 
alineatul (4). În acest scop, fiecare stat 
membru desemnează o autoritate 
competentă. Statele membre informează 
Comisia cu privire la autoritățile 
competente desemnate până la 30 iunie 
2014.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritatea competentă desemnată 
este responsabilă și de monitorizarea 
oricăror plângeri adresate de utilizatori 
sau de alte părți interesate cu privire la 
orice cazuri de nerespectare a cerințelor 
privind accesibilitatea site-urilor web în 
cauză, astfel cum este prevăzut la articolul 
3 alineatul (1).
Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a informa utilizatorii sau alte părți 
interesate cu privire la posibilitatea, 
menționată la paragraful 1, de a adresa 
plângeri autorității competente 
desemnate.

Or. en
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Comisia înființează un grup de lucru 
alcătuit din reprezentanți ai Comisiei și 
din reprezentanți numiți de statele 
membre care să se întâlnească în mod 
regulat, la invitația Comisiei, pentru a 
discuta cu privire la rezultatele 
monitorizării și pentru a face schimb de 
bune practici cu privire la punerea în 
aplicare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre raportează anual 
rezultatele monitorizării desfășurate în 
conformitate cu alineatul (4), inclusiv 
datele privind măsurătorile și, dacă este 
cazul, lista site-urilor web, menționată la 
articolul 1 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Raportul vizează, de asemenea, 
acțiunile desfășurate în conformitate cu 
articolul 6.

eliminat

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește metodologia de 
monitorizare a conformității site-urilor web 
în cauză cu cerințele privind accesibilitatea 
site-urilor web prevăzute la articolul 3. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 9 
alineatul (3). Metodologia va fi publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește metodologia de 
monitorizare a conformității site-urilor web 
în cauză cu cerințele privind accesibilitatea 
site-urilor web prevăzute la articolul 3. 
Metodologia este transparentă, 
transferabilă, comparabilă și 
reproductibilă și este stabilită în urma 
consultării strânse cu părțile interesate 
relevante din industrie și din societatea 
civilă, în special cu organizațiile 
reprezentative ale persoanelor cu 
handicap. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 9 alineatul (3). Metodologia va fi 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Metodele de raportare ale statelor 
membre sunt stabilite de Comisie prin 
intermediul actelor de punere în aplicare. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 9 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Raportarea

(1) Statele membre raportează regulat 
Comisiei rezultatele monitorizării 
efectuate în conformitate cu articolul 7, 
inclusiv în ceea ce privește datele privind 
măsurătorile și, dacă este cazul, lista site-
urilor web menționate la articolul 1 
alineatul (3). Acest raport este pus la 
dispoziția publicului în formate ușor 
accesibile.
(2) Raportul acoperă, de asemenea, 
acțiunile desfășurate în conformitate cu 
articolul 6, inclusiv posibilele concluzii 
generale la care au ajuns autoritățile 
competente relevante pe baza 
monitorizării.
(3) Modalitățile de raportare de către 
statele membre Comisiei sunt stabilite de 
Comisie prin intermediul actelor de 
punere în aplicare. Actele respective de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 9 alineatul (2).
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Or. en

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Sancțiuni

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor de drept intern adoptate în 
temeiul prezentei directive și iau toate 
măsurile necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a sancțiunilor. 
Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, 
proporționale și disuasive.
Statele membre notifică aceste dispoziții 
Comisiei până la 30 iunie 2014 și 
înștiințează Comisia în cel mai scurt timp 
cu privire la orice modificare ulterioară a 
acestora.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre aplică măsurile 
prevăzute la articolul 3 alineatul (1), în 
conformitate cu cadrul lor administrativ, 
instituțional și juridic, tuturor site-urilor 
web:
(a) care aparțin organismelor din sectorul 
public de la nivel național până la 31 
decembrie 2016;
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(b) care aparțin organismelor din sectorul 
public de la nivel regional până la 31 
decembrie 2018;
(c) care aparțin organismelor din sectorul 
public de la nivel local până la 31 
decembrie 2020;
(d) administrate de entitățile care 
furnizează servicii de bază publicului 
până la 31 decembrie 2020, tipuri de site-
uri care sunt menționate în anexă.

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește punerea în aplicare a 
prezentei directive în termen de trei ani de 
la data intrării în vigoare a acesteia.

