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Amendamentul 24
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

RECOMANDARE A COMISIEI 
EUROPENE 

privind măsuri de reducere a costului 
instalării rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză

privind măsuri de reducere a costului 
instalării rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

(Acest amendament se aplică întregului 
text.)

Or. de

Justificare

În conformitate cu articolul 4 alineatul 2 litera (a) din TFUE, în domeniul pieței interne 
există competență comună. În plus, trebuie luat în considerare principiul proporționalității, în 
conformitate cu articolul 5 din TUE. Obiectivele măsurilor preconizate pot fi realizate 
suficient de statele membre. În acest caz nu este necesară adoptarea niciunei măsuri de 
armonizare, respectiv niciunui regulament al Parlamentului European și al Consiliului.

Amendamentul 25
Giles Chichester

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind măsuri de reducere a costului 
instalării rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză

privind măsuri de reducere a costului 
instalării rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză
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(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Justificare

(Prezentul amendament se aplică întregului text; adoptarea sa impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului).

Amendamentul 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind măsuri de reducere a costului 
instalării rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză

privind măsuri de reducere a costului 
instalării rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. de

Justificare

În contextul principiului subsidiarității și al proporționalității menționate la articolul 5 din 
TUE, prezentul text ar trebui adoptat sub formă de directivă. Forma regulamentului 
împiedică flexibilitatea necesară în raport cu particularitățile naționale sau regionale, 
creează birocrație inutilă și încalcă regulamentele existente în statele membre. De aceea, 
termenul „regulament” ar trebui înlocuit, în continuare, cu „directivă”.

Amendamentul 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Titlul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind măsuri de reducere a costului 
instalării rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză

privind măsuri de reducere a costului 
instalării rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Justificare

Un regulament nu ține seama de diferențele de la nivel național, inclusiv de nivelul 
concurenței. UE ar trebui să acorde statelor membre flexibilitatea de a implementa măsurile 
sub forma cea mai adecvată contextului lor național.

Amendamentul 28
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind măsuri de reducere a costului 
instalării rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză

privind măsuri de reducere a costului 
instalării rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Justificare

Amendamente orizontale care înlocuiesc termenul „regulament” cu termenul „directivă” în 
ansamblul textului. Pentru a se obține un impact maxim al propunerii, este important ca 
statele membre să poată pune în aplicare dispozițiile propuse într-un mod flexibil și în funcție 
de circumstanțele naționale. Drepturile de proprietate, drepturile proprietarilor funciari și 
autorizațiile de construcție de la nivel local reprezintă competențe naționale și orice măsură 
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propusă trebuie să respecte principiul subsidiarității.

Amendamentul 29
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind măsuri de reducere a costului 
instalării rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză

privind măsuri de reducere a costului 
instalării rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se aplică orizontal întregului text. Având în vedere preocupările 
majore ale proprietarilor de rețele de electricitate, precum și cele 14 avize negative din 
partea parlamentelor naționale ale statelor membre cu privire la preocupările în materie de 
subsidiaritate care vizează acest dosar, Parlamentul ar putea pune sub semnul întrebării 
logica avansării acestui dosar ca regulament, la momentul actual. De asemenea, este clar 
faptul că regulamentul urmărește într-o mare măsură să abordeze preocupări pur locale. 
Conștiința locală cu privire la importanța exploatării efectelor de sinergie pare să fi atins 
deja un nivel ridicat.

Amendamentul 30
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Referirea 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– după transmiterea proiectului de act 
legislativ către parlamentele naționale,

– având în vedere avizele parlamentelor 
naționale privind proiectul de act 
legislativ,

Or. en

Justificare

Aceste avize sunt deja cunoscute și înregistrate în baza de date IPEX.

Amendamentul 31
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Tehnologiile informației și 
comunicațiilor sunt esențiale pentru 
societatea digitală și asigură în prezent 
aproximativ 20 % din creșterea anuală a 
productivității în Europa, 4,5 % din PIB-ul
Europei și generează 25 % dintre 
investițiile private în cercetare și 
dezvoltare, putând constitui un 
contribuabil extraordinar la creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 32
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Recunoscând importanța extinderii 
benzii largi de mare viteză, statele membre 

(2) Recunoscând importanța extinderii 
benzii largi de mare viteză, Uniunea 
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au aprobat obiectivele ambițioase privind 
banda largă, stabilite în Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor, 
intitulată „Agenda digitală pentru Europa -
promovarea digitală a creșterii în Europa” 
(„Agenda digitală”): acoperirea de bandă 
largă în procent de 100 % până în 2013 și 
viteze sporite de 30 Mbps pentru toate 
familiile, cu cel puțin 50 % dintre familii 
abonate la conexiuni la internet de peste 
100 Mbps până în 2020.

Europeană și statele sale membre 
intenționează să aprobe obiective
ambițioase privind banda largă. 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor, 
intitulată „Agenda digitală pentru Europa -
promovarea digitală a creșterii în Europa”29

(„Agenda digitală”) stipulează că, până în 
2020, toți europenii ar trebui să aibă 
acces la viteze de internet de peste 
30 Mbps și peste 50 % dintre familiile 
europene ar trebui să se aboneze la 
conexiuni la internet de peste 100 Mbps. 
Cu toate acestea, având în vedere evoluția 
rapidă a tehnologiilor care au condus la 
conexiuni la internet și mai rapide, 
precum și cererea crescândă de servicii 
electronice, se impune în prezent 
stabilirea unui obiectiv mai ambițios 
pentru o viteză a conexiunii la internet de 
peste 100 Mbps și în care 50 % dintre 
familii având acces la viteze de 1 Gbps 
până în 2020, obiectiv enunțat în Rezoluția 
Parlamentului European privind „Agenda 
digitală pentru creștere, mobilitate și 
ocuparea forței de muncă: e timpul să 
accelerăm”29a.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; a se vedea și 
reexaminarea Agendei digitale, 
COM(2012) 784 final.

29 COM(2010)245; a se vedea și 
reexaminarea Agendei digitale, 
COM(2012)784.
29a (2013/2593(RSP))

Or. en

Amendamentul 33
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Recunoscând importanța extinderii (2) Recunoscând importanța extinderii 
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benzii largi de mare viteză, statele membre 
au aprobat obiectivele ambițioase privind 
banda largă, stabilite în Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor, 
intitulată „Agenda digitală pentru Europa -
promovarea digitală a creșterii în Europa” 
(„Agenda digitală”): acoperirea de bandă 
largă în procent de 100 % până în 2013 și 
viteze sporite de 30 Mbps pentru toate 
familiile, cu cel puțin 50 % dintre familii 
abonate la conexiuni la internet de peste 
100 Mbps până în 2020.

benzii largi de mare viteză, statele membre 
au aprobat obiectivele ambițioase privind 
banda largă, stabilite în Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor, 
intitulată „Agenda digitală pentru Europa -
promovarea digitală a creșterii în Europa” 
(„Agenda digitală”): acoperirea de bandă 
largă în procent de 100 % până în 2013 și 
viteze sporite de 30 Mbps pentru toate 
familiile, cu cel puțin 50 % dintre familii 
abonate la conexiuni la internet de peste 
100 Mbps până în 2020. Subliniază faptul 
că, având în vedere evoluția rapidă a 
tehnologiilor care au condus la conexiuni 
la internet și mai rapide, se impune în 
prezent stabilirea, pentru toate 
gospodăriile din Uniune, a unui obiectiv 
pentru o conexiune la internet de peste 
100 Mbps și în care 50 % dintre familii 
având acces la viteze de 1 Gbps, obiectiv 
enunțat în Rezoluția Parlamentului 
European privind „Agenda digitală 
pentru creștere, mobilitate și ocuparea 
forței de muncă: e timpul să accelerăm”.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; a se vedea și 
reexaminarea Agendei digitale, 
COM(2012) 784 final.

29 COM(2010)245; a se vedea și 
reexaminarea Agendei digitale, 
COM(2012)784.

Or. en

Amendamentul 34
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Recunoscând importanța extinderii
benzii largi de mare viteză, statele membre 
au aprobat obiectivele ambițioase privind 
banda largă, stabilite în Comunicarea 

(2) Recunoscând faptul că extinderea
benzii largi de mare viteză este esențială 
pentru ca statele membre să își respecte 
angajamentele legate de obiectivele 
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Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor, 
intitulată „Agenda digitală pentru Europa -
promovarea digitală a creșterii în Europa” 
(„Agenda digitală”): acoperirea de bandă 
largă în procent de 100 % până în 2013 și
viteze sporite de 30 Mbps pentru toate 
familiile, cu cel puțin 50 % dintre familii 
abonate la conexiuni la internet de peste 
100 Mbps până în 2020.

privind banda largă, stabilite în 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor, 
intitulată „Agenda digitală pentru Europa -
promovarea digitală a creșterii în Europa” 
(„Agenda digitală”): acoperirea de bandă 
largă în procent de 100 % până în 2013 și 
viteze sporite de 30 Mbps pentru toate 
familiile, cu cel puțin 50 % dintre familii 
abonate la conexiuni la internet de peste 
100 Mbps până în 2020. Subliniază totuși 
că aceste obiective trebuie considerate a fi 
un minim absolut și că Uniunea trebuie 
să urmărească obiective și mai ambițioase 
în materie de bandă largă.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; a se vedea și 
reexaminarea Agendei digitale, 
COM(2012) 784 final.

29 COM(2010)245; a se vedea și 
reexaminarea Agendei digitale, 
COM(2012)784.

Or. en

Amendamentul 35
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se estimează că, până în 2020, 50 de 
miliarde de dispozitive vor fi conectate la 
internet, iar traficul de date la nivel 
mondial se preconizează să crească de 15 
ori până la sfârșitul anului 2017; pentru 
ca Europa să atingă un nivel mai ridicat 
de creștere, competitivitate și 
productivitate, această creștere 
exponențială a traficului de bandă largă 
va avea nevoie de politici ambițioase la 
nivelul Uniunii și al statelor membre 
pentru a crește capacitatea atât pentru 
rețelele fixe, cât și pentru cele mobile.
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Or. en

Amendamentul 36
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Agenda digitală identifică, de 
asemenea, necesitatea elaborării unor 
politici de reducere a costurilor instalării 
benzii largi pe întreg teritoriul Uniunii, 
asigurând, printre altele, o planificare și o 
coordonare adecvate și reducând sarcina 
administrativă.

(3) Agenda digitală identifică, de 
asemenea, necesitatea elaborării unor 
politici de reducere a costurilor instalării 
benzii largi pe întreg teritoriul Uniunii, 
asigurând, printre altele, o planificare și o 
coordonare adecvate, o utilizare 
intersectorială și convergentă a 
infrastructurilor de comunicare existente, 
inclusiv a infrastructurilor moderne de 
tehnologii de radiodifuziune, o mai bună 
legiferare, precum și reducerea sarcinii 
administrative.

Or. de

Amendamentul 37
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Reducerea costurilor instalării 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză ar contribui totodată la 
digitalizarea sectorului public, ceea ce va 
permite, dincolo de reducerea costurilor 
pentru administrațiile publice și 
eficientizarea serviciilor oferite 
cetățenilor, un efect de levier „digital” 
pentru toate sectoarele economiei.

Or. en
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Amendamentul 38
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Extinderea rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză, fixe și pe suport 
radio, în întreaga Uniune necesită investiții 
substanțiale, din care o parte importantă 
este reprezentată de costul lucrărilor de 
construcții civile.

(5) Extinderea rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză, fixe și pe suport 
radio, în întreaga Uniune necesită investiții 
substanțiale, din care o parte importantă 
este reprezentată de costul lucrărilor de 
construcții civile. O renunțare (parțială) la 
construcțiile civile costisitoare poate 
contribui la extinderea eficientă a 
rețelelor în bandă largă.

Or. de

Amendamentul 39
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Luarea de măsuri vizând creșterea 
eficienței în utilizarea infrastructurilor 
existente și reducerea costurilor și a 
obstacolelor legate de executarea lucrărilor 
de inginerie civilă noi ar trebui să 
contribuie în mod semnificativ la 
asigurarea unei instalări rapide și pe scară 
largă a rețelelor de comunicații electronice 
de mare viteză, menținând, în același timp, 
o concurență reală.

(7) Luarea de măsuri vizând creșterea 
eficienței în utilizarea infrastructurilor 
existente și reducerea costurilor și a 
obstacolelor legate de executarea lucrărilor 
de inginerie civilă noi ar trebui să 
contribuie în mod semnificativ la 
asigurarea unei instalări rapide și pe scară 
largă a rețelelor de comunicații electronice 
de mare viteză, menținând, în același timp, 
o concurență reală, fără să afecteze negativ 
siguranța, securitatea și buna funcționare 
a infrastructurilor publice existente.

Or. en
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Amendamentul 40
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezentul regulament urmărește să 
stipuleze unele drepturi și obligații minime, 
aplicabile în întreaga Uniune, pentru a 
facilita extinderea rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză și coordonarea 
transsectorială. Asigurarea unei armonizări 
minime a condițiilor concurențiale nu 
trebuie să aducă atingere bunelor practici 
existente și măsurilor în vigoare, adoptate 
la nivel național și local, care prevăd atât 
dispoziții și condițiile mai detaliate, cât și 
măsuri suplimentare în completarea acestor 
drepturi și obligații, în conformitate cu 
principiul subsidiarității.

(9) Respectând principiul subsidiarității și 
al proporționalității, prezenta directivă
urmărește să stipuleze unele drepturi și 
obligații minime, aplicabile în întreaga 
Uniune, pentru a facilita extinderea 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză și coordonarea transsectorială. 
Asigurarea unei armonizări minime a 
condițiilor concurențiale nu ar trebui să 
aducă atingere bunelor practici existente și 
măsurilor în vigoare, adoptate la nivel 
național și local, care prevăd atât dispoziții 
și condiții mai detaliate, cât și măsuri 
suplimentare în completarea acestor 
drepturi și obligații, în conformitate cu 
principiul subsidiarității.

Or. en

Amendamentul 41
Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezentul regulament urmărește să 
stipuleze unele drepturi și obligații minime, 
aplicabile în întreaga Uniune, pentru a 
facilita extinderea rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză și coordonarea 
transsectorială. Asigurarea unei armonizări 
minime a condițiilor concurențiale nu 
trebuie să aducă atingere bunelor practici 
existente și măsurilor în vigoare, adoptate 
la nivel național și local, care prevăd atât 
dispoziții și condițiile mai detaliate, cât și 

(9) Prezentul regulament urmărește să 
stipuleze unele drepturi și obligații minime, 
aplicabile în întreaga Uniune, pentru a 
facilita extinderea rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză și coordonarea 
transsectorială. Asigurarea unei armonizări 
minime a condițiilor concurențiale nu ar 
trebui să aducă atingere bunelor practici 
existente și măsurilor în vigoare, adoptate 
la nivel național și local, care prevăd atât 
dispoziții și condițiile mai detaliate, cât și 
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măsuri suplimentare în completarea acestor 
drepturi și obligații, în conformitate cu 
principiul subsidiarității.

măsuri suplimentare în completarea acestor 
drepturi și obligații, în conformitate cu 
principiul subsidiarității. El vizează, de 
asemenea, promovarea transparenței și a 
concurenței efective în domeniul 
serviciilor în rețea.

Or. sv

Amendamentul 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezentul regulament urmărește să 
stipuleze unele drepturi și obligații minime, 
aplicabile în întreaga Uniune, pentru a 
facilita extinderea rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză și coordonarea 
transsectorială. Asigurarea unei armonizări 
minime a condițiilor concurențiale nu 
trebuie să aducă atingere bunelor practici 
existente și măsurilor în vigoare, adoptate 
la nivel național și local, care prevăd atât 
dispoziții și condițiile mai detaliate, cât și 
măsuri suplimentare în completarea acestor 
drepturi și obligații, în conformitate cu 
principiul subsidiarității.

(9) Prezenta directivă urmărește să 
stipuleze unele drepturi și obligații minime, 
aplicabile în întreaga Uniune, pentru a 
facilita extinderea rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză și coordonarea 
transsectorială. Asigurarea unei armonizări 
minime a condițiilor concurențiale nu ar 
trebui să aducă atingere bunelor practici 
existente și măsurilor în vigoare, adoptate 
la nivel național și local, care prevăd atât 
dispoziții și condiții mai detaliate, cât și 
măsuri suplimentare în completarea acestor 
drepturi și obligații, în conformitate cu 
principiul subsidiarității.

Or. en

Amendamentul 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În lumina principiului lex specialis, 
dacă sunt aplicabile mai multe măsuri de 

(10) În lumina principiului lex specialis, 
dacă sunt aplicabile mai multe măsuri de 



AM\1005010RO.doc 15/103 PE519.832v01-00

RO

reglementare specifice, conforme cu 
legislația UE, acestea ar trebui să prevaleze 
asupra drepturilor și obligațiilor minime 
prevăzute de prezentul regulament. Prin 
urmare, prezentul regulament nu ar trebui 
să aducă atingere nici legislației Uniunii 
Europene, nici, în particular, oricărei 
măsuri de reglementare specifice, cum ar fi 
măsurile corective impuse întreprinderilor 
cu putere semnificativă pe piață, aplicate în 
conformitate cu cadrul de reglementare al 
UE privind comunicațiile electronice 
[Directiva 2002/21/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind un cadru de reglementare comun 
pentru rețelele și serviciile de comunicații 
electronice (Directivă-cadru)32, 
Directiva 2002/20/CE Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind autorizarea rețelelor și serviciilor 
de comunicații electronice (Directiva 
privind autorizarea)33, 
Directiva 2002/19/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind accesul la rețelele de comunicații 
electronice și la infrastructura asociată, 
precum și interconectarea acestora 
(Directiva privind accesul)34, 
Directiva 2002/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind serviciul universal și drepturile 
utilizatorilor cu privire la rețelele și 
serviciile electronice de comunicații 
(Directiva privind serviciul universal)35 și 
Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 
septembrie 2002 privind concurența pe 
piețele de rețele și servicii de comunicații 
electronice36].

reglementare specifice, conforme cu 
legislația UE, acestea ar trebui să prevaleze 
asupra drepturilor și obligațiilor minime 
prevăzute de prezenta directivă. Prin 
urmare, prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere nici legislației Uniunii 
Europene, nici, în special, oricărei măsuri 
de reglementare specifice, cum ar fi 
măsurile corective impuse întreprinderilor 
cu putere semnificativă pe piață, aplicate în 
conformitate cu cadrul de reglementare al 
UE privind comunicațiile electronice 
[Directiva 2002/21/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind un cadru de reglementare comun 
pentru rețelele și serviciile de comunicații 
electronice (Directivă-cadru)32, 
Directiva 2002/20/CE Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind autorizarea rețelelor și serviciilor 
de comunicații electronice (Directiva 
privind autorizarea)33, 
Directiva 2002/19/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind accesul la rețelele de comunicații 
electronice și la infrastructura asociată, 
precum și interconectarea acestora 
(Directiva privind accesul)34, 
Directiva 2002/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind serviciul universal și drepturile 
utilizatorilor cu privire la rețelele și 
serviciile electronice de comunicații 
(Directiva privind serviciul universal)35 și 
Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 
16 septembrie 2002 privind concurența pe 
piețele de rețele și servicii de comunicații 
electronice36].

__________________ __________________
32 JO L 108, 24.4.2002, p. 33. 32 JO L 108, 24.4.2002, p. 33.
33 JO L 108, 24.4.2002, p. 21. 33 JO L 108, 24.4.2002, p. 21.
34 JO L 108, 24.4.2002, p. 7. 34 JO L 108, 24.4.2002, p. 7.
35 JO L 108, 24.4.2002, p. 51. 35 JO L 108, 24.4.2002, p. 51.
36 JO L 249, 17.9.2002, p. 21. 36 JO L 249, 17.9.2002, p. 21.
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Or. en

Amendamentul 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru operatorii de rețele de 
comunicații electronice, în special pentru 
noii intrați, reutilizarea infrastructurii fizice 
existente, inclusiv a celei aparținând altor 
furnizori de utilități publice, poate fi 
semnificativ mai eficace în vederea 
extinderii rețelelor de comunicații 
electronice, în special în zone în care nu 
este disponibilă nicio rețea de comunicații 
electronice adecvată sau atunci când 
construirea unei noi infrastructuri fizice nu 
ar fi viabilă din punct de vedere economic. 
În plus, sinergiile dintre sectoare pot 
reduce în mod semnificativ necesitatea 
executării unor lucrări de construcții civile 
pentru instalarea de rețele de comunicații 
electronice, reducând, prin urmare, și 
costurile sociale și de mediu asociate 
acestora, cum ar fi poluarea, prejudiciile de 
orice natură și congestionarea traficului. 
Prin urmare, prezentul regulament ar trebui 
să se aplice nu doar furnizorilor de rețele 
de comunicații electronice, ci oricărui 
proprietar sau titular de drepturi de 
utilizare a unor infrastructuri fizice 
generalizate și extinse, adecvate pentru a 
găzdui elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice, cum ar fi rețelele 
fizice de furnizare a energiei electrice, a 
gazului, a apei și canalizării, energiei 
termice, precum și serviciile de transport.

(11) Pentru operatorii de rețele de 
comunicații electronice, în special pentru 
noii intrați, reutilizarea infrastructurii fizice 
existente, inclusiv a celei aparținând altor 
furnizori de utilități publice, poate fi 
semnificativ mai eficace în vederea 
extinderii rețelelor de comunicații 
electronice, în special în zone în care nu 
este disponibilă nicio rețea de comunicații 
electronice adecvată sau atunci când 
construirea unei noi infrastructuri fizice nu 
ar fi viabilă din punct de vedere economic. 
În plus, în acest context trebuie 
demonstrat în ce măsură sinergiile dintre 
sectoare pot reduce necesitatea executării 
unor lucrări de construcții civile pentru 
instalarea de rețele de comunicații 
electronice, reducând, prin urmare, și 
costurile sociale și de mediu asociate 
acestora, cum ar fi poluarea, prejudiciile de 
orice natură și congestionarea traficului. 
Prin urmare, prezentul regulament ar trebui 
să se aplice nu doar furnizorilor de rețele 
de comunicații electronice, ci oricărui 
proprietar sau titular de drepturi de 
utilizare a unor infrastructuri fizice 
generalizate și extinse, adecvate pentru a 
găzdui elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice, cum ar fi rețelele 
fizice de furnizare a energiei electrice, a 
gazului, a apei și canalizării, energiei 
termice, precum și serviciile de transport.

Or. de
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Justificare

Din motive tehnice, juridice și de igienă, nu pot fi incluse toate infrastructurile fizice.

Amendamentul 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru operatorii de rețele de 
comunicații electronice, în special pentru 
noii intrați, reutilizarea infrastructurii fizice 
existente, inclusiv a celei aparținând altor 
furnizori de utilități publice, poate fi 
semnificativ mai eficace în vederea 
extinderii rețelelor de comunicații 
electronice, în special în zone în care nu 
este disponibilă nicio rețea de comunicații 
electronice adecvată sau atunci când 
construirea unei noi infrastructuri fizice nu 
ar fi viabilă din punct de vedere economic. 
În plus, sinergiile dintre sectoare pot 
reduce în mod semnificativ necesitatea 
executării unor lucrări de construcții civile 
pentru instalarea de rețele de comunicații 
electronice, reducând, prin urmare, și 
costurile sociale și de mediu asociate 
acestora, cum ar fi poluarea, prejudiciile de 
orice natură și congestionarea traficului. 
Prin urmare, prezentul regulament ar trebui 
să se aplice nu doar furnizorilor de rețele 
de comunicații electronice, ci oricărui 
proprietar sau titular de drepturi de 
utilizare a unor infrastructuri fizice 
generalizate și extinse, adecvate pentru a 
găzdui elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice, cum ar fi rețelele 
fizice de furnizare a energiei electrice, a 
gazului, a apei și canalizării, energiei 
termice, precum și serviciile de transport.

