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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

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

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

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

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

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

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de 
mare viteză (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0147),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia și-a prezentat propunerea (C7-
0082/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere avizul din 10 iulie 2013 al Comitetului Economic și Social European1,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

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

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Economia digitală aduce schimbări 
profunde pieței unice. Datorită caracterului 
său inovator, vitezei și dimensiunii sale 
transfrontaliere, ea are potențialul de a 
aduce integrarea pieței unice la un nou 
nivel. Uniunea vizează o economie digitală 
care produce avantaje economice și sociale 
sustenabile, bazate pe servicii online 

(1) Economia digitală aduce schimbări 
profunde pieței unice. Datorită caracterului 
său inovator, vitezei și dimensiunii sale 
transfrontaliere, ea are potențialul de a 
aduce integrarea pieței unice la un nou 
nivel. Uniunea vizează o economie digitală 
care produce avantaje economice și sociale 
sustenabile, bazate pe servicii online 

                                               
1 JO C 0, 0.0.0000, p. 0 /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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moderne și pe conexiuni rapide la internet. 
O infrastructură digitală de înaltă calitate 
stă practic la baza tuturor sectoarelor unei 
economii moderne și inovatoare și are o 
importanță strategică pentru coeziunea 
socială și teritorială. De aceea, toți cetățenii 
și toate întreprinderile trebuie să aibă 
oportunitatea de a face parte din economia 
digitală.

moderne și pe conexiuni rapide la internet. 
O infrastructură digitală de înaltă calitate 
stă practic la baza tuturor sectoarelor unei 
economii moderne și inovatoare și are o 
importanță strategică pentru coeziunea 
socială și teritorială. De aceea, atât
cetățenii, cât și sectorul public și privat, 
trebuie să aibă oportunitatea de a face parte 
din economia digitală.

Or. en

Justificare

Și serviciile publice, precum asistența medicală, învățământul public și cultura, siguranța 
publică și serviciile sociale, trebuie îmbunătățite cu ajutorul tehnologiilor digitale în toate 
statele membre.

Amendamentul 2

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 
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.

(2) Recunoscând importanța extinderii 
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”). Cu toate acestea, 
având în vedere evoluția rapidă a 
tehnologiilor care facilitează accelerarea 
vitezei serviciilor de internet, precum și 
cererea tot mai mare de servicii 
electronice, este oportun să se vizeze 
obiective mai ambițioase în ceea ce 
privește viteza de conectare la internet.

Or. en
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Amendamentul 3

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 și o mai bună 
reglementare și reducând sarcina 
administrativă.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) O mare parte a acestor costuri poate fi 
atribuită ineficiențelor din procesul de 
extindere, legate de utilizarea
infrastructurilor pasive existente (cum ar fi 
conductele, țevile, gurile de vizitare, 
cabinetele, stâlpii, pilonii, instalațiile de 
antenă, turnurile și alte construcții de 
sprijin), blocajelor legate de coordonarea 
lucrărilor de construcții civile, procedurilor 
administrative greoaie de acordare a 
autorizațiilor și blocajelor legate de 
instalarea rețelelor în interiorul clădirilor.

(6) O mare parte a acestor costuri poate fi 
atribuită ineficiențelor din procesul de 
extindere, legate de utilizarea 
infrastructurilor pasive existente, blocajelor 
legate de coordonarea lucrărilor de 
construcții civile și de instalarea rețelelor 
în interiorul clădirilor, procedurilor 
administrative greoaie de acordare a 
autorizațiilor, obstacolelor financiare 
semnificative și absenței unor planuri de 
afaceri fezabile în ceea ce privește 
instalarea internetului în bandă largă în 
zonele rurale.

Or. en
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Amendamentul 5

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, la înlocuirea rețelelor 
învechite și la trecerea la rețele de acces 
de generație următoare, menținând, în 
același timp, o concurență reală.

Or. en

Amendamentul 6

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 

(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 cu viteză 
rapidă și ultrarapidă, 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 
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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.

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

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În caz de litigiu privind accesul la 
informațiile referitoare la infrastructuri 
fizice, în vederea instalării de rețele de 
comunicații electronice de mare viteză, 
punctul de informare unic ar trebui să poată 
soluționa aceste litigii printr-o decizie cu 
caracter obligatoriu, fără a aduce atingere 
posibilității ca oricare dintre părți să 
înainteze cazul unei instanțe judecătorești.

(20) În caz de litigiu privind accesul la 
informațiile referitoare la infrastructuri 
fizice, în vederea instalării de rețele de 
comunicații electronice de mare viteză, 
punctul de informare unic competent ar 
trebui să poată soluționa aceste litigii 
printr-o decizie cu caracter obligatoriu, fără 
a aduce atingere posibilității ca oricare 
dintre părți să înainteze cazul unei instanțe 
judecătorești. 