Comisia revizuiește punerea în aplicare a 
prezentei directive și transmite un raport 
Parlamentului European și Consiliului 
până cel târziu la ...*. Acest raport 
evaluează măsura în care prezenta 
directivă și-a îndeplinit obiectivele, în 
special în ceea ce privește consolidarea 
accesibilității site-urilor web, ținând 
seama de convergența tehnologiilor și de 
utilizarea altor tehnologii și dispozitive 
pentru consultarea conținutului online.
___________
*JO: a se introduce data: trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Anexa I – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipurile de site-uri web aparținând 
organismelor din sectorul public

Tipurile de site-uri web administrate de 
entitățile care furnizează servicii de bază 
publicului

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Impozite pe venit: declarație, decizie de 
impunere

1. Gazul, căldura, electricitatea, apa.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Servicii de căutare a unui loc de muncă 
oferite de către birourile de ocupare a 
forței de muncă

2. Servicii de transport.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prestații de asigurări sociale: ajutoare 
de șomaj, alocații pentru copii, costuri 

3. Serviciile poștale.
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medicale (rambursare sau plată directă), 
burse pentru studenți

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Documente personale: pașaport sau 
permis de conducere

4. Rețeaua și serviciile de comunicații 
electronice.

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Înmatricularea autovehiculelor 5. Servicii bancare și de asigurare de bază 
(cum ar fi contul de plăți de bază, 
asigurarea bunurilor din locuință și a 
clădirilor, asigurarea de viață sau 
asigurarea medicală).

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Cerere de solicitare a autorizației de 
construcție

6. Învățământul primar, secundar și 
superior.
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Or. en

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Declarație la poliție, de exemplu, în caz 
de furt

7. Sisteme de securitate socială obligatorii 
și complementare, organizate în diferite 
moduri (organizații mutuale sau 
profesionale), care acoperă principalele 
riscuri ale vieții, precum cele legate de 
sănătate, îmbătrânire, accidente la locul 
de muncă, șomaj, pensionare și handicap.

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Biblioteci publice, de exemplu, 
cataloage și instrumente de căutare

8. Servicii de sănătate.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Solicitarea și furnizarea certificatelor 
de naștere sau de căsătorie

9. Serviciile de îngrijire a copiilor.

Or. en
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Amendamentul 52

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Înscriere în cadrul învățământului 
superior sau la universități

10. Alte servicii de bază furnizate direct 
publicului pentru a facilita incluziunea 
socială și pentru a proteja drepturile 
fundamentale (cum ar fi serviciile de 
asistență acordate persoanelor care se 
confruntă cu crize personale, cum ar fi 
datoriile sau șomajul, serviciile de 
reintegrare sau de reabilitare și acordarea 
de locuințe sociale cetățenilor 
dezavantajați sau categoriilor sociale 
vulnerabile).

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Notificarea schimbării de reședință eliminat

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Servicii de sănătate: consiliere 
interactivă cu privire la disponibilitatea 
serviciilor, servicii online pentru pacienți, 

eliminat
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programări la medic.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

În era digitală, informațiile și serviciile sunt furnizate din ce în ce mai mult online. Numărul 
de site-uri din sectorul public și privat crește, prin urmare, rapid. În prezent, deja peste 
761 000 de site-uri din sectorul public oferă acces la informații și servicii. Totuși, în prezent, 
mai puțin de 10% din site-urile din UE sunt accesibile în conformitate cu standardele de 
accesibilitate web. 

Piața europeană pentru accesibilitatea site-urilor web este alcătuită din peste 175 000 de 
întreprinderi. Cifra de afaceri generată de cele aproximativ 1 milion de persoane care lucrează 
în industria de dezvoltare web este estimată la aproximativ 144 de miliarde EUR. Impactul 
economic pentru UE, precum și diferența mare care există față de site-urile neaccesibile, face 
ca accesibilitatea web să fie o afacere profitabilă în domeniul social, cu un potențial important 
pentru creștere și incluziune. Astfel, accesibilitatea web poate dezvolta și mai mult piața unică 
și poate face ca serviciile să fie disponibile pentru toți cetățenii Uniunii, la scară largă.