(11) Pentru operatorii de rețele de 
comunicații electronice, în special pentru 
noii intrați, reutilizarea, infrastructurii 
fizice existente, adecvate în acest scop, 
inclusiv a celei aparținând altor furnizori 
de utilități publice, poate fi semnificativ 
mai eficace în vederea extinderii rețelelor 
de comunicații electronice, în special în 
zone în care nu este disponibilă nicio rețea 
de comunicații electronice adecvată sau 
atunci când construirea unei noi 
infrastructuri fizice nu ar fi viabilă din 
punct de vedere economic. În plus, 
sinergiile dintre sectoare pot reduce în mod 
semnificativ necesitatea executării unor 
lucrări de construcții civile pentru 
instalarea de rețele de comunicații 
electronice, reducând, prin urmare, și 
costurile sociale și de mediu asociate 
acestora, cum ar fi poluarea, prejudiciile de 
orice natură și congestionarea traficului. 
Prin urmare, prezentul regulament ar trebui 
să se aplice nu doar furnizorilor de rețele 
de comunicații electronice, ci oricărui 
proprietar sau titular de drepturi de 
utilizare a unor infrastructuri fizice 
generalizate și extinse, adecvate pentru a 
găzdui elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice, cum ar fi rețelele 
fizice de furnizare a energiei electrice, a 
gazului, a apei și canalizării, energiei 
termice, precum și serviciile de transport.

Or. de
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Amendamentul 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru operatorii de rețele de 
comunicații electronice, în special pentru 
noii intrați, reutilizarea infrastructurii fizice 
existente, inclusiv a celei aparținând altor 
furnizori de utilități publice, poate fi 
semnificativ mai eficace în vederea 
extinderii rețelelor de comunicații 
electronice, în special în zone în care nu 
este disponibilă nicio rețea de comunicații 
electronice adecvată sau atunci când 
construirea unei noi infrastructuri fizice nu 
ar fi viabilă din punct de vedere economic. 
În plus, sinergiile dintre sectoare pot 
reduce în mod semnificativ necesitatea 
executării unor lucrări de construcții civile 
pentru instalarea de rețele de comunicații 
electronice, reducând, prin urmare, și 
costurile sociale și de mediu asociate 
acestora, cum ar fi poluarea, prejudiciile de 
orice natură și congestionarea traficului. 
Prin urmare, prezentul regulament ar 
trebui să se aplice nu doar furnizorilor de 
rețele de comunicații electronice, ci 
oricărui proprietar sau titular de drepturi de 
utilizare a unor infrastructuri fizice 
generalizate și extinse, adecvate pentru a 
găzdui elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice, cum ar fi rețelele 
fizice de furnizare a energiei electrice, a 
gazului, a apei și canalizării, energiei 
termice, precum și serviciile de transport.

(11) Pentru operatorii de rețele de 
comunicații electronice, în special pentru 
noii intrați, reutilizarea infrastructurii fizice 
existente, inclusiv a celei aparținând altor 
furnizori de utilități publice, poate fi 
semnificativ mai eficace în vederea 
extinderii rețelelor de comunicații 
electronice, în special în zone în care nu 
este disponibilă nicio rețea de comunicații 
electronice adecvată sau atunci când 
construirea unei noi infrastructuri fizice nu 
ar fi viabilă din punct de vedere economic. 
În plus, sinergiile dintre sectoare pot 
reduce în mod semnificativ necesitatea 
executării unor lucrări de construcții civile 
pentru instalarea de rețele de comunicații 
electronice, reducând, prin urmare, și 
costurile sociale și de mediu asociate 
acestora, cum ar fi poluarea, prejudiciile de 
orice natură și congestionarea traficului. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
se aplice nu doar furnizorilor de rețele de 
comunicații electronice, ci oricărui 
proprietar sau titular de drepturi de 
utilizare a unor infrastructuri fizice 
generalizate și extinse, adecvate pentru a 
găzdui elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice, cum ar fi rețelele 
fizice de furnizare a energiei electrice, a 
gazului, a apei și canalizării, a energiei 
termice, precum și serviciile de transport.

Or. en

Amendamentul 47
Peter Simon
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Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru operatorii de rețele de 
comunicații electronice, în special pentru 
noii intrați, reutilizarea infrastructurii fizice 
existente, inclusiv a celei aparținând altor 
furnizori de utilități publice, poate fi 
semnificativ mai eficace în vederea 
extinderii rețelelor de comunicații 
electronice, în special în zone în care nu 
este disponibilă nicio rețea de comunicații 
electronice adecvată sau atunci când 
construirea unei noi infrastructuri fizice nu 
ar fi viabilă din punct de vedere economic. 
În plus, sinergiile dintre sectoare pot 
reduce în mod semnificativ necesitatea 
executării unor lucrări de construcții civile 
pentru instalarea de rețele de comunicații 
electronice, reducând, prin urmare, și 
costurile sociale și de mediu asociate 
acestora, cum ar fi poluarea, prejudiciile de 
orice natură și congestionarea traficului. 
Prin urmare, prezentul regulament ar trebui 
să se aplice nu doar furnizorilor de rețele 
de comunicații electronice, ci oricărui 
proprietar sau titular de drepturi de 
utilizare a unor infrastructuri fizice 
generalizate și extinse, adecvate pentru a 
găzdui elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice, cum ar fi rețelele 
fizice de furnizare a energiei electrice, a 
gazului, a apei și canalizării, energiei 
termice, precum și serviciile de transport.

(11) Pentru operatorii de rețele de 
comunicații electronice, în special pentru 
noii intrați, reutilizarea infrastructurii fizice 
existente, inclusiv a celei aparținând altor 
furnizori de utilități publice, poate fi 
semnificativ mai eficace în vederea 
extinderii rețelelor de comunicații 
electronice, în special în zone în care nu 
este disponibilă nicio rețea de comunicații 
electronice adecvată sau atunci când 
construirea unei noi infrastructuri fizice nu 
ar fi viabilă din punct de vedere economic. 
În plus, sinergiile dintre sectoare pot 
reduce în mod semnificativ necesitatea 
executării unor lucrări de construcții civile 
pentru instalarea de rețele de comunicații 
electronice, reducând, prin urmare, și 
costurile sociale și de mediu asociate 
acestora, cum ar fi poluarea, prejudiciile de 
orice natură și congestionarea traficului. 
Prin urmare, prezentul regulament ar trebui 
să se aplice nu doar furnizorilor de rețele 
de comunicații electronice, ci oricărui 
proprietar sau titular de drepturi de 
utilizare a unor infrastructuri fizice 
generalizate și extinse, adecvate pentru a 
găzdui elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice, cum ar fi rețelele 
fizice de furnizare a energiei electrice, a 
gazului, precum și serviciile de transport.

Or. de

Justificare

Intervențiile în infrastructura utilizată pentru transportul apei (inclusiv tratarea și evacuarea 
apelor reziduale) reprezintă un posibil factor de risc pentru sănătatea publică. De aceea, 
acest domeniu ar trebui exclus din domeniul de aplicare. De asemenea, trebuie excluse 
rețelele de energie termică, deoarece nu este garantată protecția necesară împotriva umezelii 
în punctele de intrare și ieșire care ar trebui create pentru componentele de mare viteză ale 
rețelelor.
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Amendamentul 48
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru operatorii de rețele de 
comunicații electronice, în special pentru 
noii intrați, reutilizarea infrastructurii fizice 
existente, inclusiv a celei aparținând altor 
furnizori de utilități publice, poate fi 
semnificativ mai eficace în vederea 
extinderii rețelelor de comunicații 
electronice, în special în zone în care nu 
este disponibilă nicio rețea de comunicații 
electronice adecvată sau atunci când 
construirea unei noi infrastructuri fizice nu 
ar fi viabilă din punct de vedere economic. 
În plus, sinergiile dintre sectoare pot 
reduce în mod semnificativ necesitatea 
executării unor lucrări de construcții civile 
pentru instalarea de rețele de comunicații 
electronice, reducând, prin urmare, și 
costurile sociale și de mediu asociate 
acestora, cum ar fi poluarea, prejudiciile de 
orice natură și congestionarea traficului. 
Prin urmare, prezentul regulament ar 
trebui să se aplice nu doar furnizorilor de 
rețele de comunicații electronice, ci 
oricărui proprietar sau titular de drepturi de 
utilizare a unor infrastructuri fizice 
generalizate și extinse, adecvate pentru a 
găzdui elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice, cum ar fi rețelele 
fizice de furnizare a energiei electrice, a 
gazului, a apei și canalizării, energiei 
termice, precum și serviciile de transport.

(11) Pentru operatorii de rețele de 
comunicații electronice, în special pentru 
noii intrați, reutilizarea infrastructurii fizice 
existente, inclusiv a celei aparținând altor 
furnizori de utilități publice, poate fi 
semnificativ mai eficace în vederea 
extinderii rețelelor de comunicații 
electronice, în special în zone în care nu 
este disponibilă nicio rețea de comunicații 
electronice adecvată sau atunci când 
construirea unei noi infrastructuri fizice nu 
ar fi viabilă din punct de vedere economic. 
În plus, sinergiile dintre sectoare pot 
reduce în mod semnificativ necesitatea 
executării unor lucrări de construcții civile 
pentru instalarea de rețele de comunicații 
electronice, reducând, prin urmare, și 
costurile sociale și de mediu asociate 
acestora, cum ar fi poluarea, prejudiciile de 
orice natură și congestionarea traficului. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
se aplice nu doar furnizorilor de rețele de 
comunicații electronice, ci oricărui 
proprietar sau titular de drepturi de 
utilizare a unor infrastructuri fizice 
generalizate și extinse, adecvate pentru a 
găzdui elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice, cum ar fi rețelele 
fizice de furnizare a energiei electrice, a 
gazului, a energiei termice, precum și 
serviciile de transport.

Or. en

Amendamentul 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
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Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Ținând seama de gradul lor scăzut de 
diferențiere, instalațiile fizice ale acestor 
rețele pot adesea să găzduiască, în același 
timp, o gamă largă de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice, cum ar 
fi, de exemplu, cele capabile să furnizeze 
servicii de acces de bandă largă la viteze de 
minimum 30 Mbps, în conformitate cu 
principiul neutralității tehnologice, fără a 
afecta serviciul principal asigurat și la 
costuri de adaptare minime. Prin urmare, o 
infrastructură fizică destinată doar să 
găzduiască alte elemente ale unei rețele, 
fără a deveni ea însăși un element activ al 
rețelei, poate fi, în principiu, utilizată 
pentru a găzdui cabluri, echipamente sau 
orice alt element al rețelelor de comunicații 
electronice, indiferent de natura utilizării 
sale principale sau de identitatea 
proprietarului. Fără a aduce atingere 
urmăririi interesului general specific, 
legat de furnizarea serviciului principal, 
ar trebui încurajate sinergiile dintre 
operatorii de rețea, pentru a contribui, în 
același timp, la atingerea obiectivelor 
Agendei digitale.

(12) Ținând seama de gradul lor scăzut de 
diferențiere, instalațiile fizice ale acestor 
rețele pot adesea să găzduiască, în același 
timp, o gamă largă de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice, cum ar 
fi, de exemplu, cele capabile să furnizeze 
servicii de acces de bandă largă la viteze de 
minimum 30 Mbps, în conformitate cu 
principiul neutralității tehnologice, fără a 
afecta serviciul principal asigurat și la 
costuri de adaptare minime. Prin urmare, o 
infrastructură fizică destinată doar să 
găzduiască alte elemente ale unei rețele, 
fără a deveni ea însăși un element activ al 
rețelei, poate fi, în principiu, utilizată 
pentru a găzdui cabluri, echipamente sau 
orice alt element al rețelelor de comunicații 
electronice, atât timp cât infrastructura 
fizică poate fi luată în calcul din 
perspectiva tehnică și a igienei, iar 
drepturile de proprietate și de utilizare 
sunt respectate.

Or. de

Amendamentul 50
Edit Herczog

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Ținând seama de gradul lor scăzut de 
diferențiere, instalațiile fizice ale acestor 
rețele pot adesea să găzduiască, în același 

(12) Ținând seama de gradul lor scăzut de 
diferențiere, instalațiile fizice ale acestor 
rețele pot adesea să găzduiască, în același 
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timp, o gamă largă de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice, cum ar 
fi, de exemplu, cele capabile să furnizeze 
servicii de acces de bandă largă la viteze de 
minimum 30 Mbps, în conformitate cu 
principiul neutralității tehnologice, fără a 
afecta serviciul principal asigurat și la 
costuri de adaptare minime. Prin urmare, o 
infrastructură fizică destinată doar să 
găzduiască alte elemente ale unei rețele, 
fără a deveni ea însăși un element activ al 
rețelei, poate fi, în principiu, utilizată 
pentru a găzdui cabluri, echipamente sau 
orice alt element al rețelelor de comunicații 
electronice, indiferent de natura utilizării 
sale principale sau de identitatea 
proprietarului. Fără a aduce atingere 
urmăririi interesului general specific, legat 
de furnizarea serviciului principal, ar trebui 
încurajate sinergiile dintre operatorii de 
rețea, pentru a contribui, în același timp, la 
atingerea obiectivelor Agendei digitale.

timp, o gamă largă de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice, cum ar 
fi, de exemplu, cele capabile să furnizeze 
servicii de acces de bandă largă la viteze de 
minimum 30 Mbps, în conformitate cu 
principiul neutralității tehnologice, fără a 
afecta serviciul principal asigurat și la 
costuri de adaptare minime. Prin urmare, o 
infrastructură fizică destinată doar să 
găzduiască alte elemente ale unei rețele,
fără a deveni ea însăși un element activ al 
rețelei, poate fi, în principiu, utilizată 
pentru a găzdui cabluri, echipamente sau 
orice alt element al rețelelor de comunicații 
electronice, în absența oricăror 
preocupări în materie de securitate sau a 
unor interese comerciale viitoare ale 
proprietarilor infrastructurii. Fără a aduce 
atingere urmăririi interesului general 
specific legat de furnizarea serviciului 
principal, ar trebui încurajate sinergiile 
dintre operatorii de rețea, pentru a 
contribui, în același timp, la atingerea 
obiectivelor Agendei digitale.

Or. en

Amendamentul 51
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Ținând seama de gradul lor scăzut de 
diferențiere, instalațiile fizice ale acestor 
rețele pot adesea să găzduiască, în același 
timp, o gamă largă de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice, cum ar 
fi, de exemplu, cele capabile să furnizeze 
servicii de acces de bandă largă la viteze de 
minimum 30 Mbps, în conformitate cu 
principiul neutralității tehnologice, fără a 
afecta serviciul principal asigurat și la 
costuri de adaptare minime. Prin urmare, o 

(12) Ținând seama de gradul lor scăzut de 
diferențiere, instalațiile fizice ale acestor 
rețele pot adesea să găzduiască, în același 
timp, o gamă largă de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice, cum ar 
fi, de exemplu, cele capabile să furnizeze 
servicii de acces de bandă largă la viteze de 
minimum 30 Mbps, în conformitate cu 
principiul neutralității tehnologice, fără a 
afecta serviciul principal asigurat și la 
costuri de adaptare minime. Prin urmare, o 
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infrastructură fizică destinată doar să 
găzduiască alte elemente ale unei rețele, 
fără a deveni ea însăși un element activ al 
rețelei, poate fi, în principiu, utilizată 
pentru a găzdui cabluri, echipamente sau 
orice alt element al rețelelor de comunicații 
electronice, indiferent de natura utilizării 
sale principale sau de identitatea 
proprietarului. Fără a aduce atingere 
urmăririi interesului general specific, legat 
de furnizarea serviciului principal, ar trebui 
încurajate sinergiile dintre operatorii de 
rețea, pentru a contribui, în același timp, la 
atingerea obiectivelor Agendei digitale.

infrastructură fizică destinată doar să 
găzduiască alte elemente ale unei rețele, 
fără a deveni ea însăși un element activ al 
rețelei, poate fi, în principiu, utilizată 
pentru a găzdui cabluri, echipamente sau 
orice alt element al rețelelor de comunicații 
electronice, indiferent de natura utilizării 
sale principale sau de identitatea 
proprietarului. Fără a aduce atingere 
urmăririi interesului general specific, legat 
de furnizarea serviciului principal, ar trebui 
încurajate sinergiile dintre operatorii de 
rețea, de care ține și integrarea tuturor 
tehnologiilor existente disponibile, pentru 
a contribui, în același timp, la atingerea 
obiectivelor Agendei digitale.

Or. de

Amendamentul 52
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Ținând seama de gradul lor scăzut de 
diferențiere, instalațiile fizice ale acestor 
rețele pot adesea să găzduiască, în același 
timp, o gamă largă de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice, cum ar 
fi, de exemplu, cele capabile să furnizeze 
servicii de acces de bandă largă la viteze de 
minimum 30 Mbps, în conformitate cu 
principiul neutralității tehnologice, fără a 
afecta serviciul principal asigurat și la 
costuri de adaptare minime. Prin urmare, o 
infrastructură fizică destinată doar să 
găzduiască alte elemente ale unei rețele, 
fără a deveni ea însăși un element activ al 
rețelei, poate fi, în principiu, utilizată 
pentru a găzdui cabluri, echipamente sau 
orice alt element al rețelelor de comunicații 
electronice, indiferent de natura utilizării 
sale principale sau de identitatea 

(12) Ținând seama de gradul lor scăzut de 
diferențiere, instalațiile fizice ale acestor 
rețele pot adesea să găzduiască, în același 
timp, o gamă largă de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice, cum ar 
fi, de exemplu, cele capabile să furnizeze 
acces de bandă largă la 100 Mbps și 1 Gbps
sau mai mult, în conformitate cu principiul 
neutralității tehnologice, fără a afecta 
serviciul principal asigurat și la costuri de 
adaptare minime. Prin urmare, o 
infrastructură fizică destinată doar să 
găzduiască alte elemente ale unei rețele, 
fără a deveni ea însăși un element activ al 
rețelei, poate fi, în principiu, utilizată 
pentru a găzdui cabluri, echipamente sau 
orice alt element al rețelelor de comunicații 
electronice, indiferent de natura utilizării 
sale principale sau de identitatea 
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proprietarului. Fără a aduce atingere 
urmăririi interesului general specific, legat 
de furnizarea serviciului principal, ar trebui 
încurajate sinergiile dintre operatorii de 
rețea, pentru a contribui, în același timp, la 
atingerea obiectivelor Agendei digitale.

proprietarului. Fără a aduce atingere 
urmăririi interesului general specific legat 
de furnizarea serviciului principal, ar trebui 
încurajate sinergiile dintre operatorii de 
rețea, pentru a contribui, în același timp, la 
atingerea obiectivelor Agendei digitale.

Or. en

Amendamentul 53
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Ținând seama de gradul lor scăzut de 
diferențiere, instalațiile fizice ale acestor 
rețele pot adesea să găzduiască, în același 
timp, o gamă largă de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice, cum 
ar fi, de exemplu, cele capabile să 
furnizeze servicii de acces de bandă largă 
la viteze de minimum 30 Mbps, în 
conformitate cu principiul neutralității 
tehnologice, fără a afecta serviciul 
principal asigurat și la costuri de adaptare 
minime. Prin urmare, o infrastructură fizică 
destinată doar să găzduiască alte elemente 
ale unei rețele, fără a deveni ea însăși un 
element activ al rețelei, poate fi, în 
principiu, utilizată pentru a găzdui cabluri, 
echipamente sau orice alt element al 
rețelelor de comunicații electronice, 
indiferent de natura utilizării sale 
principale sau de identitatea proprietarului. 
Fără a aduce atingere urmăririi interesului 
general specific, legat de furnizarea 
serviciului principal, ar trebui încurajate 
sinergiile dintre operatorii de rețea, pentru 
a contribui, în același timp, la atingerea 
obiectivelor Agendei digitale.

(12) Ținând seama de gradul lor scăzut de 
diferențiere, instalațiile fizice ale acestor 
rețele pot adesea să găzduiască, în același 
timp, o gamă largă de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice, fără a 
afecta serviciul principal asigurat și la 
costuri de adaptare minime. Prin urmare, o 
infrastructură fizică destinată doar să 
găzduiască alte elemente ale unei rețele, 
fără a deveni ea însăși un element activ al 
rețelei, poate fi, în principiu, utilizată 
pentru a găzdui cabluri, echipamente sau 
orice alt element al rețelelor de comunicații 
electronice, indiferent de natura utilizării 
sale principale sau de identitatea 
proprietarului. Fără a aduce atingere 
urmăririi interesului general specific legat 
de furnizarea serviciului principal, ar trebui 
încurajate sinergiile dintre operatorii de 
rețea, pentru a contribui, în același timp, la 
atingerea obiectivelor Agendei digitale.

Or. en
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Amendamentul 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pe de o parte, prezentul regulament ar 
trebui să nu aducă atingere nici vreuneia 
dintre măsurile de salvgardare necesare 
asigurării securității și integrității rețelelor 
și garantării faptului că serviciul principal 
furnizat de operatorul de rețea nu este 
afectat, iar pe de altă parte, existența în 
legislațiile naționale a unor norme generale 
care interzic operatorilor de rețea să 
negocieze accesul furnizorilor de rețele de 
comunicații electronice la infrastructurile 
fizice ar putea împiedica instituirea unei 
piețe a accesului la infrastructuri fizice. 
Aceste dispoziții ar trebui, prin urmare, 
eliminate. În același timp, măsurile 
prevăzute în prezentul regulament nu aduc 
atingere posibilității statelor membre de a 
face mai atractivă furnizarea de către 
operatorii de utilități publice a accesului la 
infrastructură, prin excluderea veniturilor 
încasate ca urmare a prestării acestui 
serviciu din baza de calcul a tarifelor 
facturate utilizatorilor finali, pentru 
activitățile lor principale, în conformitate 
cu legislația aplicabilă a UE.

(13) Pe de o parte, prezenta directivă ar 
trebui să nu aducă atingere nici vreuneia 
dintre măsurile de salvgardare necesare 
asigurării securității și integrității rețelelor 
și garantării faptului că serviciul principal 
furnizat de operatorul de rețea nu este 
afectat, iar pe de altă parte, existența în 
legislațiile naționale a unor norme generale 
care interzic operatorilor de rețea să 
negocieze accesul furnizorilor de rețele de 
comunicații electronice la infrastructurile 
fizice ar putea împiedica instituirea unei 
piețe a accesului la infrastructuri fizice. 
Aceste dispoziții ar trebui, prin urmare, 
eliminate. În același timp, măsurile 
prevăzute în prezenta directivă nu aduc 
atingere posibilității statelor membre de a 
face mai atractivă furnizarea de către 
operatorii de utilități publice a accesului la 
infrastructură, prin excluderea veniturilor 
încasate ca urmare a prestării acestui 
serviciu din baza de calcul a tarifelor 
facturate utilizatorilor finali, pentru 
activitățile lor principale, în conformitate 
cu legislația aplicabilă a UE.