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Ar trebui să se introducă o nouă 
etichetă europeană a accesibilității 
serviciilor în bandă largă pentru clădiri și 
apartamente, astfel încât cumpărătorii și 
chiriașii să poată identifica acele clădiri 
cu acces la rețele de comunicații 
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electronice de mare viteză. Eticheta 
accesibilității serviciilor în bandă largă ar 
trebui să fie o etichetă voluntară care să 
promoveze pregătirea infrastructurilor 
interioare pentru serviciile de mare viteză.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Oricare ar fi organismul desemnat de 
statul membru pentru soluționarea litigiilor, 
acesta ar trebui să garanteze imparțialitatea 
și independența față de părțile implicate. 
De asemenea, autoritățile desemnate ar 
trebui să dispună de resurse și competențe 
de sancționare corespunzătoare, în cazul 
nerespectării deciziilor adoptate.

(30) Oricare ar fi organismul desemnat de 
statul membru pentru soluționarea litigiilor, 
acesta ar trebui să garanteze imparțialitatea 
și independența față de părțile implicate. 
De asemenea, autoritățile desemnate ar 
trebui să dispună de capacități, resurse și 
competențe de sancționare 
corespunzătoare, în cazul nerespectării 
deciziilor adoptate.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 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, 

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 și 
sistemele de scurgere, însă cu excepția 
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drumurile, porturile și aeroporturile; apei potabile destinate consumului uman; 
servicii de transport, inclusiv căile ferate, 
drumurile, porturile și aeroporturile;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 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;

Or. en

Justificare

Introducerea oricărui material în conductele folosite pentru transportul apei destinate 
consumului uman implică posibile riscuri pentru sănătatea publică și afectează siguranța și 
integritatea rețelei, astfel încât această infrastructură poate deveni necorespunzătoare. O 
astfel de dispoziție poate intra în conflict cu articolul 10 din Directiva privind apa potabilă, 
care prevede o serie de cerințe minime privind calitatea materialelor care intră în contact cu
apa.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 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 

3. „rețea de comunicații electronice de 
mare viteză” înseamnă o rețea de 
comunicații electronice capabilă să asigure 
servicii de acces de bandă largă cu viteză 
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minimum 30 Mbps. rapidă și ultrarapidă.

Or. en

Amendamentul 13

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, ținând seama de principiul 
reciprocității, în vederea instalării unor 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză. Autoritățile 
implicate ar trebui să își armonizeze 
principiile de stabilire a termenilor și 
condițiilor și să organizeze consultări cu 
operatorii de rețele sau cu asociațiile 
acestora până la [Oficiul pentru 
Publicații: a se introduce data exactă a 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament + 12 luni].

Or. en

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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:

(1) 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:

(a) amplasarea, ruta și coordonatele 
geografice;

(a) amplasarea, ruta și coordonatele 
geografice;

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

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

(c) numele proprietarului sau al titularului 
drepturilor de utilizare a infrastructurii 
fizice și un punct de contact.

(c) numele proprietarului sau al titularului 
drepturilor de utilizare a infrastructurii 
fizice și un punct de contact.

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 o eventuală 
instalare a unor elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză.

Accesul la informațiile minime pentru zona 
respectivă se acordă fără întârziere, în 
format electronic, în condiții proporționale, 
nediscriminatorii și transparente.

Accesul la informațiile minime pentru zona 
respectivă se acordă fără întârziere, în 
format electronic, în condiții proporționale, 
nediscriminatorii și transparente, 
respectând principiul confidențialității. 
Punctul de informare unic informează 
operatorul rețelei respective cu privire la 
schimbul de informații.

Accesul la informațiile minime poate fi 
limitat de punctul de informare unic numai 
atunci când acest lucru este considerat 
necesar pentru asigurarea securității și 

Accesul la informațiile minime poate fi 
limitat de punctul de informare unic numai 
atunci când acest lucru este considerat 
necesar pentru asigurarea securității și 
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integrității rețelelor sau păstrarea secretelor 
comerciale sau de afaceri.

integrității rețelelor sau păstrarea secretelor 
comerciale sau de afaceri.

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].

Or. en

Amendamentul 16

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 
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. 

(2) Orice organism din 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, respectând principiul 
confidențialității. Punctul de informare 
unic informează operatorul rețelei
respective cu privire la schimbul de 
informații.

Or. en
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Amendamentul 17

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 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:

(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 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 patru luni:

(a) amplasarea și tipul lucrărilor; (a) amplasarea și tipul lucrărilor;

(b) elementele de rețea vizate; (b) elementele de rețea vizate;
(c) data estimată de începere a lucrărilor și 
durata acestora;

(c) data estimată de începere a lucrărilor și 
durata acestora;

(d) un punct de contact. (d) un punct de contact.

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).