Accesibilitatea web este esențială în măsura în care permite tuturor accesul la site-urile web, 
inclusiv persoanelor cu handicap. Organismele din sectorul public, precum și orice alte 
entități care furnizează servicii de bază publicului, trebuie să adopte practicile incluzive ale 
accesibilității web pentru a se achita de responsabilitățile pe care le au față de toți cetățenii. 

Context politic

Instituțiile UE au depus multe eforturi până în prezent pentru a stimula progresul și pentru a 
îmbunătăți accesibilitatea web: Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap, 
Planul european de acțiune privind guvernarea electronică 2011-2015, Agenda digitală pentru 
Europa, programele de finanțare ale UE pentru sprijinirea cercetării și dezvoltării în domeniul 
soluțiilor tehnologice pentru accesibilitatea web. Mai mult decât atât, revizuirea directivelor 
privind achizițiile publice conține referiri la accesibilitatea web. Statele membre și-au asumat 
angajamentul de a îmbunătăți accesibilitatea site-urilor publice, în general. În special, 
Declarația ministerială de la Riga menționa că toate site-urile publice ar trebui să fie 
accesibile până în 2010. 

Deși statele membre au adoptat deja legi sau au luat alte măsuri privind accesibilitatea web, 
există încă bariere pe piața internă din cauza diferențelor semnificative dintre abordările 
naționale de la nivel european.

Propunerea Comisiei

În acest context, Comisia a prezentat o propunere de directivă privind accesibilitatea site-
urilor web ale organismelor din sectorul public (COM (2012)721). În prezentul proiect de 
directivă sunt stabilite dispoziții tehnice care permit statelor membre să facă accesibil 
conținutul anumitor tipuri de site-uri ale organismelor din sectorul public (care furnizează 
informații și servicii a căror importanță este esențială pentru a garanta participarea cetățenilor 
la viața economică și socială). Directiva urmărește apropierea actelor cu putere de lege și a 
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actelor administrative ale statelor membre referitoare la accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public prin definirea cerințelor armonizate.

Punctul de vedere al raportorului

Raportorul salută propunerea de directivă a Comisiei și faptul că aceasta recunoaște 
necesitatea de a armoniza măsurile naționale pentru sectorul public la nivel european pentru a 
pune capăt fragmentării pieței accesibilității web și lipsei de încredere în aceasta. 

Deși susține obiectivele proiectului de directivă, raportorul consideră că măsurile propuse de 
Comisie sunt insuficiente și nu merg suficient de departe pentru a progresa în vederea 
realizării pieței unice. De asemenea, raportorul este conștient că accesul la informație este 
doar primul dintre numeroasele obstacole pe care le întâmpină în special persoanele cu 
handicap în viața lor de zi cu zi. El conchide, prin urmare, în prezentul proiect de raport, că 
este necesară extinderea domeniului de aplicare al directivei și punerea în aplicare de măsuri 
suplimentare în domeniul monitorizării, raportării și punerii în aplicare, care să permită 
remedierea lacunelor existente în text.

Obiectul și domeniul de aplicare 

Articolul 1 definește domeniul de aplicare al directivei și se referă la o listă de 12 tipuri de 
site-uri web aparținând organismelor din sectorul public care, conform exercițiului de 
referință din 2001 privind guvernarea electronică, sunt esențiale pentru participarea cetățenilor 
la viața economică și socială. Totuși, această listă de site-uri nu este exhaustivă și nu acoperă 
vasta majoritate a serviciilor publice și a serviciilor de bază furnizate publicului. 

Comisia Europeană evocă eventualele efecte pozitive ale acordării accesului la alte site-uri 
web de către organismele din sectorul public. Raportorul se teme că acest efect pozitiv nu va 
da rezultatele scontate, deoarece se bazează pe respectarea voluntară. Această strategie nu și-a 
dovedit eficacitatea și nu este susținută de dovezi.

Prin urmare, raportorul încearcă să reducă discrepanța dintre propunerea Comisiei și realitatea 
lumii informației și comunicării de astăzi, care se schimbă rapid. El sugerează ca toate site-
urile web ale organismelor din sectorul public să fie incluse în domeniul de aplicare al 
directivei și să fie puse în aplicare la nivel național, regional și local până în 2020. Mai mult 
decât atât, un număr restrâns de site-uri care furnizează servicii de bază publicului, puse la 
dispoziție de alte entități, ar trebui incluse, de asemenea, și puse în aplicare până în 2020. O 
listă a tipurilor de site-uri administrate de entități care furnizează servicii de bază publicului 
este inclusă în anexă. 