Or. en

Amendamentul 55
Edit Herczog

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pe de o parte, prezentul regulament ar 
trebui să nu aducă atingere nici vreuneia 
dintre măsurile de salvgardare necesare 
asigurării securității și integrității rețelelor 
și garantării faptului că serviciul principal 
furnizat de operatorul de rețea nu este 
afectat, iar pe de altă parte, existența în 
legislațiile naționale a unor norme generale 
care interzic operatorilor de rețea să 
negocieze accesul furnizorilor de rețele de 
comunicații electronice la infrastructurile 
fizice ar putea împiedica instituirea unei 
piețe a accesului la infrastructuri fizice. 
Aceste dispoziții ar trebui, prin urmare, 
eliminate. În același timp, măsurile 
prevăzute în prezentul regulament nu aduc 
atingere posibilității statelor membre de a 
face mai atractivă furnizarea de către 
operatorii de utilități publice a accesului la 
infrastructură, prin excluderea veniturilor 
încasate ca urmare a prestării acestui 
serviciu din baza de calcul a tarifelor 
facturate utilizatorilor finali, pentru 
activitățile lor principale, în conformitate 
cu legislația aplicabilă a UE.

(13) Pe de o parte, prezenta directivă ar 
trebui să nu aducă atingere nici vreuneia 
dintre măsurile de salvgardare necesare 
asigurării siguranței, securității și 
integrității rețelelor și garantării faptului că 
serviciul principal furnizat de operatorul de 
rețea nu este afectat, iar pe de altă parte, 
existența în legislațiile naționale a unor 
norme generale care interzic operatorilor 
de rețea să negocieze accesul furnizorilor 
de rețele de comunicații electronice la 
infrastructurile fizice ar putea împiedica 
instituirea unei piețe a accesului la 
infrastructuri fizice. Aceste dispoziții ar 
trebui, prin urmare, eliminate. În același 
timp, măsurile prevăzute în prezentul 
regulament nu aduc atingere posibilității 
statelor membre de a face mai atractivă 
furnizarea de către operatorii de utilități 
publice a accesului la infrastructură, prin 
excluderea veniturilor încasate ca urmare a 
prestării acestui serviciu din baza de calcul 
a tarifelor facturate utilizatorilor finali, 
pentru activitățile lor principale, în 
conformitate cu legislația aplicabilă a UE.

Or. en

Amendamentul 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Un operator de rețea poate refuza, din 
motive obiective, accesul la anumite 
infrastructuri fizice. În particular, o
infrastructură fizică poate să nu fie 
adecvată din punct de vedere tehnic, din 
cauza unor circumstanțe specifice legate de 
infrastructurile la care s-a solicitat accesul, 

(14) Un operator de rețea poate refuza, din 
motive obiective, accesul la anumite 
infrastructuri fizice. În special, o 
infrastructură fizică poate să nu fie 
adecvată din punct de vedere tehnic, din 
cauza unor circumstanțe specifice legate de 
infrastructurile la care s-a solicitat accesul, 
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cum ar fi lipsa de spațiu disponibil. În mod 
similar, în circumstanțe specifice, 
partajarea infrastructurii poate pune în 
pericol securitatea și integritatea rețelelor 
sau poate compromite furnizarea serviciilor 
principale asigurate prin aceeași 
infrastructură. În plus, atunci când 
operatorul de rețea furnizează deja un 
acces fizic cu ridicata la infrastructura de 
rețea care ar răspunde nevoilor 
solicitantului de acces, accesul la 
infrastructura fizică subiacentă poate avea 
un impact economic negativ asupra 
modelului său comercial și asupra 
motivației de a investi, existând chiar 
posibilitatea ca el să implice o duplicare 
inutilă a elementelor rețelei. În același 
timp, cazurile în care obligațiile de acces la 
infrastructuri sunt impuse în temeiul 
cadrului de reglementare al Uniunii pentru 
comunicațiile electronice, cum ar fi 
întreprinderile cu putere semnificativă pe 
piață, ar fi deja acoperite de obligații 
reglementare specifice, cărora prezentul
regulament nu ar trebui să le aducă 
atingere.

cum ar fi lipsa de spațiu disponibil. În mod 
similar, în circumstanțe specifice, 
partajarea infrastructurii poate pune în 
pericol securitatea și integritatea rețelelor 
sau poate compromite furnizarea serviciilor 
principale asigurate prin aceeași 
infrastructură. În plus, atunci când 
operatorul de rețea furnizează deja un 
acces fizic cu ridicata la infrastructura de 
rețea care ar răspunde nevoilor 
solicitantului de acces, accesul la 
infrastructura fizică subiacentă poate avea 
un impact economic negativ asupra 
modelului său comercial și asupra 
motivației de a investi, existând chiar 
posibilitatea ca el să implice o duplicare 
inutilă a elementelor rețelei. În același 
timp, cazurile în care obligațiile de acces la 
infrastructuri sunt impuse în temeiul 
cadrului de reglementare al Uniunii pentru 
comunicațiile electronice, cum ar fi 
întreprinderile cu putere semnificativă pe 
piață, ar fi deja acoperite de obligații 
reglementare specifice, cărora prezenta
directivă nu ar trebui să le aducă atingere.

Or. en

Amendamentul 57
Edit Herczog

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Atunci când furnizorii de rețele de 
comunicații electronice solicită accesul 
într-o anumită zonă, operatorii de rețele ar 
trebui să pună la dispoziție o ofertă de 
utilizare în comun a propriilor instalații, 
conform unor clauze și condiții echitabile, 
inclusiv în ceea ce privește prețul, cu 
excepția cazului în care accesul este refuzat 
din motive obiective. În funcție de 

(15) Atunci când furnizorii de rețele de 
comunicații electronice solicită accesul 
într-o anumită zonă, operatorii de rețele ar 
trebui să pună la dispoziție o ofertă de 
utilizare în comun a propriilor instalații, 
conform unor clauze și condiții echitabile, 
inclusiv în ceea ce privește prețul, cu 
excepția cazului în care accesul este refuzat 
din motive obiective. În funcție de 
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circumstanțe, există o serie de elemente 
care ar putea influența condițiile de 
acordare a accesului, cum ar fi, de 
exemplu, eventualele costuri suplimentare 
de întreținere și adaptare, eventualele 
măsuri preventive de salvgardare care ar 
trebui adoptate pentru a limita efectele 
negative asupra securității și integrității 
rețelelor, eventualele dispoziții specifice în 
materie de răspundere civilă în caz de 
daune, utilizarea unor eventuale subvenții 
publice, acordate pentru construirea 
infrastructurii, inclusiv termenii și 
condițiile specifice asociate subvenției 
respective sau prevăzute de legislația 
națională, în conformitate cu legislația 
Uniunii sau eventualele constrângeri 
rezultate din dispoziții naționale care 
vizează protecția mediului, sănătatea 
publică, securitatea publică sau 
îndeplinirea obiectivelor de planificare 
urbană și regională.

circumstanțe, există o serie de elemente 
care ar putea influența condițiile de 
acordare a accesului, cum ar fi, de 
exemplu, eventualele costuri suplimentare 
de întreținere și adaptare, eventualul
impact asupra capacității și a 
performanței asociate furnizării 
serviciului principal; eventualele măsuri 
preventive de salvgardare care ar trebui 
adoptate pentru a limita efectele negative 
asupra siguranței, securității și integrității 
rețelelor, eventualele dispoziții specifice în 
materie de răspundere civilă în caz de 
daune, utilizarea unor eventuale subvenții 
publice, acordate pentru construirea 
infrastructurii, inclusiv termenii și 
condițiile specifice asociate subvenției 
respective sau prevăzute de legislația 
națională, în conformitate cu legislația 
Uniunii; posibilitatea de a asigura sau a 
furniza capacitatea de infrastructură 
necesară pentru satisface sau a îndeplini 
obligații de serviciu public sau eventualele 
constrângeri rezultate din dispoziții 
naționale care vizează protecția mediului, 
sănătatea publică, securitatea publică sau 
îndeplinirea obiectivelor de planificare 
urbană și regională. Costurile marginale 
care ar decurge în contextul executării 
unor viitoare lucrări civile la o rețea, 
indiferent cine a inițiat aceste lucrări, și 
care sunt generate de prezența unor 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice, pot fi alocate întreprinderilor 
cărora aparțin respectivele elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice.

Or. en

Justificare

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted.The Regulation should also take future 
costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks into 
consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
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execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Amendamentul 58
Edit Herczog

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În cazul unui dezacord în cadrul 
negocierilor comerciale privind condițiile 
și clauzele tehnice și comerciale, fiecare 
parte ar trebui să aibă posibilitatea de a 
apela la un organism de soluționare a 
litigiilor la nivel național, care să impună 
părților o soluție, pentru a evita un refuz 
nejustificat de negociere sau impunerea 
unor condiții nerezonabile. La stabilirea 
prețurilor de acordare a accesului, 
organismul de soluționare a litigiilor ar 
trebui să țină cont de investițiile făcute în 
infrastructura fizică. În cazul concret al 
accesului la infrastructuri fizice ale 
operatorilor de rețele de comunicații 
electronice, investițiile făcute în respectiva 
infrastructură pot contribui în mod direct la 
îndeplinirea obiectivelor Agendei digitale 
pentru Europa, iar concurența din aval 
poate fi influențată prin parazitism. Prin 
urmare, orice obligație de acces ar trebui să 
țină seama de viabilitatea economică a 
acestor investiții, în funcție de eventualele 
calendare ale randamentului investițiilor,
de eventualul impact al accesului asupra 
concurenței din aval, de eventuala 
depreciere a activelor rețelei la momentul 
cererii de acces, de eventualele argumente 
economice care stau la baza investiției 
făcute, în special în cazul infrastructurilor 
fizice recent construite, utilizate pentru 
furnizarea de servicii de comunicații 
electronice de mare viteză, precum și de 
orice posibilitate de coinstalare oferită 
solicitantului de acces.

(16) În cazul unui dezacord în cadrul 
negocierilor comerciale privind condițiile 
și clauzele tehnice și comerciale, fiecare 
parte ar trebui să aibă posibilitatea de a 
apela la un organism de soluționare a 
litigiilor la nivel național, care să impună 
părților o soluție, pentru a evita un refuz 
nejustificat de negociere sau impunerea 
unor condiții nerezonabile. La stabilirea 
prețurilor de acordare a accesului, 
organismul de soluționare a litigiilor ar 
trebui să țină cont de investițiile făcute în 
infrastructura fizică, de potențialul de 
scurgere a ajutoarelor de stat și de 
viziunile tuturor organismelor de 
reglementare economică relevante pentru 
sectoarele de infrastructură vizate. În 
cazul concret al accesului la infrastructuri 
fizice ale operatorilor de rețele de 
comunicații electronice, investițiile făcute 
în respectiva infrastructură pot contribui în 
mod direct la îndeplinirea obiectivelor 
Agendei digitale pentru Europa, iar 
concurența din aval poate fi influențată 
prin parazitism. Prin urmare, orice 
obligație de acces ar trebui să țină seama 
de viabilitatea economică a acestor 
investiții, în funcție de eventualele 
calendare ale randamentului investițiilor. 
De asemenea, organismele de soluționare 
a litigiilor ar trebui să țină seama de orice 
impact asupra capacității și a 
performanței asociate furnizării 
serviciului principal, de eventualul impact 
al accesului asupra concurenței din aval, de 
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eventuala depreciere a activelor rețelei la 
momentul cererii de acces, de eventualele 
argumente economice care stau la baza 
investiției făcute, în special în cazul 
infrastructurilor fizice recent construite, 
utilizate pentru furnizarea de servicii de 
comunicații electronice de mare viteză, 
precum și de orice posibilitate de 
coinstalare oferită solicitantului de acces.

Or. en

Justificare

Ar trebui adăugat pe lista factorilor de luat în considerare în cadrul obligației de acces orice 
impact asupra capacității și a performanței.

Amendamentul 59
Norbert Glante

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În cazul unui dezacord în cadrul 
negocierilor comerciale privind condițiile 
și clauzele tehnice și comerciale, fiecare 
parte ar trebui să aibă posibilitatea de a 
apela la un organism de soluționare a 
litigiilor la nivel național, care să impună 
părților o soluție, pentru a evita un refuz 
nejustificat de negociere sau impunerea 
unor condiții nerezonabile. La stabilirea 
prețurilor de acordare a accesului, 
organismul de soluționare a litigiilor ar 
trebui să țină cont de investițiile făcute în 
infrastructura fizică. În cazul concret al 
accesului la infrastructuri fizice ale 
operatorilor de rețele de comunicații 
electronice, investițiile făcute în respectiva 
infrastructură pot contribui în mod direct la 
îndeplinirea obiectivelor Agendei digitale 
pentru Europa, iar concurența din aval 
poate fi influențată prin parazitism. Prin 
urmare, orice obligație de acces ar trebui să 

(16) În cazul unui dezacord în cadrul 
negocierilor comerciale privind condițiile 
și clauzele tehnice și comerciale, fiecare 
parte ar trebui să aibă posibilitatea de a 
apela la un organism de soluționare a 
litigiilor la nivel național, care să impună 
părților o soluție, pentru a evita un refuz 
nejustificat de negociere sau impunerea 
unor condiții nerezonabile. La stabilirea 
prețurilor de acordare a accesului, 
organismul de soluționare a litigiilor ar 
trebui să țină cont de investițiile făcute în 
infrastructura fizică și de toate costurile 
suplimentare asociate facilitării accesului.
În cazul concret al accesului la 
infrastructuri fizice ale operatorilor de 
rețele de comunicații electronice, 
investițiile făcute în respectiva 
infrastructură pot contribui în mod direct la 
îndeplinirea obiectivelor Agendei digitale 
pentru Europa, iar concurența din aval 
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țină seama de viabilitatea economică a 
acestor investiții, în funcție de eventualele 
calendare ale randamentului investițiilor, 
de eventualul impact al accesului asupra 
concurenței din aval, de eventuala 
depreciere a activelor rețelei la momentul 
cererii de acces, de eventualele argumente 
economice care stau la baza investiției 
făcute, în special în cazul infrastructurilor 
fizice recent construite, utilizate pentru 
furnizarea de servicii de comunicații 
electronice de mare viteză, precum și de 
orice posibilitate de coinstalare oferită 
solicitantului de acces.

poate fi influențată prin parazitism. Prin 
urmare, orice obligație de acces ar trebui să 
țină seama de viabilitatea economică a 
acestor investiții, în funcție de eventualele 
calendare ale randamentului investițiilor, 
de eventualul impact al accesului asupra 
concurenței din aval, de eventuala 
depreciere a activelor rețelei la momentul 
cererii de acces, de eventualele argumente 
economice care stau la baza investiției 
făcute, în special în cazul infrastructurilor 
fizice recent construite, utilizate pentru 
furnizarea de servicii de comunicații 
electronice de mare viteză, precum și de 
orice posibilitate de coinstalare oferită 
solicitantului de acces.

Or. de

Justificare

Inspectarea infrastructurilor poate fi foarte costisitoare. Acest lucru nu ar trebui impus 
proprietarului de rețea.

Amendamentul 60
Peter Simon

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În cazul unui dezacord în cadrul 
negocierilor comerciale privind condițiile 
și clauzele tehnice și comerciale, fiecare 
parte ar trebui să aibă posibilitatea de a 
apela la un organism de soluționare a 
litigiilor la nivel național, care să impună 
părților o soluție, pentru a evita un refuz 
nejustificat de negociere sau impunerea 
unor condiții nerezonabile. La stabilirea 
prețurilor de acordare a accesului, 
organismul de soluționare a litigiilor ar 
trebui să țină cont de investițiile făcute în 
infrastructura fizică. În cazul concret al 
accesului la infrastructuri fizice ale 

(16) În cazul unui dezacord în cadrul 
negocierilor comerciale privind condițiile 
și clauzele tehnice și comerciale, fiecare 
parte ar trebui să aibă posibilitatea de a 
apela la un organism de soluționare a 
litigiilor la nivel național, care să impună 
părților o soluție, pentru a evita un refuz 
nejustificat de negociere sau impunerea 
unor condiții nerezonabile. La stabilirea 
prețurilor de acordare a accesului, 
organismul de soluționare a litigiilor ar 
trebui să țină cont de investițiile făcute în 
infrastructura fizică și de toate costurile 
suplimentare asociate facilitării accesului.



PE519.832v01-00 32/103 AM\1005010RO.doc

RO

operatorilor de rețele de comunicații 
electronice, investițiile făcute în respectiva 
infrastructură pot contribui în mod direct la 
îndeplinirea obiectivelor Agendei digitale 
pentru Europa, iar concurența din aval 
poate fi influențată prin parazitism. Prin 
urmare, orice obligație de acces ar trebui să 
țină seama de viabilitatea economică a 
acestor investiții, în funcție de eventualele 
calendare ale randamentului investițiilor, 
de eventualul impact al accesului asupra 
concurenței din aval, de eventuala 
depreciere a activelor rețelei la momentul 
cererii de acces, de eventualele argumente 
economice care stau la baza investiției 
făcute, în special în cazul infrastructurilor 
fizice recent construite, utilizate pentru 
furnizarea de servicii de comunicații 
electronice de mare viteză, precum și de 
orice posibilitate de coinstalare oferită 
solicitantului de acces.

În cazul concret al accesului la 
infrastructuri fizice ale operatorilor de 
rețele de comunicații electronice, 
investițiile făcute în respectiva 
infrastructură pot contribui în mod direct la 
îndeplinirea obiectivelor Agendei digitale 
pentru Europa, iar concurența din aval 
poate fi influențată prin parazitism. Prin 
urmare, orice obligație de acces ar trebui să 
țină seama de viabilitatea economică a 
acestor investiții, în funcție de eventualele 
calendare ale randamentului investițiilor, 
de eventualul impact al accesului asupra 
concurenței din aval, de eventuala 
depreciere a activelor rețelei la momentul 
cererii de acces, de eventualele argumente 
economice care stau la baza investiției 
făcute, în special în cazul infrastructurilor 
fizice recent construite, utilizate pentru 
furnizarea de servicii de comunicații 
electronice de mare viteză, precum și de 
orice posibilitate de coinstalare oferită 
solicitantului de acces.

Or. de

Justificare

Trebuie clarificat faptul că, în afară de investițiile deja efectuate, în cazul stabilirii prețului, 
trebuie luate în considerare și costurile generate de facilitarea utilizării în comun a 
infrastructurii fizice.

Amendamentul 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Deși nu impune nicio nouă obligație 
de cartografiere asupra statele membre, 
prezentul regulament prevede faptul că 
informațiile minime, colectate deja de 
organisme din sectorul public și disponibile 
în format electronic în conformitate cu 

(18) Deși nu impune nicio nouă obligație 
de cartografiere asupra statele membre, 
prezenta directivă prevede faptul că 
informațiile minime, colectate deja de 
organisme din sectorul public și disponibile 
în format electronic în conformitate cu 
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inițiativele naționale și cu dreptul Uniunii 
[i.e. Directiva 2007/2/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 14 martie 
2007 de instituire a unei infrastructuri 
pentru informații spațiale în Comunitatea 
Europeană (INSPIRE)] ar trebui să fie puse 
la dispoziție, de exemplu, prin intermediul 
unor hiperlinkuri, într-un punct de 
informare unic, pentru a permite 
furnizorilor de rețele de comunicații 
electronice un acces coordonat la 
informațiile privind infrastructurile fizice, 
asigurând, în același timp, securitatea și 
integritatea tuturor acestor informații. 
Această transmitere de informații nu ar 
trebui să aducă atingere cerințelor de 
transparență aplicabile deja reutilizării 
informațiilor din sectorul public, în 
conformitate cu Directiva 2003/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea 
informațiilor din sectorul public38. În cazul 
în care informațiile de care dispune 
sectorul public nu asigură un nivel 
corespunzător de cunoaștere a 
infrastructurii fizice existente pentru o 
anumită zonă sau un anumit tip de 
infrastructură, operatorii de rețea ar trebui 
să pună informațiile respective la dispoziția 
punctului de informare unic, la cererea 
acestuia.

inițiativele naționale și cu dreptul Uniunii 
[adică Directiva 2007/2/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2007 de instituire a unei 
infrastructuri pentru informații spațiale în 
Comunitatea Europeană (INSPIRE)] ar 
trebui să fie puse la dispoziție, de exemplu, 
prin intermediul unor hiperlinkuri, într-un 
punct de informare unic, pentru a permite 
furnizorilor de rețele de comunicații 
electronice un acces coordonat la 
informațiile privind infrastructurile fizice, 
asigurând, în același timp, securitatea și 
integritatea tuturor acestor informații. 
Această transmitere de informații nu ar 
trebui să aducă atingere cerințelor de 
transparență aplicabile deja reutilizării 
informațiilor din sectorul public, în 
conformitate cu Directiva 2003/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea 
informațiilor din sectorul public38. În cazul 
în care informațiile de care dispune 
sectorul public nu asigură un nivel 
corespunzător de cunoaștere a 
infrastructurii fizice existente pentru o 
anumită zonă sau un anumit tip de 
infrastructură, operatorii de rețea ar trebui 
să pună informațiile respective la dispoziția 
punctului de informare unic, la cererea 
acestuia.