În scopul protejării secretelor comerciale, 
inventarul lucrărilor de construcții civile 
planificate nu este integrat în aceeași 
bază de date ca inventarul infrastructurii 
generale. 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. en
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Justificare

Dacă informațiile privind investițiile planificate sunt combinate în mod direct, în aceeași bază 
de date, cu informațiile privind infrastructura existentă, operatorii ar putea să cunoască într-
o anumită măsură strategiile de extindere ale concurenților. Aceste informații sunt foarte 
sensibile din punctul de vedere al concurenței și ar trebui păstrate separat în mod 
corespunzător.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

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 
maximum patru 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 
este justificat în mod corespunzător, pe 
baza unor criterii obiective, transparente, 
nediscriminatorii și proporționale.

Or. en

Justificare

Termenul de șase luni este prea lung pentru obținerea unei autorizații, el ar trebui să fie 
redus semnificativ.

Amendamentul 19

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 

(1) Toate clădirile nou construite la locația 
utilizatorului final, inclusiv elementele 
aflate în proprietate comună, pentru care au 
fost depuse cereri de autorizație de 
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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].

construcție, 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.
Aceste clădiri sau apartamente primesc 
astfel eticheta europeană a accesibilității 
serviciilor în bandă largă. 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 20

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, inclusiv locuințele sociale,
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: 
a se introduce data exactă a intrării în 
vigoare a prezentului regulament], precum 
și clădirilor existente ale instituțiilor 
publice.



PE516.892v01-00 18/21 PR\1001696RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Obligația de a echipa clădirile noi, precum și clădirile care sunt supuse unor renovări de 
mare amploare și care adăpostesc infrastructură fizică interioară pregătită pentru 
comunicații de mare viteză, ar trebui să se aplice și clădirilor existente ale instituțiilor 
publice care conțin colecții importante de date, precum bibliotecile, arhivele, instituțiile 
culturale și instituțiile de învățământ superior. De asemenea, în vederea asigurării egalității 
de șanse pentru toate grupurile sociale, nu ar trebui să se facă economii la costurile de 
instalare a rețelelor de mare viteză în cazul construcțiilor de locuințe sociale.

Amendamentul 21

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 distincte 
din punct de vedere juridic și 
independente din punct de vedere 
funcțional față de toți operatorii de rețea.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice alt organism național de 
soluționare a litigiilor, desemnat de statele 
membre în conformitate cu alineatul (1),
trebuie să fie distinct din punct de vedere 

(2) Orice alt organism național de 
soluționare a litigiilor, desemnat de statele 
membre în conformitate cu alineatul (1) are 
competența de a impune sancțiuni 
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juridic și independent din punct de vedere 
funcțional de toți operatorii de rețea. 
Acesta are competența de a impune 
sancțiuni oportune, eficace, proporționale 
și disuasive asupra operatorilor de rețea, în 
caz de încălcare a obligațiilor ce decurg din 
deciziile adoptate cu ocazia soluționării 
litigiului.

oportune, eficace, proporționale și 
disuasive asupra operatorilor de rețea, în 
caz de încălcare a obligațiilor ce decurg din 
deciziile adoptate cu ocazia soluționării 
litigiului