Noul domeniu de aplicare ar reflecta cerințele cu caracter obligatoriu stabilite în Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și în angajamentele 
din Agenda digitală pentru Europa de a promova incluziunea digitală și încrederea în piața 
accesibilității. 

Definiții

Definițiile propuse de Comisie nu reflectă importantele progrese tehnologice. Informațiile și 
serviciile online sunt din ce în ce mai adesea obținute prin intermediul dispozitivelor mobile, 



PR\937414RO.doc 33/34 PE513.011v01-00

RO

și nu prin calculatoarele de birou. Dispozitivele mobile, precum și aplicațiile web mobile, 
concepute de proprietarii site-urilor web, sunt preferate de acum înainte de agenții utilizatori. 
Prin urmare, definițiile termenilor „site-urile web în cauză”, „conținutul site-urilor web” și 
„agent utilizator” de la articolul 2 din directivă trebuie să recunoască în mod explicit acest 
lucru. 

Mai mult decât atât, raportorul sugerează întărirea definiției termenului de „conținutul site-
urilor web” și includerea, în special, a funcțiilor pe care le oferă site-urile web care sunt 
externe site-ului organismului public sau al entității în cauză, domeniul de aplicare 
acoperindu-le doar în cazul în care site-ul web extern este singurul mod prin care informațiile 
și serviciile sunt furnizate utilizatorului. 

Cerințe privind accesibilitatea site-urilor web

Raportorul sprijină o abordare ambițioasă și încearcă, prin urmare, „să permită” 
interoperabilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public și a site-urilor care 
furnizează servicii de bază populației, puse la dispoziție de alte entități altor agenți utilizatori. 
Permiterea interoperabilității este esențială pentru persoanele care utilizează tehnologia 
asistivă pentru a consulta aceste site-uri.

Monitorizare și raportare

Articolul 7 definește obligația de monitorizare și de raportare a statelor membre în ceea ce 
privește actualizările regulate ale conținutului web. Metodologia de bază ar trebui stabilită de 
Comisie în urma consultării strânse cu părțile interesate din domeniul industriei și al societății 
civile și ar trebui să se bazeze pe principii transparente, transferabile și reprezentative. 
Raportorul propune două articole separate privind monitorizarea și raportarea pentru a face o 
distincție clară între cele două obligații și pentru a asigura o mai bună lizibilitate.

Raportorul salută introducerea de către Comisie a monitorizării continue. Statele membre 
desemnează o autoritate competentă responsabilă de monitorizare, care este însărcinată cu 
monitorizarea tuturor plângerilor adresate de utilizatorii site-urilor web sau de alte părți 
interesate cu privire la nerespectarea cerințelor privind accesibilitatea web a site-urile în 
cauză. 

Pentru a asigura transparența, mecanismul de monitorizare prevede, de asemenea, un 
mecanism de date deschise, prin intermediul căruia statele membre își publică raportul privind 
rezultatele controlului efectuat. În acest context, un grup de lucru alcătuit din reprezentanți ai 
Comisiei și reprezentanți numiți de statele membre se reunește regulat la invitația Comisiei 
pentru a discuta rezultatele monitorizării și pentru a face schimb de bune practici. 

Raportorul ține cont de principiul subsidiarității, în temeiul căruia elementele importante 
legate de punerea în aplicare sunt lăsate la latitudinea statelor membre. Prin urmare, statele 
membre iau toate măsurile pentru a crea un mecanism eficient de punere în aplicare, care să 
stabilească normele privind sancțiunile efective și proporționale aplicabile în cazurile de 
încălcare a legislației naționale. Statele membre notifică aceste prevederi Comisiei până la 30 
iunie 2014.
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Acte delegate

Comisia Europeană solicită să fie împuternicită să adopte acte delegate pentru a preciza, dacă 
este cazul, cerințele armonizate în materie de accesibilitate web, astfel cum este prevăzut la 
articolul 3. 

Raportorul se teme că, modificând cerințele de la articolul 3, esența directivei va și ea fi 
modificată. Din acest motiv, el recomandă restrângerea competenței de a adopta acte delegate 
doar la anumite situații și scopuri, fără a modifica cerințele în sine.