__________________ __________________
37 JO L 108, 25.4.2007, p. 1. 37 JO L 108, 25.4.2007, p. 1.
38 JO L 345, 31.12.2003, p. 90. 38 JO L 345, 31.12.2003, p. 90.
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Amendamentul 62
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Atingerea obiectivelor Agendei 
digitale impune extinderea infrastructurii 
cât mai aproape de utilizatorul final, 
respectându-se în același timp pe deplin 
principiul proporționalității în ceea ce 
privește orice limitare a dreptului de 
proprietate ce decurge din urmărirea 
interesului general. Ar trebui facilitată 
existența unor rețele de comunicații 
electronice de mare viteză care se extind 
până la utilizatorul final, garantându-se, în 
același timp, neutralitatea tehnologică, de 
exemplu prin infrastructuri fizice interioare 
pregătite pentru rețelele de mare viteză. 
Având în vedere faptul că instalarea unor 
miniconducte în timpul construcției clădirii 
presupune doar o creștere limitată a 
costurilor, în timp ce postechiparea 
clădirilor cu infrastructură de mare viteză 
poate reprezenta o parte semnificativă din 
costul instalării rețelelor de mare viteză, 
toate clădirile noi sau supuse unor lucrări 
majore de renovare ar trebui să fie
echipate cu o infrastructură fizică care să 
permită conectarea utilizatorilor finali la 
rețelele de mare viteză. În plus, pentru a 
extinde rețelele de comunicații electronice 
de mare viteză, imobilele colective noi, 
precum și cele supuse unor lucrări majore 
de renovare, ar trebui să fie echipate cu un 
punct de acces sau de concentrare, prin 
care furnizorul să poată accesa rețeaua 
interioară. În practică, aceasta ar însemna 
că dezvoltatorii imobiliari ar trebui să 
prevadă instalarea de conducte goale, de la 
fiecare locuință către un punct de 
concentrare amplasat în interiorul sau în 
afara clădirii. Pot exista situații, cum ar fi 
imobile individuale noi sau anumite 
categorii de lucrări majore de renovare 
executate în zone izolate, în care, din 
motive obiective, perspectiva instalării unei 
conexiuni de mare viteză este considerată 
prea îndepărtată pentru a justifica costurile 
suplimentare asociate instalării unei 

(26) Atingerea obiectivelor Agendei 
digitale impune extinderea infrastructurii 
cât mai aproape de utilizatorul final, 
respectându-se în același timp pe deplin 
principiul proporționalității în ceea ce 
privește orice limitare a dreptului de 
proprietate ce decurge din urmărirea 
interesului general. Ar trebui facilitată 
existența unor rețele de comunicații 
electronice de mare viteză care se extind 
până la utilizatorul final, garantându-se, în 
același timp, neutralitatea tehnologică, de 
exemplu prin infrastructuri fizice interioare 
pregătite pentru rețelele de mare viteză. 
Având în vedere faptul că instalarea unor 
miniconducte în timpul construcției clădirii 
presupune doar o creștere limitată a 
costurilor, în timp ce postechiparea 
clădirilor cu infrastructură de mare viteză 
poate reprezenta o parte semnificativă din 
costul instalării rețelelor de mare viteză, 
toate clădirile noi sau supuse unor lucrări 
majore de renovare ar putea fi echipate cu 
o infrastructură fizică care să permită 
conectarea utilizatorilor finali la rețelele de 
mare viteză. În plus, pentru a extinde 
rețelele de comunicații electronice de mare 
viteză, imobilele colective noi, precum și 
cele supuse unor lucrări majore de 
renovare, ar putea fi echipate cu un punct 
de acces sau de concentrare, prin care 
furnizorul să poată accesa rețeaua 
interioară. În practică, aceasta ar însemna 
că dezvoltatorii imobiliari ar trebui să 
prevadă instalarea de conducte goale, de la 
fiecare locuință către un punct de 
concentrare amplasat în interiorul sau în 
afara clădirii. Pot exista situații, cum ar fi 
imobile individuale noi sau anumite 
categorii de lucrări majore de renovare 
executate în zone izolate, în care, din 
motive obiective, perspectiva instalării unei 
conexiuni de mare viteză este considerată 
prea îndepărtată pentru a justifica costurile 
suplimentare asociate instalării unei 
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infrastructuri fizice interioare pregătite 
pentru rețelele de mare viteză și/sau a unui 
punct de concentrare.

infrastructuri fizice interioare pregătite 
pentru rețelele de mare viteză și/sau a unui 
punct de concentrare.

Or. en

Amendamentul 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Fără a se aduce atingere sarcinilor 
încredințate autorităților naționale de 
reglementare în temeiul cadrului de 
reglementare al Uniunii pentru 
comunicațiile electronice, în absența unei 
desemnări specifice de către statele 
membre, pentru a se asigura luarea unor 
deciziilor de soluționare a litigiilor 
coerente, funcțiile de această natură, 
prevăzute de prezentul regulament, ar 
trebui să fie atribuite autorităților care 
îndeplinesc sarcinile prevăzute la 
articolul 20 din Directiva 2002/21/CE, 
luându-se în considerare expertiza 
disponibilă și garanțiile de independență și 
imparțialitate. Cu toate acestea, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere posibilității ca statele membre să 
aloce sarcinile normative prevăzute de 
prezentul regulament unor autorități care le 
pot îndeplini cu mai mult succes, în 
conformitate cu sistemul constituțional 
național de atribuire a competențelor și 
puterilor și cu cerințele prevăzute de 
prezentul regulament.

(29) Fără a se aduce atingere sarcinilor 
încredințate autorităților naționale de 
reglementare în temeiul cadrului de 
reglementare al Uniunii pentru 
comunicațiile electronice, în absența unei 
desemnări specifice de către statele 
membre, pentru a se asigura luarea unor 
decizii coerente de soluționare a litigiilor, 
funcțiile de această natură, prevăzute de 
prezenta directivă, ar trebui să fie atribuite 
autorităților care îndeplinesc sarcinile 
prevăzute la articolul 20 din 
Directiva 2002/21/CE, luându-se în 
considerare expertiza disponibilă și 
garanțiile de independență și de
imparțialitate. Cu toate acestea, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere posibilității ca statele membre să 
aloce sarcinile normative prevăzute de 
prezentul regulament unor autorități care le 
pot îndeplini cu mai mult succes, în 
conformitate cu sistemul constituțional 
național de atribuire a competențelor și 
puterilor și cu cerințele prevăzute de 
prezenta directivă.

Or. en
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Amendamentul 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a garanta eficacitatea punctelor 
de informare prevăzute de prezentul 
regulament, statele membre care decid să 
desemneze organisme, altele decât 
autoritatea națională de reglementare, 
pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la 
articolul 20 din Directiva 2002/21/CE, ar 
trebui să se asigure că în aceste puncte de 
informare sunt puse la dispoziție resursele 
corespunzătoare, precum și informațiile 
relevante privind o anumită zonă, la un 
nivel de agregare optim, atunci când pot fi 
garantate câștiguri de eficiență valoroase în 
îndeplinirea sarcinilor alocate (de exemplu, 
cadastrul). În acest sens, statele membre 
pot lua în considerare posibilele sinergii și 
economii de scară cu ghișeele unice, în 
sensul articolului 6 din 
Directiva 2006/123/CE din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieței interne (Directiva privind 
serviciile), pentru a clădi pe structurile 
existente și a maximiza avantajele 
utilizatorilor finali.

(31) Pentru a garanta eficacitatea punctelor 
de informare prevăzute de prezenta
directivă, statele membre care decid să 
desemneze organisme, altele decât 
autoritatea națională de reglementare, 
pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la 
articolul 20 din Directiva 2002/21/CE, ar 
trebui să se asigure că în aceste puncte de 
informare sunt puse la dispoziție resursele 
corespunzătoare, precum și informațiile 
relevante privind o anumită zonă, la un 
nivel de agregare optim, atunci când pot fi 
garantate câștiguri de eficiență valoroase în 
îndeplinirea sarcinilor alocate (de exemplu, 
cadastrul). În acest sens, statele membre 
pot lua în considerare posibilele sinergii și 
economii de scară pe care le oferă ghișeele 
unice, în sensul articolului 6 din 
Directiva 2006/123/CE din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieței interne (Directiva privind 
serviciile), pentru a clădi pe structurile 
existente și a maximiza avantajele 
utilizatorilor finali.

Or. en

Amendamentul 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute în particular de 

(33) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute îndeosebi de Carta 
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Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, mai ales dreptului la protecția 
vieții private și la protecția secretelor 
comerciale, libertății de a desfășura o 
activitate comercială, dreptului la 
proprietate și dreptului la o cale de atac 
eficientă. Prezentul regulament trebuie să 
fie aplicat de statele membre în 
conformitate cu aceste drepturi și principii.

drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, mai ales dreptului la protecția 
vieții private și la protecția secretelor 
comerciale, libertății de a desfășura o 
activitate comercială, dreptului la 
proprietate și dreptului la o cale de atac 
eficientă. Prezenta directivă trebuie să fie 
aplicată de statele membre în conformitate 
cu aceste drepturi și principii.

Or. en

Amendamentul 66
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul prezentului regulament este 
să faciliteze și să stimuleze extinderea 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză, prin măsuri care promovează 
utilizarea în comun a infrastructurilor fizice 
existente și permit instalarea mai eficace a 
unora noi, pentru a reduce costurile 
asociate extinderii acestor rețele.

(1) Obiectivul prezentului regulament este 
să faciliteze și să stimuleze instalarea și
extinderea rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză, prin măsuri care 
promovează utilizarea în siguranță și 
securitate în comun a infrastructurilor 
fizice existente precum și a celor ce se vor 
dezvolta în viitor cu scopul de a utiliza 
eficient resursele și a reduce costurile 
asociate extinderii acestor rețele.

Or. ro

Amendamentul 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul prezentului regulament este 
să faciliteze și să stimuleze extinderea 
rețelelor de comunicații electronice de 

(1) Obiectivul prezentei directive este să 
faciliteze și să stimuleze extinderea 
rețelelor de comunicații electronice de 
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mare viteză, prin măsuri care promovează 
utilizarea în comun a infrastructurilor fizice 
existente și permit instalarea mai eficace a 
unora noi, pentru a reduce costurile 
asociate extinderii acestor rețele.

mare viteză, prin măsuri care promovează 
utilizarea în comun a infrastructurilor fizice 
existente și permit instalarea mai eficace a 
unora noi, pentru a reduce costurile 
asociate extinderii acestor rețele.

Or. en

Amendamentul 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică tuturor 
lucrărilor de construcții civile și 
infrastructurilor fizice definite la articolul 
2.

(2) Prezenta directivă se aplică tuturor 
lucrărilor de construcții civile și 
infrastructurilor fizice definite la 
articolul 2.

Or. en

Amendamentul 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament nu aduce 
atingere drepturilor statelor membre de a 
menține sau a introduce măsuri conforme 
cu legislația Uniunii care să conțină 
dispoziții mai detaliate decât cele prevăzute 
de prezentul regulament.

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere 
drepturilor statelor membre de a menține 
sau a introduce măsuri conforme cu 
legislația Uniunii care să conțină dispoziții 
mai detaliate decât cele prevăzute de 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezentul regulament nu aduce 
atingere Directivei 2002/21/CE, 
Directivei 2002/20/CE, 
Directivei 2002/19/CE, 
Directivei 2002/22/CE și 
Directivei 2002/77/CE.

(4) Prezenta directivă nu aduce atingere 
Directivei 2002/21/CE, 
Directivei 2002/20/CE, 
Directivei 2002/19/CE, 
Directivei 2002/22/CE și 
Directivei 2002/77/CE.

Or. en

Amendamentul 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, se aplică 
definițiile prevăzute în 
directivele 2002/21/CE, 2002/20/CE, 
2002/19/CE, 2002/22/CE și 2002/77/CE.

În sensul prezentei directive, se aplică 
definițiile prevăzute în 
directivele 2002/21/CE, 2002/20/CE, 
2002/19/CE, 2002/22/CE și 2002/77/CE.

Or. en

Amendamentul 72
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „operator de rețea” înseamnă un furnizor 
de rețea de comunicații electronice, precum 
și o întreprindere care furnizează o 
infrastructura fizică, destinată să furnizeze: 
un serviciu de producție, transport sau 
distribuție a gazului, a energiei electrice, 

1. „operator de rețea” înseamnă un furnizor 
de rețea de comunicații electronice, precum 
și o întreprindere care furnizează o 
infrastructura fizică, destinată să furnizeze: 
un serviciu de producție, transport sau 
distribuție a gazului, a energiei electrice, 
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inclusiv iluminatul public, a energiei 
termice și a apei, inclusiv evacuarea sau 
tratarea apelor reziduale și a apelor uzate; 
servicii de transport, inclusiv căile ferate, 
drumurile, porturile și aeroporturile;

inclusiv iluminatul public, a energiei 
termice, precum și servicii de transport, 
inclusiv căile ferate, drumurile;

Or. en

Justificare

Un domeniu de aplicare limitat care exclude infrastructurile critice și care are implicații mai 
ample pentru societate și pentru securitate înseamnă că directiva se poate axa, în schimb, pe 
infrastructuri relevante pentru instalarea de fibră optică.

Amendamentul 73
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „operator de rețea” înseamnă un furnizor 
de rețea de comunicații electronice, precum 
și o întreprindere care furnizează o 
infrastructura fizică, destinată să furnizeze: 
un serviciu de producție, transport sau 
distribuție a gazului, a energiei electrice, 
inclusiv iluminatul public, a energiei 
termice și a apei, inclusiv evacuarea sau 
tratarea apelor reziduale și a apelor uzate;
servicii de transport, inclusiv căile ferate, 
drumurile, porturile și aeroporturile;

1. „operator de rețea” înseamnă un furnizor 
de rețea de comunicații electronice, precum 
și o întreprindere care furnizează o 
infrastructura fizică, destinată să furnizeze: 
un serviciu de producție, transport sau 
distribuție a gazului, a energiei electrice, 
inclusiv iluminatul public, precum și
servicii de transport, inclusiv căile ferate, 
drumurile, porturile și aeroporturile;

Or. de

Justificare

Intervențiile în infrastructura utilizată pentru transportul apei (inclusiv tratarea și evacuarea 
apelor reziduale) reprezintă un posibil factor de risc pentru sănătatea publică De aceea, 
acest domeniu ar trebui exclus din domeniul de aplicare. De asemenea, trebuie exceptate 
rețelele de energie termică, deoarece nu este garantată protecția necesară împotriva umezelii 
în punctele de intrare și ieșire care ar trebui create pentru componentele de mare viteză ale 
rețelelor.
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Amendamentul 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „operator de rețea” înseamnă un furnizor 
de rețea de comunicații electronice, precum 
și o întreprindere care furnizează o 
infrastructura fizică, destinată să furnizeze: 
un serviciu de producție, transport sau 
distribuție a gazului, a energiei electrice, 
inclusiv iluminatul public, a energiei 
termice și a apei, inclusiv evacuarea sau 
tratarea apelor reziduale și a apelor uzate;
servicii de transport, inclusiv căile ferate, 
drumurile, porturile și aeroporturile;

1. „operator de rețea” înseamnă un furnizor 
de rețea de comunicații electronice, precum 
și o întreprindere care furnizează o 
infrastructura fizică, destinată să furnizeze: 
un serviciu de producție, transport sau 
distribuție a gazului, a energiei electrice, 
inclusiv iluminatul public, precum și
servicii de transport, inclusiv căile ferate, 
drumurile, porturile și aeroporturile;

Or. de

Justificare

Din motive tehnice, juridice și de igienă, nu pot fi incluse toate infrastructurile fizice.

Amendamentul 75
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „infrastructură fizică” înseamnă orice 
element al unei rețele care nu este activ, 
cum ar fi țevile, pilonii, conductele, 
camerele de control, gurile de vizitare, 
cabinetele, clădirile sau intrările în clădiri, 
instalațiile de antenă, turnurile, stâlpii și 
facilitățile asociate acestora;

2. „infrastructură fizică” înseamnă acel 
element al unei rețele care nu este activ, 
cum ar fi țevile, pilonii, conductele, 
camerele de control, gurile de vizitare, 
cabinetele, clădirile sau intrările în clădiri, 
instalațiile de antenă, turnurile, stâlpii și 
facilitățile asociate acestora, cu excepția 
elementelor folosite pentru transportul apei 
potabile destinate consumului uman; cu 
excepția conductelor, care sunt utilizate 
pentru transportul apei (inclusiv tratarea 
și evacuarea apelor reziduale) și a 
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energiei termice.

Or. de

Justificare

Intervențiile în infrastructura utilizată pentru transportul apei (inclusiv tratarea și evacuarea 
apelor reziduale) reprezintă un posibil factor de risc pentru sănătatea publică. De aceea, 
acest domeniu ar trebui exclus din domeniul de aplicare. De asemenea, trebuie exceptate 
rețelele de energie termică, deoarece nu este garantată protecția necesară împotriva umezelii 
în punctele de intrare și ieșire care ar trebui create pentru componentele de mare viteză ale 
rețelelor.

Amendamentul 76
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „operator de utilități” înseamnă o 
întreprindere care furnizează o 
infrastructură fizică destinată să asigure: 
un serviciu de producție, transport sau 
distribuție a energiei electrice, inclusiv 
iluminatul public, a energiei termice și a 
apei, cu excepția apei potabile dar care să 
includă evacuarea sau tratarea apelor 
reziduale și a apelor uzate; servicii de 
transport, inclusiv căile ferate, drumurile, 
porturile și aeroporturile;

Or. en

Justificare

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.
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Amendamentul 77
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „rețea de comunicații electronice de 
mare viteză” înseamnă o rețea de 
comunicații electronice capabilă să asigure 
servicii de acces de bandă largă la viteze de 
minimum 30 Mbps.

3. „rețea de comunicații electronice de 
mare viteză” înseamnă o rețea de 
comunicații electronice capabilă să asigure 
servicii de acces de bandă largă de 
100 Mbps și 1 Gbps și, dacă este posibil, la 
viteze mai mari;

Or. en

Amendamentul 78
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „rețea de comunicații electronice de 
mare viteză” înseamnă o rețea de 
comunicații electronice capabilă să asigure 
servicii de acces de bandă largă la viteze de 
minimum 30 Mbps..

3. „rețea de comunicații electronice de 
mare viteză” înseamnă o rețea de 
comunicații electronice capabilă să asigure 
servicii de acces de bandă largă de 
100 Mbps și 1 Gbps și, dacă este posibil, la 
viteze mai mari;

Or. en

Amendamentul 79
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. „rețele deschise” înseamnă rețele în 
care furnizorii de servicii și proprietarii 
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rețelei sunt separați și în care furnizorii 
de servicii au acces la utilizatorii finali 
prin intermediul rețelei în condiții 
nediscriminatorii. 

Or. sv

Amendamentul 80
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare operator de rețea are dreptul de 
a oferi accesul la propria infrastructură 
fizică în vederea instalării de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză.

(1) Fiecare operator de rețea are dreptul de 
a oferi accesul la propria infrastructură 
fizică în vederea instalării de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză; în mod reciproc, operatorii de 
rețele de comunicații electronice au 
dreptul de a oferi accesul la propria 
infrastructură critică în vederea instalării 
altor rețele.

Or. en

Justificare

Propunerea de regulament menționează deschiderea diferitelor rețele către furnizorul de 
rețea de comunicații electronice, cu scopul facilitării instalării de rețele de comunicații în 
bandă largă. Acest amendament urmărește să introducă un plus de reciprocitate în text, 
acordând totodată posibilitatea ca alți operatori de rețea să profite de pe urma lucrărilor de 
construcții începute de un operator de telecomunicații. Acest amendament este în 
concordanță cu considerentul 11 care precizează că „[…] prezentul regulament ar trebui să 
se aplice nu doar furnizorilor de rețele de comunicații electronice, ci oricărui proprietar sau 
titular de drepturi de utilizare a unor infrastructuri fizice generalizate și extinse […]”.

Amendamentul 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare operator de rețea are dreptul de 
a oferi accesul la propria infrastructură 
fizică în vederea instalării de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză.

(1) Fiecare operator de rețea are dreptul de 
a oferi accesul la propria infrastructură 
fizică în vederea instalării de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză, atât timp cât proprietarii și 
autoritățile responsabile aprobă 
dezvoltarea.

Or. de

Justificare

Operatorul rețelei nu deține întotdeauna proprietatea asupra rețelei. De aceea, pentru o 
posibilă includere a rețelelor de comunicare, ambele părți primesc un rol consultativ 
semnificativ.

Amendamentul 82
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare operator de rețea are dreptul de 
a oferi accesul la propria infrastructură 
fizică în vederea instalării de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză.

(1) Fiecare operator de rețea are dreptul de 
a oferi accesul la propria infrastructură 
fizică în vederea instalării de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză, cu asigurarea securității și 
siguranței rețelei.

Or. ro

Amendamentul 83
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca răspuns la o cerere scrisă primită din 
partea unei întreprinderi autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice, 
fiecare operator de rețea are obligația de a 
satisface, conform unor clauze și condiții 
echitabile, toate cererile rezonabile de 
acces la propria infrastructură fizică, 
inclusiv prețul, în vederea instalării unor 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză.

(2) Ca răspuns la o cerere scrisă primită din 
partea unei întreprinderi autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice, 
fiecare operator de rețea are obligația de a 
satisface, conform unor clauze și condiții 
echitabile, toate cererile rezonabile de 
acces la propria infrastructură fizică, 
inclusiv prețul, în vederea instalării unor 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză. Obligația 
operatorilor de rețea de a satisface toate 
cererile de acces rezonabile conform unor 
clauze și condiții echitabile nu ar trebui să 
aducă atingere obligației lor de a respecta 
normele Uniunii privind ajutoarele de stat 
în cazul unor investiții finanțate sau 
garantate de guvern în infrastructură.

Or. en

Justificare

Solicitanții de acces care doresc să instaleze rețele de comunicații electronice nu au
permisiunea de a beneficia de nicio formă de sprijin de la stat care era destinat altui scop. O 
astfel de practică ar fi neechitabilă, ar însemna o utilizare abuzivă a resurselor statului și ar 
fi contrară normelor UE în materie de ajutoare de stat întrucât întreprinderile care 
beneficiază de sprijin din partea statului trebuie să respecte obligația juridică, conform 
normelor privind ajutoarele de stat, de a nu subvenționa încrucișat o activitate a unui terț.

Amendamentul 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca răspuns la o cerere scrisă primită din 
partea unei întreprinderi autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice, 
fiecare operator de rețea are obligația de a 
satisface, conform unor clauze și condiții 
echitabile, toate cererile rezonabile de 

(2) Ca răspuns la o cerere scrisă primită din 
partea unei întreprinderi autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice, 
fiecare operator de rețea are obligația de a 
verifica cereri rezonabile de acces la 
propria infrastructură fizică în vederea 
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acces la propria infrastructură fizică,
inclusiv prețul, în vederea instalării unor 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză.

instalării unor elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză și 
de a prezenta o ofertă de utilizare în 
comun a infrastructurii sale fizice.

Or. de

Justificare

Obligația de a satisface toate cererile rezonabile ar reprezenta o ingerință nejustificată în 
drepturile de proprietate ale deținătorului infrastructurii.

Amendamentul 85
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca răspuns la o cerere scrisă primită din 
partea unei întreprinderi autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice, 
fiecare operator de rețea are obligația de a 
satisface, conform unor clauze și condiții 
echitabile, toate cererile rezonabile de 
acces la propria infrastructură fizică, 
inclusiv prețul, în vederea instalării unor 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză.

(2) Ca răspuns la o cerere scrisă primită din 
partea unei întreprinderi autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice, 
fiecare operator de rețea are obligația de a 
satisface, conform unor clauze și condiții 
echitabile, toate cererile rezonabile de 
acces la propria infrastructură fizică, 
inclusiv prețul, și cu condiția să nu apară 
nicio problemă în legătură cu securitatea 
și siguranța rețelei, ținând seama de 
principiul reciprocității, în vederea 
instalării unor elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză.

Or. nl

Amendamentul 86
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca răspuns la o cerere scrisă primită din 
partea unei întreprinderi autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice, 
fiecare operator de rețea are obligația de a 
satisface, conform unor clauze și condiții 
echitabile, toate cererile rezonabile de 
acces la propria infrastructură fizică, 
inclusiv prețul, în vederea instalării unor 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză.

(2) Ca răspuns la o cerere scrisă primită din 
partea unei întreprinderi autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice, 
fiecare operator de rețea are obligația de a 
satisface, în măsura în care rețeaua 
dispune de capacitate disponibilă,
conform unor clauze și condiții echitabile, 
toate cererile rezonabile de acces la propria 
infrastructură fizică, inclusiv prețul, în 
vederea instalării unor elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză.

Or. ro

Amendamentul 87
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca răspuns la o cerere scrisă primită din 
partea unei întreprinderi autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice, 
fiecare operator de rețea are obligația de a 
satisface, conform unor clauze și condiții 
echitabile, toate cererile rezonabile de 
acces la propria infrastructură fizică, 
inclusiv prețul, în vederea instalării unor 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză.