Or. en

Amendamentul 23

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 alt organism 
competent și independent din punct de 
vedere funcțional.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarea consideră că o infrastructură digitală de înaltă calitate stă, practic, la baza tuturor 
sectoarelor economiei și societății moderne și inovatoare, în condițiile în care o infrastructură 
de servicii de mare viteză în bandă largă este indispensabilă pentru competitivitatea globală și 
constituie un pilon al pieței unice digitale europene. Prin urmare, raportoarea susține scopul 
acestui regulament, de a reduce costul instalării rețelelor de comunicații electronice cu viteză 
rapidă și ultrarapidă prin furnizarea de instrumente pentru o instalare mai rentabilă a noii 
infrastructuri fizice, prin reducerea sarcinilor administrative, prin utilizarea în comun a 
infrastructurilor existente și armonizarea lucrărilor de construcții civile.
Lipsa sinergiilor între diferiții operatori și proprietari ai infrastructurii fizice, precum și 
diversitatea reglementărilor locale cu care se confruntă operatorii au condus la creșterea 
costurilor, a timpului și a demersurilor necesare pentru obținerea autorizațiilor și apoi pentru 
instalarea și modernizarea rețelelor de comunicații electronice de mare viteză. Așadar, în 
opinia raportoarei, prezentul regulament dezvoltă bunele practici ale statelor membre, sprijină 
o nouă cultură a accesului la servicii de internet de mare viteză în bandă largă și asigură faptul 
că statele membre își vor păstra ample atribuții discreționare în ceea ce privește aspectele 
organizatorice și că autoritățile locale și regionale vor juca în continuare un rol important în 
coordonarea lucrărilor de construcții din jurisdicțiile proprii.
Raportoarea este de acord cu abordarea complexă a maximizării sinergiilor între rețele, 
regulamentul adresându-se nu doar furnizorilor de rețele de comunicații electronice, ci 
oricărui proprietar de infrastructuri fizice adecvate să găzduiască elemente ale rețelelor de 
comunicații electronice, cum ar fi cele de energie electrică, gaz, apă și canalizare, încălzire și 
servicii de transport. În acest sens, având în vedere faptul că lucrările de construcții civile 
reprezintă cea mai mare parte din costurile totale de instalare a rețelei, raportoarea consideră 
că este un progres semnificativ în materie de reglementare faptul că fiecare operator de rețea 
are dreptul de a oferi sau de a i se oferi (la un preț rezonabil și în condiții echitabile) acces la 
infrastructura fizică proprie, astfel încât, în final, părțile interesate relevante să poată exploata 
sinergiile și să reducă ineficiențele în procesul de extindere, concentrându-se asupra 
intensificării coordonării și transparenței și asupra armonizării instrumentelor minime.
Raportoarea recunoaște faptul că accesul la infrastructura civilă nu constituie un panaceu care 
ar rezolva probleme concurențiale grave în sectorul telecomunicațiilor. Totuși, accesul la 
infrastructura civilă poate facilita considerabil extinderea rețelelor de mare viteză în bandă 
largă de către orice operator. Prin urmare, potențialul oferit de dezvoltarea mai rapidă a 
rețelelor, pe baza acestui regulament, poate fi exploatat integral pentru dezvoltarea serviciilor 
publice transfrontaliere, în vederea creării unei piețe paneuropene din ce în ce mai mari, 
active și de succes, pentru crearea și distribuirea de conținuturi digitale legale și servicii 
online, dar și pentru a le oferi consumatorilor un acces rapid, sigur și flexibil la piețele de 
conținuturi și servicii digitale. 
Tot din punctul de vedere al oportunităților, dezvoltarea serviciilor TIC, atât în sectorul 
public, cât și în cel privat, ar trebui folosită ca mijloc de îmbunătățire a serviciilor publice 
precum asistența medicală, învățământul de stat și cultura, siguranța publică, serviciile 
sociale, putând revigora activitatea economică a IMM-urilor și stimula dezvoltarea acestora. 
Raportoarea subliniază faptul că accesul la servicii în bandă largă și TIC ar trebui să abordeze 
nevoile tuturor membrilor societății, să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor și 
activitățile sociale și economice ale acestora și să contribuie la eliminarea decalajului digital. 
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În acest sens, raportoarea evidențiază faptul că, deși există argumente comerciale clare în 
favoarea serviciilor în bandă largă în zonele foarte populate, ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită încurajării investițiilor private în zonele rurale și îndepărtate, asigurând astfel un 
acces convenabil la servicii în bandă largă și în zonele în care piața nu reușește să asigure 
acest lucru.

Din punct de vedere financiar, raportoarea este conștientă că activitățile de colectare și 
furnizare a datelor și înființarea punctului de informare unic comportă costuri semnificative, 
însă reamintește faptul că, astfel, se creează o valoare adăugată europeană reală. Acest 
exercițiu de cartografiere foarte laborios și destul de costisitor poate constitui un mijloc 
important de creare de locuri de muncă în Europa și UE ar trebui să pună la dispoziție fonduri 
pentru reducerea obligațiilor financiare ale statelor membre și ale întreprinderilor în acest 
sens. Din punctul de vedere al raportoarei, bugetul foarte redus al pilonului TIC al 
mecanismului „Conectarea Europei” ar putea fi folosit pentru obiectivele legate de generarea 
de date și de punctul unic de informare.
În final, potrivit raportoarei, măsurile propuse în prezentul regulament par să respecte 
principiul subsidiarității, având în vedere faptul că reducerea costului instalării infrastructurii 
de comunicații electronice de mare viteză impune ca UE să ia măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de înființare și funcționare a pieței interne și pentru eliminarea barierelor generate 
de diversitatea reglementărilor și a practicilor administrative de la nivel național și 
subnațional. Raportoarea consideră că măsurile propuse asigură o valoare adăugată europeană 
clară în comparație cu alte măsuri izolate adoptate la nivel național, regional sau local și arată 
că o abordare europeană comună a acestor aspecte generează valoare adăugată evitând 
suprapunerile inutile și permițând obținerea unor economii de scară. Raportoarea consideră că 
măsurile propuse de regulament respectă și principiul proporționalității prin faptul că recunosc 
caracterul prioritar al negocierilor comerciale, nu afectează în mod necorespunzător drepturile 
de proprietate și nu depășesc acțiunile necesare pentru a reduce barierele în calea accesului la 
infrastructurile fizice.