(2) Ca răspuns la o cerere scrisă primită din 
partea unei întreprinderi autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice, 
fiecare operator de utilități are obligația de 
a satisface, conform unor clauze și condiții 
echitabile, toate cererile rezonabile de
acces la propria infrastructură fizică, 
inclusiv prețul, în vederea instalării unor 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză.

Or. en

Justificare

Acest amendament garantează că articolul 3 se axează pe furnizarea accesului la 
infrastructura rețelei de utilități. Accesul la infrastructura de telecomunicații este reglementat 
deja prin Directiva-cadru privind comunicațiile electronice (2009/140/CE).
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Amendamentul 88
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta dispoziție nu aduce atingere 
dreptului proprietarilor funciari și 
deținătorilor de proprietăți private de a 
decide modul de administrare și de 
gestionare a activelor.

Or. en

Amendamentul 89
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice refuz de acordare a accesului trebuie 
să se bazeze pe criterii obiective, care pot
fi legate, în mod particular, de:

Orice refuz de acordare a accesului se 
bazează pe criterii obiective, cum ar fi:

Or. en

Amendamentul 90
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) considerații legate de siguranță și de 
sănătatea publică;

Or. en
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Justificare

De exemplu, infrastructurile de gaze și de apă potabilă nu sunt indicate în ceea ce privește 
siguranța și sănătatea publică.

Amendamentul 91
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) securitatea infrastructurii naționale 
critice;

Or. en

Justificare

De exemplu, aeroporturile și căile ferate.

Amendamentul 92
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) disponibilitatea de spațiu pentru a 
găzdui elementele menționate la litera (a);

(b) disponibilitatea de capacitate a rețelei 
pentru a găzdui elementele menționate la 
litera (a);

Or. ro

Amendamentul 93
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) disponibilitatea de spațiu pentru a 
găzdui elementele menționate la litera (a);

(b) disponibilitatea prezentă și viitoare de 
spațiu pentru a găzdui elementele 
menționate la litera (a);

Or. en

Justificare

La evaluarea disponibilității spațiului pentru găzduirea elementelor rețelelor de comunicații 
electronice, operatorilor de rețea ar trebui să li se permită să ia în considerare propriile 
nevoi viitoare.

Amendamentul 94
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) integritatea și securitatea tuturor 
rețelelor deja instalate;

(c) integritatea, siguranța și securitatea 
tuturor rețelelor deja instalate;

Or. en

Amendamentul 95
Norbert Glante, Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 3 – alienatul 3 – paragraful 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) riscul de interferențe grave dintre 
serviciile de comunicații electronice 
preconizate și celelalte servicii furnizate cu 
ajutorul aceleiași infrastructuri fizice;

(d) riscul de interferențe demonstrabile 
dintre serviciile de comunicații electronice 
preconizate și celelalte servicii furnizate cu 
ajutorul aceleiași infrastructuri fizice;

Or. de



PE519.832v01-00 52/103 AM\1005010RO.doc

RO

Justificare

Formularea existentă este prea vagă în limba germană.

Amendamentul 96
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) disponibilitatea unor mijloace 
alternative de furnizare cu ridicata a 
accesului fizic la infrastructura de rețea, 
oferite de operatorul de rețea și adecvate 
pentru furnizarea de rețele de comunicații 
electronice de mare viteză.

(e) disponibilitatea sau disponibilitatea 
preconizată în cadrul planurilor de 
instalare publicate a unor mijloace 
alternative de furnizare cu ridicata a 
accesului fizic la infrastructura de rețea, 
oferite de operatorul de rețea și adecvate 
pentru furnizarea de rețele de comunicații 
electronice de mare viteză.

Or. en

Justificare

Textul ar trebui să ia în considerare și disponibilitatea preconizată atâta vreme cât instalarea 
se derulează pe o perioadă de timp rezonabilă.

Amendamentul 97
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) disponibilitatea unor mijloace 
alternative de furnizare cu ridicata a 
accesului fizic la infrastructura de rețea, 
oferite de operatorul de rețea și adecvate 
pentru furnizarea de rețele de comunicații 
electronice de mare viteză.

(e) disponibilitatea unor mijloace 
alternative de furnizare cu ridicata a 
accesului fizic la infrastructura de rețea, 
oferite de operatorul de utilități și adecvate 
pentru furnizarea de rețele de comunicații 
electronice de mare viteză.

Or. en
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Justificare

Acest amendament garantează că articolul 3 se axează pe furnizarea accesului la 
infrastructura rețelei de utilități. Accesul la infrastructura de telecomunicații este reglementat 
deja prin Directiva-cadru privind comunicațiile electronice (2009/140/CE).

Amendamentul 98
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) riscul ridicat pentru siguranța fizică 
a lucrătorilor care au acces la alte 
infrastructuri decât cele cu care au fost 
formați inițial să opereze;

Or. en

Justificare

Accesul unor lucrători nefamiliarizați cu procedurile de siguranță în materie de electricitate 
la componente și instalații ale rețelelor de distribuție a energiei electrice va spori riscul de 
incidente și de accidente. Manipularea rețelelor de electricitate presupune formare de 
specialitate, competențe, norme, coduri, cerințe sanitare specifice, precum și necesitatea 
respectării unor standarde stricte de siguranță și de mediu. Pentru anumite instalații 
specifice, este posibil ca operatorii de rețea să considere că autorizarea unui terț să lucreze 
la rețeaua lor este prea periculoasă.

Amendamentul 99
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) utilizarea proporțională a spațiului 
disponibil, astfel încât un operator de 
rețea care deține infrastructura fizică să 
poată păstra un spațiu de rezervă pentru 
propriile sale investiții viitoare.
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Or. en

Amendamentul 100
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) disponibilitatea preconizată a 
mijloacelor alternative de acces fizic cu 
ridicata la infrastructura de rețea, în 
cazul în care există planuri naționale 
pentru instalarea Sistemului european de 
management al traficului feroviar.

Or. en

Justificare

Existența planurilor naționale pentru implementarea Sistemului european de management al 
traficului feroviar în sectorul feroviar trebuie luată în considerare în proiectul de propunere.

Amendamentul 101
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) condițiile în care acordarea accesului 
la sistemele de transport subteran ar 
putea antrena o sistare a investițiilor pe 
termen lung și a lucrărilor de 
modernizare și/sau o perturbare a 
transportului, cu un impact economic 
disproporționat.

Or. en

Justificare

Este important ca orașele dotate cu sisteme de transport subteran să aibă un drept mai clar 
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conturat asupra deciziei dacă accesul este fezabil sau nu. Formularea de la articolul 3 ar 
trebui să conțină o prevedere care să permită infrastructurilor care sunt atât de importante 
pentru viața de zi cu zi a orașelor să refuze accesul dacă un asemenea acces ar genera 
perturbări sau consecințe economice negative.

Amendamentul 102
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ee (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ee) existența unor acorduri contractuale 
exclusive între operatorii de rețea și 
clienții acestora.

Or. en

Justificare

Acordurile contractuale dintre un operator de rețea și clienții săi ar trebui să fie adăugate 
dacă au fost încheiate din motive de exclusivitate. De exemplu, centrele de prelucrare a 
datelor solicită în mod frecvent exclusivitatea, din motive de securitate.

Amendamentul 103
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul de rețea menționează motivele 
oricărui refuz, în termen de o lună de la 
cererea scrisă de acces.

Operatorul de rețea menționează motivele 
oricărui refuz, în termen de șase luni de la 
cererea scrisă de acces.

Or. de

Amendamentul 104
Judith A. Merkies
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul de rețea menționează motivele 
oricărui refuz, în termen de o lună de la 
cererea scrisă de acces.

Operatorul de rețea menționează motivele 
oricărui refuz, în termen de trei luni de la 
cererea scrisă de acces.

Or. en

Amendamentul 105
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul de rețea menționează motivele 
oricărui refuz, în termen de o lună de la 
cererea scrisă de acces.

Operatorul de utilități menționează 
motivele oricărui refuz, în termen de o lună 
de la cererea scrisă de acces.

Or. en

Justificare

Acest amendament garantează că articolul 3 se axează pe furnizarea accesului la 
infrastructura rețelei de utilități. Accesul la infrastructura de telecomunicații este reglementat 
deja prin Directiva-cadru privind comunicațiile electronice (2009/140/CE).

Amendamentul 106
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ținând seama pe deplin de principiul 
proporționalității, organismul național de 
soluționare a litigiilor menționat la 
alineatul (4) emite o decizie cu caracter 
obligatoriu pentru a soluționa litigiul inițiat 

(5) Ținând seama pe deplin de principiul 
proporționalității, organismul național de 
soluționare a litigiilor menționat la 
alineatul (4) emite o decizie cu caracter 
obligatoriu pentru a soluționa litigiul inițiat 



AM\1005010RO.doc 57/103 PE519.832v01-00

RO

în conformitate cu alineatul (4), precizând, 
după caz, termenii, condițiile și prețurile 
echitabile, în cel mai scurt interval de timp 
posibil și, în orice caz, în termen de patru 
luni, fără a aduce atingere posibilității ca 
oricare dintre părți să înainteze cazul unei 
instanțe judecătorești. Orice preț stabilit de 
organismul de soluționare a litigiilor ia în 
considerare impactul avut de accesul 
solicitat asupra planului de afaceri care stă 
la baza investițiilor realizate de operatorul 
de rețea căruia i se solicită accesul, în 
special în cazul infrastructurilor fizice 
recent construite, utilizate pentru furnizarea 
de servicii de comunicații electronice de 
mare viteză.

în conformitate cu alineatul (4), precizând, 
după caz, termenii, condițiile și prețurile 
echitabile, în cel mai scurt interval de timp 
posibil și, în orice caz, în termen de patru 
luni, fără a aduce atingere posibilității ca 
oricare dintre părți să înainteze cazul unei 
instanțe judecătorești. Orice preț stabilit de 
organismul de soluționare a litigiilor, de 
legislația privind ajutoarele de stat, de 
declarația de producție a infrastructurii 
naționale, de acordul de finanțare a 
infrastructurii statului membru și de 
contractul OSP ia în considerare impactul 
avut de accesul solicitat asupra planului de 
afaceri care stă la baza investițiilor 
realizate de operatorul de rețea căruia i se 
solicită accesul, în special în cazul 
infrastructurilor fizice recent construite, 
utilizate pentru furnizarea de servicii de 
comunicații electronice de mare viteză. În 
cadrul deciziilor sale, organismul de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
viabilitatea economică a acestor investiții, 
în funcție de eventualele calendare ale 
randamentului investițiilor, de eventualul 
impact al accesului asupra concurenței 
din aval, de eventuala depreciere a 
activelor rețelei la momentul cererii de 
acces și de orice posibilitate de coinstalare 
oferită solicitantului de acces.

Or. en

Justificare

Propunerea urmărește să reproducă textul menționat în considerentul 16: în cadrul deciziilor 
sale, organismul de soluționare a litigiilor ține seama de diferitele aspecte care pot avea un 
impact asupra stabilirii unor clauze, condiții și prețuri echitabile.

Amendamentul 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5



PE519.832v01-00 58/103 AM\1005010RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ținând seama pe deplin de principiul 
proporționalității, organismul național de 
soluționare a litigiilor menționat la 
alineatul (4) emite o decizie cu caracter 
obligatoriu pentru a soluționa litigiul inițiat 
în conformitate cu alineatul (4), precizând, 
după caz, termenii, condițiile și prețurile 
echitabile, în cel mai scurt interval de timp 
posibil și, în orice caz, în termen de patru 
luni, fără a aduce atingere posibilității ca 
oricare dintre părți să înainteze cazul unei 
instanțe judecătorești. Orice preț stabilit de 
organismul de soluționare a litigiilor ia în 
considerare impactul avut de accesul 
solicitat asupra planului de afaceri care stă 
la baza investițiilor realizate de operatorul 
de rețea căruia i se solicită accesul, în 
special în cazul infrastructurilor fizice 
recent construite, utilizate pentru furnizarea 
de servicii de comunicații electronice de 
mare viteză.

(5) Ținând seama pe deplin de principiul 
proporționalității, organismul național de 
soluționare a litigiilor menționat la 
alineatul (4) emite o decizie pentru a 
soluționa litigiul inițiat în conformitate cu 
alineatul (4), recomandând, după caz, 
termenii, condițiile și prețurile, în cel mai 
scurt interval de timp posibil și, în orice 
caz, în termen de patru luni, fără a aduce 
atingere posibilității ca oricare dintre părți 
să înainteze cazul unei instanțe 
judecătorești. Orice preț stabilit de 
organismul de soluționare a litigiilor ia în 
considerare impactul avut de accesul 
solicitat asupra planului de afaceri care stă 
la baza investițiilor realizate de operatorul 
de rețea căruia i se solicită accesul, în 
special în cazul infrastructurilor fizice 
recent construite, utilizate pentru furnizarea 
de servicii de comunicații electronice de 
mare viteză.

Or. de

Amendamentul 108
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ținând seama pe deplin de principiul 
proporționalității, organismul național de 
soluționare a litigiilor menționat la 
alineatul (4) emite o decizie cu caracter 
obligatoriu pentru a soluționa litigiul inițiat 
în conformitate cu alineatul (4), precizând, 
după caz, termenii, condițiile și prețurile 
echitabile, în cel mai scurt interval de timp 
posibil și, în orice caz, în termen de patru 
luni, fără a aduce atingere posibilității ca 
oricare dintre părți să înainteze cazul unei 

(5) Ținând seama pe deplin de principiul 
proporționalității, organismul național de 
soluționare a litigiilor menționat la 
alineatul (4) emite o decizie cu caracter 
obligatoriu pentru a soluționa litigiul inițiat 
în conformitate cu alineatul (4), precizând, 
după caz, termenii, condițiile și prețurile 
echitabile, în cel mai scurt interval de timp 
posibil și, în orice caz, în termen de patru 
luni, fără a aduce atingere posibilității ca 
oricare dintre părți să înainteze cazul unei 
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instanțe judecătorești. Orice preț stabilit de 
organismul de soluționare a litigiilor ia în 
considerare impactul avut de accesul 
solicitat asupra planului de afaceri care stă 
la baza investițiilor realizate de operatorul 
de rețea căruia i se solicită accesul, în 
special în cazul infrastructurilor fizice 
recent construite, utilizate pentru furnizarea 
de servicii de comunicații electronice de 
mare viteză.

instanțe judecătorești. Orice preț stabilit de 
organismul de soluționare a litigiilor ia în 
considerare impactul avut de accesul 
solicitat asupra planului de afaceri care stă 
la baza investițiilor realizate de operatorul 
de utilități căruia i se solicită accesul, în 
special în cazul infrastructurilor fizice 
recent construite, utilizate pentru furnizarea 
de servicii de comunicații electronice de 
mare viteză.

Or. en

Justificare

Acest amendament garantează că articolul 3 se axează pe furnizarea accesului la 
infrastructura rețelei de utilități. Accesul la infrastructura de telecomunicații este reglementat 
deja prin Directiva-cadru privind comunicațiile electronice (2009/140/CE).

Amendamentul 109
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dacă sarcinile de realizat au legătură 
cu utilizarea partajată a infrastructurii, 
acest lucru poate fi realizat doar de 
operatorul rețelei sau de o parte căreia 
operatorul rețelei i-a contractat sarcina.

Or. nl

Amendamentul 110
Norbert Glante, Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Măsurile existente asociate utilizării 
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în comun a infrastructurii pot fi puse în 
aplicare doar de către respectivul operator 
de rețea sau în numele acestuia. 

Or. de

Justificare

Operatorul de rețea poate garanta doar în acest mod caracterul funcțional al rețelei sale.

Amendamentul 111
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Articolul 3 alineatele (2)-(5) nu se 
aplică conductelor de canalizare care nu 
pot fi inspectate de către oameni.

Or. en

Amendamentul 112
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a solicita accesul la infrastructura 
fizică în conformitate cu articolul 3, orice 
întreprindere autorizată să furnizeze rețele 
de comunicații electronice are dreptul de a 
accesa, la cerere, prin intermediul unui 
punct de informare unic, următorul set de 
informații minime privind infrastructura 
fizică existentă a oricărui operator de rețea:

Pentru a solicita accesul la infrastructura 
fizică în conformitate cu articolul 3, orice 
întreprindere autorizată să furnizeze rețele 
de comunicații electronice are dreptul de a 
accesa, pe baza unei cereri justificate în 
vederea dezvoltării unor viitoare servicii 
de telecomunicații mai eficiente, prin 
intermediul unui punct de informare unic, 
următorul set de informații minime privind 
infrastructura fizică existentă a oricărui 
operator de rețea:
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Or. en

Amendamentul 113
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a solicita accesul la infrastructura 
fizică în conformitate cu articolul 3, orice 
întreprindere autorizată să furnizeze rețele 
de comunicații electronice are dreptul de a 
accesa, la cerere, prin intermediul unui 
punct de informare unic, următorul set de 
informații minime privind infrastructura 
fizică existentă a oricărui operator de rețea:

Pentru a solicita accesul la infrastructura 
fizică în conformitate cu articolul 3, orice 
întreprindere autorizată să furnizeze rețele 
de comunicații electronice are dreptul de a 
accesa, la cerere, prin intermediul unui 
punct de informare unic, următorul set de 
informații minime privind infrastructura 
fizică existentă a oricărui operator de rețea, 
cu condiția ca acest lucru să nu afecteze 
siguranța, integritatea și securitatea 
rețelei:

Or. en

Justificare

Siguranța și securitatea ar trebui luate în considerare în momentul furnizării informațiilor 
prin intermediul punctului de informare unic. Cuvântul „siguranța” ar trebui adăugat.

Amendamentul 114
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a solicita accesul la infrastructura 
fizică în conformitate cu articolul 3, orice 
întreprindere autorizată să furnizeze rețele 
de comunicații electronice are dreptul de a 
accesa, la cerere, prin intermediul unui 
punct de informare unic, următorul set de 
informații minime privind infrastructura 

Pentru a solicita accesul la infrastructura 
fizică în conformitate cu articolul 3, orice 
întreprindere autorizată să furnizeze rețele 
de comunicații electronice și care prezintă 
un plan de instalare de rețele de 
comunicații de mare viteză, are dreptul de 
a accesa, la cerere, prin intermediul unui 
punct de informare unic, următorul set de 
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fizică existentă a oricărui operator de rețea: informații minime privind infrastructura 
fizică existentă a oricărui operator de rețea:

Or. ro

Amendamentul 115
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a solicita accesul la infrastructura 
fizică în conformitate cu articolul 3, orice 
întreprindere autorizată să furnizeze rețele 
de comunicații electronice are dreptul de a 
accesa, la cerere, prin intermediul unui 
punct de informare unic, următorul set de 
informații minime privind infrastructura 
fizică existentă a oricărui operator de rețea:

Pentru a solicita accesul la infrastructura 
fizică în conformitate cu articolul 3, orice 
întreprindere autorizată să furnizeze rețele 
de comunicații electronice are dreptul de a 
accesa, la cerere, prin intermediul unui 
punct de informare unic, următorul set de 
informații minime privind infrastructura 
fizică existentă a oricărui operator de rețea, 
cu condiția ca acesta să fie disponibil în 
format digital:

Or. nl

Amendamentul 116
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a solicita accesul la infrastructura 
fizică în conformitate cu articolul 3, orice 
întreprindere autorizată să furnizeze rețele 
de comunicații electronice are dreptul de a 
accesa, la cerere, prin intermediul unui 
punct de informare unic, următorul set de 
informații minime privind infrastructura 
fizică existentă a oricărui operator de rețea:

Pentru a solicita accesul la infrastructura 
fizică în conformitate cu articolul 3, orice 
întreprindere autorizată să furnizeze rețele 
de comunicații electronice are dreptul de a 
accesa, la cerere pentru fiecare zonă 
geografică, prin intermediul unui punct de 
informare unic, următorul set de informații 
minime privind infrastructura fizică 
existentă a oricărui operator de rețea:
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Amendamentul 117
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a solicita accesul la infrastructura 
fizică în conformitate cu articolul 3, orice 
întreprindere autorizată să furnizeze rețele 
de comunicații electronice are dreptul de a 
accesa, la cerere, prin intermediul unui 
punct de informare unic, următorul set de 
informații minime privind infrastructura 
fizică existentă a oricărui operator de rețea:

Pentru a solicita accesul la infrastructura 
fizică în conformitate cu articolul 3, orice 
întreprindere autorizată să furnizeze rețele 
de comunicații electronice are dreptul de a 
accesa, la cerere, următorul set de 
informații minime privind infrastructura 
fizică existentă a oricărui operator de rețea:

Or. en

Justificare

Un punct de informare unic va antrena costuri suplimentare inutile și mai multă birocrație și 
ar dubla sistemele existente bine constituite la nivel local.

Amendamentul 118
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dimensiunea, tipul și utilizarea actuală 
a infrastructurii;

(b) tipul și utilizarea actuală a 
infrastructurii;

Or. de

Justificare

Această informație este nesemnificativă pentru utilizatorii comuni pentru extinderea rețelei în 
bandă largă și nu ar trebui dezvăluită.
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Amendamentul 119
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea trebuie să specifice zona vizată de 
instalarea de elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză.

Cererea specifică zona vizată de instalarea 
de elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză și, prin urmare, 
întreprinderea obține acces doar la datele 
zonei geografice specifice respective.

Or. nl

Amendamentul 120
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderea care solicită accesul 
specifică zona vizată de o eventuală 
instalare a unor elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză.

Întreprinderea care solicită accesul 
specifică zona vizată de instalarea unor 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză.

Or. ro

Amendamentul 121
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderea care solicită accesul are 
obligația să păstreze confidențialitatea 
informațiilor primite în baza acestui 
regulament.
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Or. ro

Amendamentul 122
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la informațiile minime pentru zona 
respectivă se acordă fără întârziere, în 
format electronic, în condiții proporționale, 
nediscriminatorii și transparente. Accesul 
la informațiile minime poate fi limitat de 
punctul de informare unic numai atunci
când acest lucru este considerat necesar 
pentru asigurarea securității și integrității 
rețelelor sau păstrarea secretelor 
comerciale sau de afaceri.

Accesul la informațiile minime pentru zona 
respectivă se acordă fără întârziere, în 
format electronic, în condiții proporționale, 
nediscriminatorii și transparente. Accesul 
la informațiile minime poate fi limitat de 
punctul de informare unic numai atunci 
când acest lucru este considerat necesar 
pentru asigurarea securității și integrității 
rețelelor sau păstrarea secretelor 
comerciale sau de afaceri. În vederea 
protecției securității naționale și a 
securității și integrității anumitor 
elemente ale rețelei sau a unor zone din 
rețea, statele membre pot decide să 
excepteze anumite zone de la obligația de 
a prezenta setul de informații minime în 
format electronic. În aceste cazuri, 
accesul la informații minime poate fi 
limitat la o examinare la sediul 
operatorului de rețea. Toate măsurile de 
acest tip sunt notificate Comisiei.

Or. en

Justificare

Din motive de importanță economică și socială ridicată, anumite părți din infrastructura 
fizică a unei rețele pot fi identificate ca fiind infrastructuri critice pentru un stat membru. Din 
importanța atribuită acestor infrastructuri rezultă relativa lor atractivitate pentru acte de 
terorism și de sabotaj. Prin crearea posibilității ca aceste părți critice ale unei rețele să fie 
exceptate de la obligația de a acorda acces la informații minime în format electronic și prin 
limitarea sa la o examinare a informațiilor minime la sediul operatorului de rețea, riscul de 
difuzare nedorită a documentului va fi redus simțitor.
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Amendamentul 123
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la informațiile minime pentru zona 
respectivă se acordă fără întârziere, în 
format electronic, în condiții proporționale, 
nediscriminatorii și transparente. Accesul 
la informațiile minime poate fi limitat de 
punctul de informare unic numai atunci 
când acest lucru este considerat necesar 
pentru asigurarea securității și integrității 
rețelelor sau păstrarea secretelor 
comerciale sau de afaceri.

Accesul la informațiile minime pentru zona 
respectivă se acordă în format electronic, în 
condiții proporționale, nediscriminatorii și 
transparente și care garantează 
confidențialitatea lor și o utilizare strict 
limitată la obiectivul urmărit de această 
comunicare. Operatorului de rețea în 
cauză îi este adusă la cunoștință o astfel 
de comunicare.

Or. fr

Justificare

Extragerea datelor pentru zona în cauză necesită o activitate informatică. Acest lucru nu s-ar 
putea realiza decât „fără întârziere”.

Amendamentul 124
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la informațiile minime pentru zona 
respectivă se acordă fără întârziere, în 
format electronic, în condiții proporționale, 
nediscriminatorii și transparente. Accesul
la informațiile minime poate fi limitat de 
punctul de informare unic numai atunci 
când acest lucru este considerat necesar 
pentru asigurarea securității și integrității 
rețelelor sau păstrarea secretelor 
comerciale sau de afaceri.

Accesul la informațiile minime pentru zona 
respectivă se acordă fără întârziere, în 
format electronic, în condiții proporționale, 
nediscriminatorii și transparente. Accesul 
la informațiile minime poate fi limitat de 
punctul de informare unic atunci când acest 
lucru este considerat necesar pentru 
asigurarea securității și integrității rețelelor 
sau păstrarea secretelor comerciale sau de 
afaceri și atunci când se consideră 
necesar în vederea protejării intereselor 
publice și individuale fundamentale 
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conform dreptului intern. 

Or. en

Amendamentul 125
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la informațiile minime pentru zona 
respectivă se acordă fără întârziere, în 
format electronic, în condiții proporționale, 
nediscriminatorii și transparente. Accesul 
la informațiile minime poate fi limitat de 
punctul de informare unic numai atunci 
când acest lucru este considerat necesar 
pentru asigurarea securității și integrității 
rețelelor sau păstrarea secretelor 
comerciale sau de afaceri.

Accesul la informațiile minime pentru zona 
respectivă se acordă fără întârziere, în 
format electronic, în condiții proporționale, 
nediscriminatorii și complet transparente. 
Accesul la informațiile minime poate fi 
limitat de punctul de informare unic numai 
atunci când acest lucru este considerat 
necesar pentru asigurarea securității și 
integrității rețelelor sau păstrarea secretelor 
comerciale sau de afaceri.

Or. en

Amendamentul 126
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Punctul de informare unic garantează că 
accesul la informațiile minime acordat 
conform prezentului alineat este disponibil 
până cel târziu la [Oficiul pentru Publicații: 
vă rugăm introduceți data exactă: intrarea 
în vigoare a prezentului regulament + 12 
luni].

Punctul de informare unic garantează că 
accesul la informațiile minime acordat 
conform prezentului alineat este disponibil 
până cel târziu la [Oficiul pentru Publicații: 
a se introduce data exactă: intrarea în 
vigoare a prezentului regulament + 12 
luni]. Punerea la dispoziție și actualizarea 
informațiilor, precum și a oricărei noi 
informații minime sunt realizate conform 
modalităților care garantează 
confidențialitatea lor și o utilizare strict 
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limitată la obiectivul urmărit de această 
comunicare.

Or. fr

Justificare

În vederea asigurării duratei calității datelor disponibile în zona în cauză, este necesar ca 
acest lucru să se realizeze cu semnarea unui acord de confidențialitate, astfel încât datele 
eronate sau vechi să nu mai continue să circule.

Amendamentul 127
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura existentă 
nu este considerată adecvată din punct de 
vedere tehnic pentru instalarea de rețele 
de comunicații electronice de mare viteză, 
statele membre pot prevedea derogări de 
la obligațiile prevăzute la alineatul (1). O 
asemenea măsură este notificată Comisiei 
și este motivată în mod corespunzător cu 
toate părțile interesate cărora li s-a oferit 
posibilitatea de a comenta proiectul de 
măsură.

Or. en

Amendamentul 128
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice organism din sectorul public care, 
datorită sarcinilor sale, deține, în format 
electronic, informațiile minime privind 

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prevăzute de articolul 9 alineatul (3) din 
prezentul regulament, orice organism din 
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infrastructura fizică a unui operator de 
rețea, menționate la alineatul (1), pune 
aceste informații la dispoziția punctului de 
informare unic, prin mijloace electronice, 
până la [Oficiul pentru Publicații: vă 
rugăm introduceți data exactă: intrarea în 
vigoare a prezentului regulament + 6 luni]. 
Orice actualizare a acestor informații și 
orice noi informații minime, precum cele 
menționate la alineatul (1), primite de 
organismul din sectorul public sunt puse la 
dispoziția punctului de informare unic în 
termen de o lună de la primire.

sectorul public care, datorită sarcinilor sale, 
deține, în format electronic, informațiile 
minime privind infrastructura fizică a unui 
operator de rețea, menționate la 
alineatul (1), pune aceste informații la 
dispoziția punctului de informare unic, prin 
mijloace electronice, până la [Oficiul 
pentru Publicații: a se introduce data 
exactă: intrarea în vigoare a prezentului 
regulament + 6 luni]. Orice actualizare a 
acestor informații și orice noi informații 
minime, precum cele menționate la 
alineatul (1), primite de organismul din 
sectorul public sunt puse la dispoziția 
punctului de informare unic în termen de o 
lună de la primire. Punerea la dispoziție și 
actualizarea informațiilor, precum și a 
oricărei noi informații minime sunt 
realizate conform modalităților care 
garantează confidențialitatea lor și o 
utilizare strict limitată la obiectivul 
urmărit de această comunicare. 
Operatorului de rețea în cauză îi este 
adusă la cunoștință o astfel de 
comunicare.

Or. fr

Justificare

În anumite cazuri, organismul din sectorul public joacă el însuși rolul de punct de informare
unic, prin urmare etapa prevăzută la articolul 4 alineatul (2) nu se mai aplică. În vederea 
asigurării duratei calității datelor disponibile în zona în cauză, este necesar ca orice 
transmitere și orice actualizare a informațiilor să se realizeze cu semnarea unui acord de 
confidențialitate, astfel încât datele eronate sau vechi să nu mai continue să circule.

Amendamentul 129
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice organism din sectorul public care, 
datorită sarcinilor sale, deține, în format 

(2) Orice organism din sectorul public care, 
datorită sarcinilor sale, deține, în format 
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electronic, informațiile minime privind 
infrastructura fizică a unui operator de 
rețea, menționate la alineatul (1), pune 
aceste informații la dispoziția punctului de 
informare unic, prin mijloace electronice, 
până la [Oficiul pentru Publicații: vă 
rugăm introduceți data exactă: intrarea în 
vigoare a prezentului regulament + 6 luni]. 
Orice actualizare a acestor informații și 
orice noi informații minime, precum cele 
menționate la alineatul (1), primite de 
organismul din sectorul public sunt puse la 
dispoziția punctului de informare unic în 
termen de o lună de la primire.

electronic, informațiile minime privind 
infrastructura fizică a unui operator de 
rețea, menționate la alineatul (1), pune 
aceste informații la dispoziția punctului de 
informare unic, prin mijloace electronice, 
până la [Oficiul pentru Publicații: a se 
introduce data exactă: intrarea în vigoare a 
prezentului regulament + 6 luni]. Orice 
actualizare a acestor informații și orice noi 
informații minime, precum cele menționate 
la alineatul (1), primite de organismul din 
sectorul public sunt puse la dispoziție în 
termen de o lună de la primire.

Or. en

Justificare

Un punct de informare unic va antrena costuri suplimentare inutile și mai multă birocrație și 
ar dubla sistemele existente bine constituite la nivel local.

Amendamentul 130
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care informațiile minime 
menționate la alineatul (1) nu sunt deținute 
de organisme din sectorul public în 
conformitate cu alineatul (2), la cererea 
expresă a punctului de informare unic, 
orice operator de rețea pune la dispoziție, 
în format electronic, informațiile minime 
menționate la alineatul (1) referitoare la 
infrastructura sa fizică, în termen de o lună 
de la data cererii. Operatorul de rețea pune 
la dispoziția punctului de informare unic 
orice actualizare a informațiilor minime 
furnizate, în termen de o lună de la 
modificarea efectivă a rețelei fizice care 
antrenează modificarea informațiilor 
minime.

(3) În cazul în care informațiile minime 
menționate la alineatul (1) nu sunt deținute 
de organisme din sectorul public în 
conformitate cu alineatul (2), la cererea 
expresă a punctului de informare unic, la 
cererea specifică formulată în scris pentru 
o zonă vizată de o eventuală instalare a 
unei rețele de mare viteză de către o 
întreprindere autorizată să furnizeze 
rețele de comunicații electronice, orice 
operator de rețea pune la dispoziție, în 
format electronic, informațiile minime 
menționate la alineatul (1) referitoare la 
infrastructura sa fizică, în termen de o lună 
de la data cererii Operatorul de rețea pune 
la dispoziția punctului de informare unic 
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orice actualizare a informațiilor minime 
furnizate, în termen de un an de la 
modificarea efectivă a rețelei fizice care 
antrenează modificarea informațiilor 
minime. Modalitățile de punere la 
dispoziție sau de actualizare a 
informațiilor garantează că operatorul de 
rețea nu suportă costurile aferente acestor 
operațiuni.

Or. fr

Justificare

În funcție de dimensiunea operatorului de rețea, numărul de informații, dacă nu se limitează 
la zona de instalare potențială a unei rețele de mare viteză, poate fi semnificativ, iar 
extragerea și punerea lor în formatul corect pot genera costuri disproporționale. Extragerea 
datelor și concretizarea lor pentru zona în cauză necesită o activitate informatică. Acest lucru 
nu s-ar putea realiza „în termen de o lună”. Termenul de un an este mai realist.

Amendamentul 131
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Sub rezerva unor limitări destinate să 
garanteze securitatea fizică a rețelelor sau 
să protejeze secretele comerciale și de 
funcționare, punctul de informare unic 
poate oferi persoanelor fizice accesul la 
informațiile minime pentru o zonă 
specificată, la cerere sau pe site-ul său 
internet. Dacă punctul de informare unic 
poate oferi acces cu sau fără perceperea 
unei taxe administrative pentru o 
persoană, aceste informații sunt gratuite 
pentru un deținător de proprietate sau de 
teren al unei locații solicitate sau pentru 
deținătorii de proprietăți adiacente zonei 
specificate.

Or. en
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Justificare

Informațiile referitoare la amplasamentul rețelelor au un efect direct asupra valorilor 
proprietății. Prețurile locuințelor sau opțiunea de a construi locuințe noi pot fi influențate de 
ușurința accesului la rețelele de mare viteză și de faptul dacă sunt amplasate pe o proprietate 
sau în apropierea unei proprietăți. Astfel de informații pot preveni totodată tăierea 
accidentală a liniilor în timpul săpăturilor. Prin urmare, aceste informații, cel puțin în formă 
limitată, ar trebui să fie disponibile pentru deținătorii de proprietăți.

Amendamentul 132
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când informațiile minime 
menționate la alineatul (1) nu sunt 
disponibile prin intermediul punctului de 
informare unic, operatorii de rețea oferă 
acces la aceste informații în baza unei 
cereri scrise formulate de o întreprindere 
autorizată să furnizeze rețele de 
comunicații electronice. Cererea trebuie să 
specifice zona vizată de instalarea de 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză. Accesul la 
informații se acordă în termen de o lună de 
la solicitarea scrisă, în condiții 
proporționale, nediscriminatorii și 
transparente, fără a aduce atingere 
limitărilor menționate la alineatul (1).

(4) Atunci când informațiile minime 
menționate la alineatul (1) nu sunt 
disponibile prin intermediul punctului de 
informare unic, operatorii de rețea oferă 
acces la aceste informații în baza unei 
cereri scrise formulate de o întreprindere 
autorizată să furnizeze rețele de 
comunicații electronice. Cererea specifică
zona vizată de instalarea de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză. Accesul la informații se 
acordă în termen de o lună de la solicitarea 
scrisă, în condiții proporționale, 
nediscriminatorii și transparente, fără a 
aduce atingere limitărilor menționate la 
alineatul (1). Modalitățile de punere la 
dispoziție a informațiilor garantează că 
operatorul de rețea nu suportă costurile 
aferente acestei operațiuni.

Or. fr

Amendamentul 133
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când informațiile minime 
menționate la alineatul (1) nu sunt 
disponibile prin intermediul punctului de 
informare unic, operatorii de rețea oferă 
acces la aceste informații în baza unei 
cereri scrise formulate de o întreprindere 
autorizată să furnizeze rețele de 
comunicații electronice. Cererea trebuie să 
specifice zona vizată de instalarea de 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză. Accesul la 
informații se acordă în termen de o lună de 
la solicitarea scrisă, în condiții 
proporționale, nediscriminatorii și 
transparente, fără a aduce atingere 
limitărilor menționate la alineatul (1).

(4) Atunci când informațiile minime 
menționate la alineatul (1) nu sunt 
disponibile prin intermediul punctului de 
informare unic, operatorii de rețea oferă 
acces la aceste informații în baza unei 
cereri scrise, aprobate de o autoritate de 
reglementare oficială a statului membru,
formulate de o întreprindere autorizată să 
furnizeze rețele de comunicații electronice.
Întreprinderea care solicită accesul 
suportă costurile cererii cererea specifică
zona vizată de instalarea de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză. Accesul la informații se 
acordă în termen de o lună de la solicitarea 
scrisă, în condiții proporționale, 
nediscriminatorii și transparente, fără a 
aduce atingere limitărilor menționate la 
alineatul (1).

Or. nl

Amendamentul 134
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când informațiile minime 
menționate la alineatul (1) nu sunt 
disponibile prin intermediul punctului de 
informare unic, operatorii de rețea oferă 
acces la aceste informații în baza unei 
cereri scrise formulate de o întreprindere 
autorizată să furnizeze rețele de 
comunicații electronice. Cererea trebuie să 
specifice zona vizată de instalarea de 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză. Accesul la 
informații se acordă în termen de o lună de 
la solicitarea scrisă, în condiții 

(4) Atunci când informațiile minime 
menționate la alineatul (1) nu sunt 
disponibile prin intermediul punctului de 
informare unic, operatorii de rețea oferă 
acces la aceste informații în baza unei 
cereri scrise formulate de o întreprindere 
autorizată să furnizeze rețele de 
comunicații electronice. Cererea specifică
zona vizată de instalarea de elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză. Accesul la informații se 
acordă în termen de șase luni de la 
solicitarea scrisă, în condiții proporționale, 
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proporționale, nediscriminatorii și 
transparente, fără a aduce atingere 
limitărilor menționate la alineatul (1).

nediscriminatorii și transparente, fără a 
aduce atingere limitărilor menționate la 
alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 135
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În baza unei cereri scrise din partea 
unei întreprinderi autorizate să furnizeze 
rețele de comunicații electronice, operatorii 
de rețea satisfac cererile rezonabile de 
inspecție in situ ale unor elemente specifice 
ale propriilor infrastructuri fizice. Cererea 
specifică elementele vizate ale rețelei, în 
vederea instalării unor elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză. Autorizațiile de efectuare a 
inspecțiilor in situ ale elementelor de rețea 
specificate se acordă în condiții 
transparente, nediscriminatorii și 
proporționale, în termen de o lună de la 
data cererii scrise, fără a aduce atingere 
limitărilor menționate la alineatul (1).

(5) În baza unei cereri scrise, aprobate de o 
autoritate de reglementare a statului 
membru, din partea unei întreprinderi 
autorizate să furnizeze rețele de 
comunicații electronice, operatorii de rețea 
satisfac cererile rezonabile de inspecție in 
situ ale unor elemente specifice ale 
propriilor infrastructuri fizice. Cererea 
specifică elementele vizate ale rețelei, în 
vederea instalării unor elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză. Solicitantul suportă toate 
costurile asociate cererii. Autorizațiile de 
efectuare a inspecțiilor in situ ale 
elementelor de rețea specificate se acordă 
în condiții transparente, nediscriminatorii și 
proporționale, în termen de o lună de la 
data cererii scrise, fără a aduce atingere 
limitărilor menționate la alineatul (1).

Or. nl

Amendamentul 136
Norbert Glante, Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În baza unei cereri scrise din partea 
unei întreprinderi autorizate să furnizeze 
rețele de comunicații electronice, operatorii 
de rețea satisfac cererile rezonabile de 
inspecție in situ ale unor elemente specifice 
ale propriilor infrastructuri fizice. Cererea 
specifică elementele vizate ale rețelei, în 
vederea instalării unor elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză. Autorizațiile de efectuare a 
inspecțiilor in situ ale elementelor de rețea 
specificate se acordă în condiții 
transparente, nediscriminatorii și 
proporționale, în termen de o lună de la 
data cererii scrise, fără a aduce atingere 
limitărilor menționate la alineatul (1).

(5) În baza unei cereri scrise din partea 
unei întreprinderi autorizate să furnizeze 
rețele de comunicații electronice, operatorii 
de rețea satisfac cererile rezonabile de 
inspecție in situ ale unor elemente specifice 
ale propriilor infrastructuri fizice. Cererea 
specifică elementele vizate ale rețelei, în 
vederea instalării unor elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză. Autorizațiile de efectuare a 
inspecțiilor in situ ale elementelor de rețea 
specificate se acordă în condiții 
transparente, nediscriminatorii și 
proporționale, în termen de o lună de la 
data cererii scrise, fără a aduce atingere 
limitărilor menționate la alineatul (1). 
Solicitantul suportă toate costurile impuse 
de organizarea și punerea în aplicare a 
inspecțiilor in situ.

Or. de

Justificare

Inspectarea infrastructurilor poate fi foarte costisitoare. Acest lucru nu ar trebui impus 
proprietarului de rețea.

Amendamentul 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În baza unei cereri scrise a unei 
întreprinderi autorizate să furnizeze rețele 
de comunicații electronice, orice operator 
de rețea pune la dispoziție următorul set 
de informații minime privind acele lucrări 
de construcții civile aflate în curs de 
desfășurare sau planificate, legate de 
propria infrastructură fizică, pentru care 

eliminat
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fie a fost deja acordată o autorizație, fie o 
procedură de acordare a autorizației se 
află în curs de desfășurare, fie o primă 
depunere a cererii de autorizație pe lângă 
autoritățile competente este prevăzută în 
următoarele șase luni:
(a) amplasarea și tipul lucrărilor;
(b) elementele de rețea vizate;
(c) data estimată de începere a lucrărilor 
și durata acestora;
(d) un punct de contact.
Cererea unei întreprinderi autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice 
specifică zona vizată de instalarea unor 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză. În termen de 
două săptămâni de la data cererii scrise, 
operatorii de rețea furnizează informațiile 
solicitate în condiții proporționale, 
nediscriminatorii și transparente, fără a 
aduce atingere limitărilor menționate la 
alineatul (1).

Or. de

Justificare

Acordarea autorizației este deja reglementată în mare măsură la nivelul statelor membre.

Amendamentul 138
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În baza unei cereri scrise a unei 
întreprinderi autorizate să furnizeze rețele 
de comunicații electronice, orice operator 
de rețea pune la dispoziție următorul set 
de informații minime privind acele lucrări 
de construcții civile aflate în curs de 
desfășurare sau planificate, legate de 
propria infrastructură fizică, pentru care fie 
a fost deja acordată o autorizație, fie o 

Orice întreprindere autorizată să 
furnizeze rețele de comunicații electronice 
care are un plan de instalare de rețele de 
comunicații electronice de mare viteză 
poate solicita în baza unei cereri scrise și 
a planului de instalare oricărui operator
de rețea punerea la dispoziție a 
următorului set de informații minime 
privind acele lucrări de construcții civile 
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procedură de acordare a autorizației se află 
în curs de desfășurare, fie o primă 
depunere a cererii de autorizație pe lângă 
autoritățile competente este prevăzută în 
următoarele șase luni:

aflate în curs de desfășurare sau planificate, 
legate de propria infrastructură fizică, 
pentru care fie a fost deja acordată o 
autorizație, fie o procedură de acordare a 
autorizației se află în curs de desfășurare, 
fie o primă depunere a cererii de autorizație 
pe lângă autoritățile competente este 
prevăzută în următoarele șase luni:

Or. ro

Amendamentul 139
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea unei întreprinderi autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice 
trebuie să se specifice zona vizată de 
instalarea unor elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză. În 
termen de două săptămâni de la data 
cererii scrise, operatorii de rețea furnizează 
informațiile solicitate în condiții 
proporționale, nediscriminatorii și 
transparente, fără a aduce atingere 
limitărilor menționate la alineatul (1).

Cererea unei întreprinderi autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice 
specifică zona vizată de instalarea unor 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză. În termen de o 
lună de la data cererii scrise, operatorii de 
rețea furnizează informațiile solicitate în 
condiții proporționale, nediscriminatorii și 
transparente, fără a aduce atingere 
limitărilor menționate la alineatul (1). 
Întreprinderea autorizată să furnizeze 
rețele de comunicații electronice 
informează în cel mai scurt termen 
operatorul de rețea cu privire la dorința sa 
de a instala o rețea de comunicații
electronice de mare viteză în zona 
respectivă și, în orice caz, în termen de 
șase săptămâni de la primirea 
informațiilor solicitate.

Or. fr

Justificare

Extragerea datelor și punerea lor în formatul potrivit pentru zona în cauză necesită o 
activitate informatică. Termenul de o lună este proporțional cu scopul urmărit, întrucât 
acesta permite întreprinderii să ia în considerare interesul său de a opera o eventuală 
instalare a unei rețele de comunicații electronice, protejând, de asemenea, interesele 
operatorului de rețea, acesta fiind el însuși responsabil de propriile constrângeri legate de 
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realizarea lucrărilor.

Amendamentul 140
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Statele membre pot prevedea derogări 
de la obligațiile prevăzute la alineatele (1)-
(5), în cazul infrastructurilor fizice 
existente considerate inadecvate, din punct 
de vedere tehnic, pentru instalarea de rețele 
de comunicații electronice de mare viteză. 
Aceste măsuri trebuie motivate în mod 
corespunzător, în acest sens. Părților 
interesate li se oferă posibilitatea de a 
comenta proiectul de măsuri, într-un 
interval de timp rezonabil. Toate măsurile 
de acest tip sunt notificate Comisiei.

(10) Statele membre pot prevedea derogări 
de la obligațiile prevăzute la alineatele (1)-
(6) dacă informațiile se referă la o 
infrastructură națională critică pentru 
care punerea lor la dispoziție ar putea 
foarte ușor să evidențieze vulnerabilități 
sau în cazul infrastructurilor fizice 
existente considerate inadecvate, din punct 
de vedere tehnic, pentru instalarea de rețele 
de comunicații electronice de mare viteză. 
Aceste măsuri sunt motivate în mod 
corespunzător, în acest sens. Părților 
interesate li se oferă posibilitatea de a 
comenta proiectul de măsuri, într-un 
interval de timp rezonabil. Toate măsurile 
de acest tip sunt notificate Comisiei.

Or. en

Justificare

De exemplu, accesul lărgit la informații privind amplasamentul cablurilor ar fi în detrimentul 
eforturilor depuse în prezent pentru combaterea furtului de cupru.

Amendamentul 141
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În toate cazurile menționate la 
alineatele (1), (2), (3), (4), (5) și (6), 
întreprinderea care solicită acces la 
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informații ar trebui să limiteze numărul 
persoanelor care au acces la aceste date, 
să garanteze confidențialitatea datelor și 
să nu le distribuie niciunui terț.

Or. en

Justificare

Furnizarea de date cu privire la infrastructura critică, precum rețelele de energie electrică, 
ar trebui să se supună unui control strict. Informațiile furnizate unui operator de rețele de 
comunicații electronice ar trebui să fie confidențiale, să nu poată fi transferate niciunui terț și 
să fie utilizate numai în scopul unei mai bune planificări și coordonări a lucrărilor civile.

Amendamentul 142
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice operator de rețea are dreptul de a 
negocia acorduri privind coordonarea 
lucrărilor de construcții civile cu 
întreprinderi autorizate să furnizeze rețele 
de comunicații electronice, în vederea 
instalării unor elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză.

(1) Orice operator de rețea are dreptul de a 
negocia acorduri privind coordonarea 
lucrărilor de construcții civile cu 
întreprinderi autorizate să furnizeze rețele 
de comunicații electronice, în vederea 
instalării unor elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză. 
Aceste acorduri menționează în mod 
explicit condițiile de rambursare a 
costurilor adiționale de către 
întreprinderile autorizate să furnizeze 
rețele de comunicații electronice.

Or. fr

Justificare

Condițiile financiare sunt parte din acorduri în ceea ce privește coordonarea lucrărilor de 
construcții civile, precum și condițiile tehnice și juridice.

Amendamentul 143
Edit Herczog



PE519.832v01-00 80/103 AM\1005010RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice operator de rețea are dreptul de a 
negocia acorduri privind coordonarea 
lucrărilor de construcții civile cu 
întreprinderi autorizate să furnizeze rețele 
de comunicații electronice, în vederea 
instalării unor elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză.

(1) Orice operator de rețea are dreptul de a 
negocia acorduri privind coordonarea 
lucrărilor de construcții civile cu 
întreprinderi autorizate să furnizeze rețele 
de comunicații electronice, în vederea 
instalării unor elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză, 
precum și a dezvoltării propriilor sale 
rețele.

Or. en

Justificare

Chiar dacă obiectivul regulamentului este accelerarea instalării rețelelor de bandă largă, 
textul ar trebui să vizeze un grad superior de reciprocitate. Prin urmare, operatorii de rețele 
ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a profita de pe urma lucrărilor civile 
planificate de întreprinderi care furnizează rețele de comunicații electronice.

Amendamentul 144
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice întreprindere care execută lucrări 
de construcții civile, finanțate în totalitate 
sau parțial din fonduri publice, satisface 
toate cererile rezonabile, formulate de 
întreprinderi autorizate să furnizeze rețele 
de comunicații electronice în vederea 
instalării unor elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză, 
referitoare la încheierea unor acorduri de 
coordonare a lucrărilor de construcții 
civile, în condiții transparente și 
nediscriminatorii, cu condiția ca acest lucru 
să nu antreneze niciun cost suplimentar 

(2) Orice întreprindere care execută lucrări 
de construcții civile, finanțate în totalitate 
sau parțial din fonduri publice, satisface 
toate cererile rezonabile, formulate de 
întreprinderi autorizate să furnizeze rețele 
de comunicații electronice în vederea 
instalării unor elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză, 
referitoare la încheierea unor acorduri de 
coordonare a lucrărilor de construcții 
civile, în condiții transparente și 
nediscriminatorii, cu condiția ca acest lucru 
să nu antreneze niciun cost suplimentar 
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pentru lucrările de construcții civile avute 
inițial în vedere și ca cererea de coordonare 
să fie depusă cât mai curând posibil și, în 
orice caz, cu cel puțin o lună înainte de 
prezentarea proiectului final autorităților 
competente, în vederea acordării 
autorizației.

pentru lucrările de construcții civile avute 
inițial în vedere și ca cererea de coordonare 
să fie depusă cât mai curând posibil și, în 
orice caz, cu cel puțin o lună înainte de 
prezentarea proiectului final autorităților 
competente, în vederea acordării 
autorizației. Întreprinderile autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice 
contribuie în mod adecvat la acoperirea 
costurilor muncii. Dacă apar costuri 
suplimentare, ele sunt suportate, de 
asemenea, de întreprinderea care a făcut 
cererea.

Or. nl

Amendamentul 145
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice întreprindere care execută lucrări 
de construcții civile, finanțate în totalitate 
sau parțial din fonduri publice, satisface 
toate cererile rezonabile, formulate de 
întreprinderi autorizate să furnizeze rețele 
de comunicații electronice în vederea 
instalării unor elemente ale rețelelor de
comunicații electronice de mare viteză, 
referitoare la încheierea unor acorduri de
coordonare a lucrărilor de construcții 
civile, în condiții transparente și 
nediscriminatorii, cu condiția ca acest 
lucru să nu antreneze niciun cost 
suplimentar pentru lucrările de construcții 
civile avute inițial în vedere și ca cererea 
de coordonare să fie depusă cât mai 
curând posibil și, în orice caz, cu cel puțin 
o lună înainte de prezentarea proiectului 
final autorităților competente, în vederea 
acordării autorizației.

(2) Orice întreprindere care execută lucrări 
de construcții civile, finanțate în totalitate 
sau parțial din fonduri publice, asigură 
coordonarea utilităților, inclusiv a 
întreprinderilor autorizate să furnizeze 
rețele de comunicații electronice. Orice 
acord de coordonare are la bază condiții 
transparente și nediscriminatorii și nu 
antrenează niciun cost suplimentar pentru 
lucrările de construcții civile avute inițial 
în vedere.

Or. en
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Amendamentul 146
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Întreprinderile care execută lucrări 
publice și întreprinderile autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice 
depun toate eforturile în vederea 
coordonării lucrărilor civile cu cele ale 
operatorilor de sisteme de distribuție a 
energiei, pentru a reduce la minimum 
lucrările necesare și a instala, a menține 
și a actualiza concomitent infrastructurile 
energetice și TIC.

Or. en

Amendamentul 147
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice întreprindere autorizată să 
furnizeze rețele de comunicații electronice 
are dreptul de a accesa, la cerere, prin 
mijloace electronice, într-un punct de 
informare unic, orice informații privind 
condițiile și procedurile aplicabile acordării 
autorizațiilor pentru lucrările de construcții 
civile necesare în vederea instalării unor 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză, inclusiv orice 
derogări aplicabile acestor elemente, în 
ceea ce privește o parte sau totalitatea 
autorizațiilor impuse de legislația 
națională.

(1) Orice întreprindere autorizată să 
furnizeze rețele de comunicații electronice 
are dreptul de a accesa orice informație
privind condițiile și procedurile aplicabile 
acordării autorizațiilor pentru lucrările de 
construcții civile necesare în vederea 
instalării unor elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză, 
inclusiv orice derogare aplicabilă acestor 
elemente, în ceea ce privește o parte sau 
totalitatea autorizațiilor impuse de 
legislația națională.

Or. en
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Justificare

Un punct de informare unic va antrena costuri suplimentare inutile și mai multă birocrație și 
ar dubla sistemele existente bine constituite la nivel local.

Amendamentul 148
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice întreprindere autorizată să 
furnizeze rețele de comunicații electronice 
are dreptul de a depune, prin mijloace 
electronice, într-un punct de informare 
unic, cereri de autorizare referitoare la 
lucrări de construcții civile necesare în 
vederea instalării unor elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză. Punctul de informare unic
facilitează și coordonează procesul de 
acordare a autorizațiilor. În particular, 
acesta garantează faptul că cererile sunt 
transmise tuturor autorităților competente 
implicate în acordarea autorizațiilor 
aplicabile lucrărilor de construcții civile în 
cauză și monitorizează respectarea 
termenelor aplicabile în conformitate cu 
alineatul (3).

(2) Orice întreprindere autorizată să 
furnizeze rețele de comunicații electronice 
are dreptul de a depune, printr-un punct de 
informare, cereri de autorizare referitoare 
la lucrări de construcții civile necesare în 
vederea instalării unor elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză. Orice punct de informare 
desemnat de un stat membru sau de o 
autoritate locală facilitează și coordonează 
procesul de acordare a autorizațiilor. În 
special, acesta garantează faptul că cererile 
sunt transmise tuturor autorităților 
competente implicate în acordarea 
autorizațiilor aplicabile lucrărilor de 
construcții civile în cauză și monitorizează 
respectarea termenelor aplicabile în 
conformitate cu alineatul (3).

Or. en

Justificare

Un organism național care să trateze cererile de lucrări stradale, cererile de autorizații și 
cererile de planificare s-ar suprapune cu multe sisteme existente în statele membre, care sunt 
deja bine constituite în conducerile locale și regionale.

Amendamentul 149
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente acordă sau 
refuză să acorde autorizațiile în termen de 
șase luni de la primirea unei cereri, fără a 
aduce atingere altor termene-limită sau 
obligații specifice prevăzute pentru buna 
desfășurare a procedurii, care sunt 
aplicabile procedurii de acordare a 
autorizațiilor în conformitate cu legislația 
națională sau cu cea a Uniunii. Orice refuz 
trebuie să fie justificat în mod 
corespunzător, pe baza unor criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii și 
proporționale.

(3) Autoritățile competente acordă sau 
refuză să acorde autorizațiile în termen de 
șase luni de la primirea unei cereri, cu 
condiția ca toate părțile interesate să fi 
fost audiate și ca securitatea juridică să 
poată fi garantată, fără a aduce atingere 
altor termene-limită sau obligații specifice 
prevăzute pentru buna desfășurare a 
procedurii, care sunt aplicabile procedurii 
de acordare a autorizațiilor în conformitate 
cu legislația națională sau cu cea a Uniunii. 
Orice refuz este justificat în mod 
corespunzător, pe baza unor criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii și 
proporționale.

Or. en

Amendamentul 150
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate clădirile nou construite la locația 
utilizatorului final, inclusiv elementele 
aflate în proprietate comună, pentru care au 
fost depuse cereri de autorizație de 
construcție, după [Oficiul pentru Publicații: 
vă rugăm să introduceți data exactă a 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], sunt echipate cu o 
infrastructură fizică interioară pregătită 
pentru rețelele de mare viteză, până la 
punctele terminus ale rețelei. Aceeași 
obligație se aplică lucrărilor majore de 
renovare, pentru care s-a depus o cerere de 
acordare a autorizației de construcție după 
[Oficiul pentru Publicații: vă rugăm să 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

(1) Toate clădirile nou-construite la locația 
utilizatorului final, inclusiv elementele 
aflate în proprietate comună, pentru care au 
fost depuse cereri de autorizație de
construcție după [Oficiul pentru Publicații: 
a se introduce data exactă a intrării în 
vigoare a prezentului regulament], sunt 
evaluate sub aspectul rentabilității 
echipării lor cu o infrastructură fizică 
interioară pregătită pentru rețelele de mare 
viteză, până la punctele terminus ale 
rețelei. Aceeași obligație se aplică 
lucrărilor majore de renovare pentru care s-
a depus o cerere de acordare a autorizației 
de construcție după [Oficiul pentru 
Publicații: a se introduce data exactă a 
intrării în vigoare a prezentului 
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regulament].

Or. en

Justificare

Piața oferă deja soluții în acest domeniu, iar impunerea unei obligații de a dota imobilele 
noi, precum și imobilele supuse unor lucrări de renovare, cu rețele de generație următoare ar 
antrena costuri suplimentare semnificative pentru sectorul construcțiilor în aceste vremuri de 
dificultăți economice și ar descuraja investițiile.

Amendamentul 151
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate clădirile nou construite la locația 
utilizatorului final, inclusiv elementele 
aflate în proprietate comună, pentru care au 
fost depuse cereri de autorizație de 
construcție, după [Oficiul pentru Publicații: 
vă rugăm să introduceți data exactă a 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], sunt echipate cu o 
infrastructură fizică interioară pregătită 
pentru rețelele de mare viteză, până la 
punctele terminus ale rețelei. Aceeași 
obligație se aplică lucrărilor majore de 
renovare, pentru care s-a depus o cerere de 
acordare a autorizației de construcție după 
[Oficiul pentru Publicații: vă rugăm să 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

(1) Toate clădirile nou-construite la locația 
utilizatorului final, inclusiv elementele 
aflate în proprietate comună, pentru care au 
fost depuse cereri de autorizație de 
construcție la șase luni după [Oficiul 
pentru Publicații: a se introduce data 
exactă a intrării în vigoare a prezentului 
regulament], sunt echipate cu o 
infrastructură fizică interioară pregătită 
pentru rețelele de mare viteză, până la 
punctele terminus ale rețelei. Aceeași 
obligație se aplică lucrărilor majore de 
renovare pentru care s-a depus o cerere de 
acordare a autorizației de construcție la 
șase luni după [Oficiul pentru Publicații: a 
se introduce data exactă a intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

Or. en

Justificare

Orice impunere a unor noi obligații pentru dezvoltatori are consecințe asupra planurilor 
tehnice. Având în vedere faptul că documentația, inclusiv planurile tehnice, trebuie 
prezentată înaintea cererii oficiale de autorizație de construcție, această obligație ar putea 
genera probleme la punerea în aplicare a propunerii. O perioadă tranzitorie de șase luni va 
permite luarea în calcul a acestor dispoziții la planificarea unor proiecte viitoare și 
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acordarea unei perioade de timp pentru modificarea unor proiecte aflate în ultima fază, 
înaintea solicitării autorizațiilor.

Amendamentul 152
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate clădirile nou construite la locația 
utilizatorului final, inclusiv elementele 
aflate în proprietate comună, pentru care au 
fost depuse cereri de autorizație de 
construcție, după [Oficiul pentru Publicații: 
vă rugăm să introduceți data exactă a 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], sunt echipate cu o 
infrastructură fizică interioară pregătită 
pentru rețelele de mare viteză, până la 
punctele terminus ale rețelei. Aceeași 
obligație se aplică lucrărilor majore de 
renovare, pentru care s-a depus o cerere de 
acordare a autorizației de construcție după 
[Oficiul pentru Publicații: vă rugăm să 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

(1) Toate clădirile nou-construite la locația 
utilizatorului final, inclusiv elementele 
aflate în proprietate comună, pentru care au 
fost depuse cereri de autorizație de 
construcție după [Oficiul pentru Publicații: 
a se introduce data exactă a intrării în 
vigoare a prezentului regulament], sunt 
echipate cu o infrastructură fizică interioară 
neutră din punct de vedere tehnologic,
pregătită pentru rețelele de mare viteză, 
până la punctele terminus ale rețelei. 
Aceeași obligație se aplică lucrărilor 
majore de renovare pentru care s-a depus o 
cerere de acordare a autorizației de 
construcție după [Oficiul pentru Publicații: 
a se introduce data exactă a intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

Or. en

Amendamentul 153
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate clădirile nou construite la locația 
utilizatorului final, inclusiv elementele 
aflate în proprietate comună, pentru care au 
fost depuse cereri de autorizație de 
construcție, după [Oficiul pentru Publicații: 

(1) Toate clădirile nou-construite la locația 
utilizatorului final, inclusiv elementele 
aflate în proprietate comună, pentru care au 
fost depuse cereri de autorizație de 
construcție după [Oficiul pentru Publicații: 
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vă rugăm să introduceți data exactă a 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], sunt echipate cu o 
infrastructură fizică interioară pregătită 
pentru rețelele de mare viteză, până la 
punctele terminus ale rețelei. Aceeași 
obligație se aplică lucrărilor majore de 
renovare, pentru care s-a depus o cerere de 
acordare a autorizației de construcție după 
[Oficiul pentru Publicații: vă rugăm să 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

a se introduce data exactă a intrării în 
vigoare a prezentului regulament], pot fi
echipate cu o infrastructură fizică interioară 
pregătită pentru rețelele de mare viteză, 
până la punctele terminus ale rețelei. 
Aceeași posibilitate se aplică lucrărilor 
majore de renovare pentru care s-a depus o 
cerere de acordare a autorizației de 
construcție după [Oficiul pentru Publicații: 
a se introduce  data exactă a intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

Or. en

Amendamentul 154
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Toate imobilele colective nou-
construite pentru care s-au depus cereri de 
acordare a autorizațiilor de construcție 
după [Oficiul pentru Publicații: vă rugăm 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului Regulament] sunt dotate cu 
un punct de concentrare, situat în interiorul 
sau în afara clădirii și accesibil furnizorilor 
de rețele de comunicații electronice, prin 
intermediul căruia se pune la dispoziție 
conectarea la infrastructura internă 
pregătită pentru rețelele de mare viteză. 
Aceeași obligație se aplică lucrărilor 
majore de renovare care vizează imobilele 
colective, pentru care s-a depus o cerere de 
acordare a autorizației de construcție după 
[Oficiul pentru Publicații: vă rugăm să 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

(2) Toate imobilele colective nou-construite
pentru care s-au depus cereri de acordare a 
autorizațiilor de construcție după [Oficiul 
pentru Publicații: a se introduce data 
exactă a intrării în vigoare a prezentului 
Regulament], inclusiv locuințele sociale,
sunt dotate cu un punct de concentrare, 
situat în interiorul sau în afara clădirii și 
accesibil furnizorilor de rețele de 
comunicații electronice, prin intermediul 
căruia se pune la dispoziție conectarea la 
infrastructura internă pregătită pentru 
rețelele de mare viteză. Aceeași obligație 
se aplică lucrărilor majore de renovare care 
vizează imobilele colective, pentru care s-a 
depus o cerere de acordare a autorizației de 
construcție după [Oficiul pentru Publicații: 
a se introduce data exactă a intrării în 
vigoare a prezentului regulament]. Această 
obligație se aplică tuturor imobilelor 
existente ale instituțiilor publice care 
conțin colecții importante de date, precum 
bibliotecile, arhivele, instituțiile culturale 
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și instituțiile de învățământ superior.

Or. en

Amendamentul 155
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Toate imobilele colective nou-
construite pentru care s-au depus cereri de 
acordare a autorizațiilor de construcție 
după [Oficiul pentru Publicații: vă rugăm 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului Regulament] sunt dotate cu 
un punct de concentrare, situat în interiorul 
sau în afara clădirii și accesibil furnizorilor 
de rețele de comunicații electronice, prin 
intermediul căruia se pune la dispoziție 
conectarea la infrastructura internă 
pregătită pentru rețelele de mare viteză. 
Aceeași obligație se aplică lucrărilor 
majore de renovare care vizează imobilele 
colective, pentru care s-a depus o cerere de 
acordare a autorizației de construcție după 
[Oficiul pentru Publicații: vă rugăm să 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

(2) Toate imobilele colective nou-construite
pentru care s-au depus cereri de acordare a 
autorizațiilor de construcție după [Oficiul 
pentru Publicații: a se introduce data 
exactă a intrării în vigoare a prezentului 
Regulament] sunt evaluate sub aspectul 
rentabilității echipării lor cu un punct de 
concentrare, situat în interiorul sau în afara 
clădirii și accesibil furnizorilor de rețele de 
comunicații electronice, prin intermediul 
căruia se pune la dispoziție conectarea la 
infrastructura internă pregătită pentru 
rețelele de mare viteză. Aceeași obligație 
se aplică lucrărilor majore de renovare care 
vizează imobilele colective, pentru care s-a 
depus o cerere de acordare a autorizației de 
construcție după [Oficiul pentru Publicații: 
a se introduce data exactă a intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

Or. en

Justificare

Piața oferă deja soluții în acest domeniu, iar impunerea unei obligații de a dota imobilele 
noi, precum și imobilele supuse unor lucrări de renovare, cu rețele de generație următoare ar 
antrena costuri suplimentare semnificative pentru sectorul construcțiilor în aceste vremuri de 
dificultăți economice și ar descuraja investițiile.

Amendamentul 156
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Toate imobilele colective nou-
construite pentru care s-au depus cereri de 
acordare a autorizațiilor de construcție 
după [Oficiul pentru Publicații: vă rugăm 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului Regulament] sunt dotate cu 
un punct de concentrare, situat în interiorul 
sau în afara clădirii și accesibil furnizorilor 
de rețele de comunicații electronice, prin 
intermediul căruia se pune la dispoziție 
conectarea la infrastructura internă 
pregătită pentru rețelele de mare viteză. 
Aceeași obligație se aplică lucrărilor 
majore de renovare care vizează imobilele 
colective, pentru care s-a depus o cerere de 
acordare a autorizației de construcție după 
[Oficiul pentru Publicații: vă rugăm să 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

(2) Toate imobilele colective nou-construite
pentru care s-au depus cereri de acordare a 
autorizațiilor de construcție la șase luni
după [Oficiul pentru Publicații: a se 
introduce data exactă a intrării în vigoare a 
prezentului Regulament] sunt dotate cu un 
punct de concentrare, situat în interiorul 
sau în afara clădirii și accesibil furnizorilor 
de rețele de comunicații electronice, prin 
intermediul căruia se pune la dispoziție 
conectarea la infrastructura internă 
pregătită pentru rețelele de mare viteză. 
Aceeași obligație se aplică lucrărilor 
majore de renovare care vizează imobilele 
colective, pentru care s-a depus o cerere de 
acordare a autorizației de construcție la 
șase luni după [Oficiul pentru Publicații: a 
se introduce data exactă a intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

Or. en

Amendamentul 157
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Toate imobilele colective nou-
construite pentru care s-au depus cereri de 
acordare a autorizațiilor de construcție 
după [Oficiul pentru Publicații: vă rugăm 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului Regulament] sunt dotate cu 
un punct de concentrare, situat în interiorul 
sau în afara clădirii și accesibil furnizorilor 
de rețele de comunicații electronice, prin 
intermediul căruia se pune la dispoziție 
conectarea la infrastructura internă 

(2) Toate imobilele colective nou-construite
pentru care s-au depus cereri de acordare a 
autorizațiilor de construcție după [Oficiul 
pentru Publicații: a se introduce data 
exactă a intrării în vigoare a prezentului 
Regulament] sunt dotate cu un punct de 
concentrare neutru din punct de vedere 
tehnologic, situat în interiorul sau în afara 
clădirii și accesibil furnizorilor de rețele de 
comunicații electronice, prin intermediul 
căruia se pune la dispoziție conectarea la 
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pregătită pentru rețelele de mare viteză. 
Aceeași obligație se aplică lucrărilor 
majore de renovare care vizează imobilele 
colective, pentru care s-a depus o cerere de 
acordare a autorizației de construcție după 
[Oficiul pentru Publicații: vă rugăm să 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

infrastructura internă pregătită pentru 
rețelele de mare viteză. Aceeași obligație 
se aplică lucrărilor majore de renovare care 
vizează imobilele colective, pentru care s-a 
depus o cerere de acordare a autorizației de 
construcție după [Oficiul pentru Publicații: 
a se introduce data exactă a intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

Or. en

Amendamentul 158
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Toate imobilele colective nou-
construite pentru care s-au depus cereri de 
acordare a autorizațiilor de construcție 
după [Oficiul pentru Publicații: vă rugăm 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului Regulament] sunt dotate cu 
un punct de concentrare, situat în interiorul 
sau în afara clădirii și accesibil furnizorilor 
de rețele de comunicații electronice, prin 
intermediul căruia se pune la dispoziție 
conectarea la infrastructura internă 
pregătită pentru rețelele de mare viteză. 
Aceeași obligație se aplică lucrărilor 
majore de renovare care vizează imobilele 
colective, pentru care s-a depus o cerere de 
acordare a autorizației de construcție după 
[Oficiul pentru Publicații: vă rugăm să 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

(2) Toate imobilele colective nou-construite
pentru care s-au depus cereri de acordare a 
autorizațiilor de construcție după [Oficiul 
pentru Publicații: a se introduce data 
exactă a intrării în vigoare a prezentului 
Regulament] pot fi dotate cu un punct de 
concentrare, situat în interiorul sau în afara 
clădirii și accesibil furnizorilor de rețele de 
comunicații electronice, prin intermediul 
căruia se pune la dispoziție conectarea la 
infrastructura internă pregătită pentru 
rețelele de mare viteză. Aceeași obligație 
se aplică lucrărilor majore de renovare care 
vizează imobilele colective, pentru care s-a 
depus o cerere de acordare a autorizației de 
construcție după [Oficiul pentru Publicații: 
a se introduce data exactă a intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

Or. en

Amendamentul 159
Kent Johansson
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Toate imobilele colective nou-
construite pentru care s-au depus cereri de 
acordare a autorizațiilor de construcție 
după [Oficiul pentru Publicații: vă rugăm 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a prezentului Regulament] sunt dotate cu 
un punct de concentrare, situat în interiorul 
sau în afara clădirii și accesibil 
furnizorilor de rețele de comunicații 
electronice, prin intermediul căruia se pune 
la dispoziție conectarea la infrastructura 
internă pregătită pentru rețelele de mare 
viteză. Aceeași obligație se aplică 
lucrărilor majore de renovare care vizează 
imobilele colective, pentru care s-a depus o 
cerere de acordare a autorizației de 
construcție după [Oficiul pentru Publicații:
vă rugăm să introduceți data exactă a 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

(2) Toate imobilele colective nou-
construite pentru care s-au depus cereri de 
acordare a autorizațiilor de construcție 
după [Oficiul pentru Publicații: a se 
introduce data exactă a intrării în vigoare a 
prezentului Regulament] sunt dotate cu un 
punct de concentrare, situat în interiorul 
sau în afara clădirii, prin intermediul căruia 
se pune la dispoziție conectarea la 
infrastructura internă pregătită pentru 
rețelele de mare viteză. Aceeași obligație 
se aplică lucrărilor majore de renovare care 
vizează imobilele colective, pentru care s-a 
depus o cerere de acordare a autorizației de 
construcție după [Oficiul pentru Publicații: 
a se introduce data exactă a intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

Or. sv

Justificare

Nu este clar ce se înțelege prin „accesibil furnizorilor de rețele de comunicații electronice”. 
S-ar putea interpreta ca restricționare disproporțională a dreptului de proprietate.

Amendamentul 160
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot să prevadă 
exceptarea anumitor categorii de clădiri, în
particular a imobilelor individuale sau a 
celor supuse unor lucrări majore de 
renovare, de la obligațiile prevăzute la 

(3) Statele membre pot să prevadă 
exceptarea anumitor categorii de clădiri, în
special a imobilelor individuale sau a celor 
supuse unor lucrări majore de renovare, de 
la obligațiile prevăzute la alineatele (1) 
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alineatele (1) și (2), în cazul în care costul 
îndeplinirii acestor obligații este 
disproporționat. Aceste măsuri trebuie să 
fie motivate în mod corespunzător. Părților 
interesate li se oferă posibilitatea de a 
comenta proiectul de măsuri, într-un 
interval de timp rezonabil. Toate măsurile 
de acest tip sunt notificate Comisiei.

și (2), în cazul în care costul îndeplinirii 
acestor obligații este disproporționat. 
Aceste măsuri sunt motivate în mod 
corespunzător. Părților interesate li se oferă 
posibilitatea de a comenta proiectul de 
măsuri, într-un interval de timp rezonabil. 
Toate măsurile de acest tip sunt notificate 
Comisiei. De asemenea, statele membre 
pot să prevadă excepții de la alineatul (2) 
în ceea ce privește liniile de acces pentru 
utilizatorii finali în imobile în care se 
utilizează modele de afaceri cu rețele 
deschise.

Or. en

Amendamentul 161
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot să prevadă 
exceptarea anumitor categorii de clădiri, în 
particular a imobilelor individuale sau a 
celor supuse unor lucrări majore de 
renovare, de la obligațiile prevăzute la 
alineatele (1) și (2), în cazul în care costul 
îndeplinirii acestor obligații este 
disproporționat. Aceste măsuri trebuie să 
fie motivate în mod corespunzător. Părților 
interesate li se oferă posibilitatea de a 
comenta proiectul de măsuri, într-un 
interval de timp rezonabil. Toate măsurile 
de acest tip sunt notificate Comisiei.

(3) Statele membre pot să prevadă 
exceptarea anumitor categorii de clădiri, în 
special a imobilelor individuale sau a celor 
supuse unor lucrări majore de renovare, de 
la obligațiile prevăzute la alineatele (1) și
(2), în cazul în care costul îndeplinirii 
acestor obligații este disproporționat.
Aceste măsuri sunt motivate în mod 
corespunzător. Părților interesate li se oferă 
posibilitatea de a comenta proiectul de 
măsuri, într-un interval de timp rezonabil.
Toate măsurile de acest tip sunt notificate 
Comisiei. Exceptări de la alineatul (2) pot 
fi acordate, de asemenea, pentru accesul 
la clienții finali de pe proprietăți unde 
sunt aplicate modele de afaceri în rețea 
deschisă.

Or. sv



AM\1005010RO.doc 93/103 PE519.832v01-00

RO

Justificare

Este important ca deținătorilor de proprietăți să li se permită să aplice în continuare modelul 
de afaceri de succes, fapt care este tot mai obișnuit în multe locuri, cu rețele în bandă largă 
deschise și concurență în furnizarea de servicii. Modelul a contribuit în multe locuri la 
extinderea și aplicarea utilizării de benzi largi la un cost scăzut pentru consumatorul final, 
potrivit standardelor internaționale. Modelul implică concurența efectivă în una și aceeași 
infrastructură de bandă largă. De asemenea, este mai ecologică și mai eficientă din punct de 
vedere energetic decât multe alte soluții.

Amendamentul 162
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot să prevadă 
exceptarea anumitor categorii de clădiri, în 
particular a imobilelor individuale sau a 
celor supuse unor lucrări majore de 
renovare, de la obligațiile prevăzute la 
alineatele (1) și (2), în cazul în care costul 
îndeplinirii acestor obligații este 
disproporționat. Aceste măsuri trebuie să 
fie motivate în mod corespunzător. Părților 
interesate li se oferă posibilitatea de a 
comenta proiectul de măsuri, într-un 
interval de timp rezonabil. Toate măsurile 
de acest tip sunt notificate Comisiei.

(3) Statele membre pot să prevadă 
exceptarea anumitor categorii de clădiri, în 
special a imobilelor individuale sau a celor 
supuse unor lucrări majore de renovare, de 
la obligațiile prevăzute la alineatele (1) și
(2), în cazul în care costul îndeplinirii 
acestor obligații este disproporționat.
Aceste măsuri trebuie să fie motivate în 
mod corespunzător. Părților interesate li se 
oferă posibilitatea de a comenta proiectul 
de măsuri, într-un interval de timp 
rezonabil. Toate măsurile de acest tip sunt 
notificate Comisiei. Statele membre pot 
acorda exceptări de la alineatul (2) în 
ceea ce privește accesul la utilizatori finali 
acolo unde pe proprietate sunt utilizate 
rețele deschise.

Or. sv

Amendamentul 163
Giles Chichester

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

(3) Statele membre pot să prevadă 
exceptarea anumitor categorii de clădiri, în
particular a imobilelor individuale sau a 
celor supuse unor lucrări majore de 
renovare, de la obligațiile prevăzute la 
alineatele (1) și (2), în cazul în care costul 
îndeplinirii acestor obligații este 
disproporționat. Aceste măsuri trebuie să 
fie motivate în mod corespunzător. Părților 
interesate li se oferă posibilitatea de a 
comenta proiectul de măsuri, într-un 
interval de timp rezonabil. Toate măsurile 
de acest tip sunt notificate Comisiei.

(3) Statele membre pot să prevadă 
exceptarea anumitor categorii de clădiri, în
special a imobilelor individuale sau a celor 
supuse unor lucrări majore de renovare, de 
la obligațiile prevăzute la alineatele (1) 
și (2), în cazul în care costul îndeplinirii 
acestor obligații este disproporționat. 
Aceste măsuri sunt motivate în mod 
corespunzător. Părților interesate li se oferă 
posibilitatea de a comenta proiectul de 
măsuri, într-un interval de timp rezonabil.

Or. en

Amendamentul 164
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice furnizor de rețele publice de 
comunicații are dreptul de a amplasa 
punctul terminus al propriei rețele în 
punctul de concentrare, pe cheltuială 
proprie și cu condiția să reducă la 
minimum impactul asupra proprietății 
private, în vederea accesării infrastructurii 
fizice interioare pregătite pentru rețelele de 
mare viteză.

(1) Înaintea acordării consimțământului 
de către proprietarul terenului sau al 
imobilului și, după caz, înaintea 
constituirii compensației financiare, orice 
furnizor de rețele publice de comunicații 
are dreptul de a amplasa punctul terminus 
al propriei rețele în punctul de concentrare, 
pe cheltuială proprie și cu condiția să 
reducă la minimum impactul asupra 
proprietății private, în vederea accesării 
infrastructurii fizice interioare pregătite 
pentru rețelele de mare viteză.

Or. en

Amendamentul 165
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice furnizor de rețele publice de 
comunicații are dreptul de a amplasa 
punctul terminus al propriei rețele în 
punctul de concentrare, pe cheltuială 
proprie și cu condiția să reducă la 
minimum impactul asupra proprietății 
private, în vederea accesării infrastructurii 
fizice interioare pregătite pentru rețelele de 
mare viteză.

(1) Orice furnizor de rețele publice de 
comunicații în imobile fără rețele deschise 
și în care există o concurență a serviciilor
are dreptul de a amplasa punctul terminus 
al propriei rețele în punctul de concentrare, 
pe cheltuială proprie și cu condiția să 
reducă la minimum impactul asupra 
proprietății private, în vederea accesării 
infrastructurii fizice interioare pregătite 
pentru rețelele de mare viteză.

Or. en

Justificare

Acest aspect a fost semnalat de actorii care furnizează doar infrastructură pasivă, nu și 
servicii proprii aparținând acestora.

Amendamentul 166
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice furnizor de rețele publice de 
comunicații are dreptul de a amplasa 
punctul terminus al propriei rețele în 
punctul de concentrare, pe cheltuială 
proprie și cu condiția să reducă la 
minimum impactul asupra proprietății 
private, în vederea accesării infrastructurii 
fizice interioare pregătite pentru rețelele de 
mare viteză.

(1) Orice furnizor de rețele publice de 
comunicații are dreptul de a amplasa, în 
clădiri care nu dispun de rețele deschise, 
cu concurență în furnizarea de servicii,
punctul terminus al propriei rețele în 
punctul de concentrare, pe cheltuială 
proprie și cu condiția să reducă la 
minimum impactul asupra proprietății 
private, în vederea accesării infrastructurii 
fizice interioare pregătite pentru rețelele de 
mare viteză.

Or. sv
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Justificare

Este important ca deținătorilor de proprietăți să li se permită să aplice în continuare modelul 
de afaceri de succes, fapt care este tot mai obișnuit în multe locuri, cu rețele în bandă largă 
deschise și concurență în furnizarea de servicii. Modelul a contribuit în multe locuri la 
extinderea și aplicarea utilizării de benzi largi la un cost scăzut pentru consumatorul final, 
potrivit standardelor internaționale. Modelul implică concurența efectivă în una și aceeași 
infrastructură de bandă largă. De asemenea, este mai ecologică și mai eficientă din punct de 
vedere energetic decât multe alte soluții.

Amendamentul 167
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice furnizor de rețele publice de 
comunicații are dreptul de a accesa orice 
infrastructură fizică interioară existentă, 
pregătită pentru rețelele de mare viteză, în 
condiții rezonabile, atunci când duplicarea 
este imposibilă din punct de vedere tehnic 
sau neviabilă din punct de vedere 
economic. Titularului dreptului de utilizare
a infrastructurii fizice interioare acordă 
accesul conform unor clauze și condiții 
nediscriminatorii.

(2) Orice furnizor de rețele publice de 
comunicații are dreptul de a accesa, în 
clădiri care nu dispun de rețele deschise, 
cu concurență în furnizarea de servicii,
orice infrastructură fizică interioară 
existentă, pregătită pentru rețelele de mare 
viteză, în condiții rezonabile, atunci când 
duplicarea este imposibilă din punct de 
vedere tehnic sau neviabilă din punct de 
vedere economic. Titularului dreptului de 
utilizare a infrastructurii fizice interioare 
acordă accesul conform unor clauze și 
condiții nediscriminatorii.

Or. sv

Justificare

Este important ca deținătorilor de proprietăți să li se permită să aplice în continuare modelul 
de afaceri de succes, fapt care este tot mai obișnuit în multe locuri, cu rețele în bandă largă 
deschise și concurență în furnizarea de servicii. Modelul a contribuit în multe locuri la 
extinderea și aplicarea utilizării de benzi largi la un cost scăzut pentru consumatorul final, 
potrivit standardelor internaționale. Modelul implică concurența efectivă în una și aceeași 
infrastructură de bandă largă. De asemenea, este mai ecologică și mai eficientă din punct de 
vedere energetic decât multe alte soluții.



AM\1005010RO.doc 97/103 PE519.832v01-00

RO

Amendamentul 168
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice furnizor de rețele publice de 
comunicații are dreptul de a accesa orice 
infrastructură fizică interioară existentă, 
pregătită pentru rețelele de mare viteză, în 
condiții rezonabile, atunci când duplicarea 
este imposibilă din punct de vedere tehnic 
sau neviabilă din punct de vedere 
economic. Titularului dreptului de utilizare 
a infrastructurii fizice interioare acordă 
accesul conform unor clauze și condiții 
nediscriminatorii.

(2) Orice furnizor de rețele publice de 
comunicații în imobile fără rețele deschise 
și în care există o concurență a serviciilor
are dreptul de a accesa orice infrastructură 
fizică interioară existentă, pregătită pentru 
rețelele de mare viteză, în condiții 
rezonabile, atunci când duplicarea este 
imposibilă din punct de vedere tehnic sau 
neviabilă din punct de vedere economic. 
Titularului dreptului de utilizare a 
infrastructurii fizice interioare acordă 
accesul conform unor clauze și condiții 
nediscriminatorii.

Or. en

Justificare

Acest aspect a fost semnalat de furnizorii de infrastructuri pasive.

Amendamentul 169
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În absența unei infrastructuri interne 
pregătite pentru rețelele de mare viteză, 
orice furnizor de rețele publice de 
comunicații are dreptul de a amplasa 
punctul terminus al propriei rețele în 
spațiul unui abonat la un serviciu de 
comunicații electronice de mare viteză, sub 
rezerva acordului respectivului abonat, pe 
cheltuială proprie și cu condiția reducerii la 
minimum a impactului asupra proprietății 

(4) În absența unei infrastructuri interne 
pregătite pentru rețelele de mare viteză, 
orice furnizor de rețele publice de 
comunicații are dreptul de a amplasa 
punctul terminus al propriei rețele în 
spațiul unui abonat la un serviciu de 
comunicații electronice de mare viteză, sub 
rezerva acordului respectivului abonat, pe 
cheltuială proprie și cu condiția reducerii la 
minimum a impactului asupra proprietății 
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private. private. În cazul în care nu se ajunge la 
un acord de amplasare a punctului 
terminus al acestor echipamente de rețea, 
abonatul sau furnizorul rețelei publice de 
comunicații poate aduce litigiul în atenția 
organismului competent de soluționare a 
litigiilor.

Or. en

Amendamentul 170
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot acorda exceptări 
de la alineatele (1) și (2) pentru accesul la 
clienții finali de pe proprietățile în care 
sunt aplicate modele de afaceri în rețea 
deschisă.

Or. sv

Justificare

Este important ca deținătorilor de proprietăți să li se permită să aplice în continuare modelul 
de afaceri de succes, fapt care este tot mai obișnuit în multe locuri, cu rețele în bandă largă 
deschise și concurență în furnizarea de servicii. Modelul a contribuit în multe locuri la 
extinderea și aplicarea utilizării de benzi largi la un cost scăzut pentru consumatorul final, 
potrivit standardelor internaționale. Modelul implică concurența efectivă în una și aceeași 
infrastructură de bandă largă. De asemenea, este mai ecologică și mai eficientă din punct de 
vedere energetic decât multe alte soluții.

Amendamentul 171
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) De asemenea, statele membre pot să 
prevadă excepții de la alineatele (1) și (2) 
în ceea ce privește liniile de acces pentru 
utilizatorii finali în imobile în care se 
utilizează modele de afaceri cu rețele 
deschise.

Or. en

Amendamentul 172
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot acorda exceptări 
de la alineatele (1) și (2) în ceea ce 
privește accesul la utilizatorii finali de pe 
proprietățile în care sunt utilizate rețele 
deschise, cu concurență în furnizarea de 
servicii.

Or. sv

Amendamentul 173
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea națională de reglementare 
care îndeplinește sarcinile prevăzute la 
articolul 20 din Directiva 2002/21/CE 
trebuie să exercite funcția de organism 
național de soluționare a litigiilor, 
menționată la articolul 3 alineatul (4), 
articolul 4 alineatul (9), articolul 5 
alineatul (4) și articolul 8 alineatul (3), cu 
excepția cazului în care statul membru 

(1) Autoritatea națională de reglementare 
care îndeplinește sarcinile prevăzute la 
articolul 20 din Directiva 2002/21/CE 
exercită funcția de organism național de 
soluționare a litigiilor, menționată la 
articolul 3 alineatul (4), articolul 4 
alineatul (9), articolul 5 alineatul (4) și 
articolul 8 alineatul (3), cu excepția cazului 
în care statul membru desemnează alte 
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desemnează alte organisme competente. organisme competente.

În cazul în care statul membru decide să 
numească autoritatea națională de 
reglementare care îndeplinește sarcinile 
prevăzute la articolul 20 din 
Directiva 2002/21/CE în calitate organism 
național de soluționare a litigiilor, acesta 
este obligat să obțină avizul autorităților 
de reglementare din sector înaintea 
adoptării oricărei decizii cu caracter 
obligatoriu cu privire la stabilirea unor 
clauze, condiții și prețuri echitabile.

Or. en

Amendamentul 174
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea națională de reglementare 
care îndeplinește sarcinile prevăzute la 
articolul 20 din Directiva 2002/21/CE 
trebuie să exercite funcția de organism 
național de soluționare a litigiilor, 
menționată la articolul 3 alineatul (4), 
articolul 4 alineatul (9), articolul 5 
alineatul (4) și articolul 8 alineatul (3), cu 
excepția cazului în care statul membru 
desemnează alte organisme competente.

(1) Autoritatea națională de reglementare 
care îndeplinește sarcinile prevăzute la 
articolul 20 din Directiva 2002/21/CE 
exercită funcția de organism național de 
soluționare a litigiilor, menționată la 
articolul 3 alineatul (4), articolul 4 
alineatul (9), articolul 5 alineatul (4) și 
articolul 8 alineatul (3), cu excepția cazului 
în care statul membru desemnează alte 
organisme competente care sunt mai 
capabile să evalueze consecințele, 
îndeosebi în domeniul apei.

Or. en

Amendamentul 175
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea națională de reglementare 
care îndeplinește sarcinile prevăzute la 
articolul 20 din Directiva 2002/21/CE 
îndeplinește funcțiile punctului de 
informare unic menționat la articolele 4 și 
6, cu excepția cazului în care statul 
membru desemnează alte organisme 
competente.

(3) Autoritatea națională de reglementare 
care îndeplinește sarcinile prevăzute la 
articolul 20 din Directiva 2002/21/CE 
îndeplinește funcțiile punctului de 
informare unic menționat la articolele 4 și 
6, cu excepția cazului în care statul 
membru desemnează alte organisme 
competente, în special un organism din 
sectorul public, la nivel național sau 
local.

Or. fr

Justificare

Anumite colectivități locale din statele membre au instituit deja convenții privind partajarea 
de date cartografice pe platforme comune. În cazul în care un astfel de dispozitiv există, nu 
trebuie impus niciun obiectiv unui ghișeu unic la un alt nivel decât cel al colectivității locale.

Amendamentul 176
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea națională de reglementare 
care îndeplinește sarcinile prevăzute la 
articolul 20 din Directiva 2002/21/CE 
îndeplinește funcțiile punctului de 
informare unic menționat la articolele 4 și 
6, cu excepția cazului în care statul 
membru desemnează alte organisme 
competente.

(3) Autoritatea națională de reglementare 
care îndeplinește sarcinile prevăzute la 
articolul 20 din Directiva 2002/21/CE 
îndeplinește funcțiile punctului de 
informare unic menționat la articolele 4 și 
6, cu excepția cazului în care statul 
membru desemnează alte organisme 
competente, în special un organism din 
sectorul public, la nivel național sau 
local.

Or. en

Justificare

Unele comunități locale din statele membre au pus deja în aplicare convenții de partajare a 
datelor cartografice care vizează platforme comune. Dacă o astfel de organizare există, nu 
este necesar să se impună un ghișeu unic la un alt nivel decât cel al comunității locale.
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Amendamentul 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului până la [Oficiul 
pentru Publicații: vă rugăm introduceți data 
exactă: data intrării în vigoare a prezentului 
regulament + 3 ani], cel târziu la punerea în 
aplicare a prezentului regulament. 
Raportul include un rezumat al impactului 
măsurilor prevăzute de prezentul 
regulament și o evaluare a progreselor 
înregistrate în îndeplinirea obiectivelor 
acestuia.

Comisia prezintă un raport Parlamentului
European și Consiliului până la [Oficiul 
pentru Publicații: vă rugăm introduceți data 
exactă: data intrării în vigoare a prezentului 
regulament + 3 ani], cel târziu la punerea în 
aplicare a prezentei directive. Raportul 
include un rezumat al impactului măsurilor 
prevăzute de prezentul regulament și o 
evaluare a progreselor înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor acestuia.

Or. en

Amendamentul 178
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă intră în vigoare la
XXXX de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

A se conveni la nivelul colegiuitorilor.

Amendamentul 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 180
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament este obligatoriu în 
toate elementele sale și se aplică direct în 
toate statele membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor 
membre.

Or. en


