
 

 
 PE529.685/ 1 

 RO 

 
 
 
 
28.3.2014 A7-0455/ 001-070 
 
 
AMENDAMENTE 001-070  
depuse de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
 
Raport 
Edit Herczog A7-0455/2013 
Măsurile de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare 

viteză 

 
Propunere de regulament (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Amendamentul 1 

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) 

(Această modificare se aplică întregului text. Adoptarea sa va impune modificări 

corespunzătoare în ansamblul textului). 

Amendamentul 2 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Economia digitală aduce schimbări 
profunde pieței unice. Datorită caracterului 

(1) Economia digitală aduce schimbări 
profunde pieței unice. Datorită caracterului 
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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 
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. 

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 
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 cel privat 
trebuie să aibă oportunitatea de a face parte 
din economia digitală. 

 
 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Întrucât tehnologiile informațiilor și 
comunicațiilor sunt esențiale pentru 
societatea digitală și asigură, în prezent, 
aproximativ 20 % din creșterea anuală a 
productivității în Uniune, 4,5 % din 
PIB-ul Europei și generează 25 % din 
investițiile private în cercetare și 
dezvoltare, putând aduce o contribuție 
extraordinară la creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă. 

 

Amendamentul 4 

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, 

(2) Recunoscând faptul că extinderea 
benzii largi de mare viteză este esențială 
pentru ca statele membre să-și respecte 
angajamentele legate de obiectivele 
privind banda largă, stabilite în 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
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intitulată „Agenda digitală pentru Europa - 
promovarea digitală a creșterii în Europa”29 
(„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. 

Social European și Comitetul Regiunilor, 
intitulată „Agenda digitală pentru Europa - 
promovarea digitală a creșterii în Europa”29 

(„Agenda digitală”). În comunicarea 
respectivă se stipulează faptul că, până în 
2020, toți cetățenii Uniunii ar trebui să 
aibă acces la viteze ale internetului de 
peste 30 Mbps și 50% sau mai mult din 
familiile din Uniune ar trebui să aibă 
abonamente pentru conexiuni la internet 
de peste 100 Mbps. Cu toate acestea, 
având în vedere evoluția rapidă a 
tehnologiilor care duc la conexiuni la 
internet și mai rapide și cererea din ce în 
ce mai ridicată pentru servicii electronice, 
obiectivele respective ar trebui considerate 
un minim absolut, iar Uniunea ar trebui 
să își stabilească obiective și mai 
ambițioase în ceea ce privește banda 
largă.  

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

29 COM (2010)0245; a se vedea și 
revizuirea Agendei digitale, 
COM(2012)0784. 

 
 
 

Amendamentul 5 

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 lui 2017; pentru ca 
Europa să atingă un nivel mai ridicat de 
creștere, competitivitate și productivitate, 
această creștere exponențială a traficului 
în bandă largă va necesita politici 
ambițioase la nivelul Uniunii și al statelor 
membre de creștere a capacității atât 
pentru rețelele noastre fixe, cât și pentru 
cele mobile. 
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Amendamentul 6 

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, 
inclusiv o planificare și o coordonare 
adecvate, o mai bună reglementare, 
reducerea sarcinilor administrative și 
promovarea utilizării intersectoriale și 
convergente a sinergiilor din 
infrastructura de comunicare, inclusiv o 
infrastructură modernă de tehnologii de 
radiodifuziune. 
 

 
 
 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Întrucât 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. 

 
 

Amendamentul 8 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 
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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. Renunțarea la (unele) 
lucrări de construcții civile costisitoare 
poate contribui la furnizarea eficientă a 
serviciilor în bandă largă. 

 

Amendamentul 9 

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, de 
blocajele legate de coordonarea lucrărilor 
de construcții civile și privind instalarea 
rețelelor în interiorul clădirilor, 
procedurile administrative greoaie de 
acordare a autorizațiilor, obstacolele 
financiare semnificative și absența unor 
planuri de afaceri fezabile în ceea ce 
privește instalarea benzii largi în zonele 
rurale. 

 

Amendamentul 10 

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 

(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 
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de mare viteză, menținând, în același timp, 
o concurență reală. 

de mare viteză, să încurajeze înlocuirea 
rețelelor învechite și trecerea la un „acces 
de generație următoare”, menținând, în 
același timp, o concurență reală, fără să 
afecteze siguranța, securitatea și buna 
funcționare a infrastructurilor publice 
existente. 

 
 

Amendamentul 11 

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, pe de-o parte, principiul 
subsidiarității și al proporționalității, 
prezenta directivă urmărește, pe de altă 
parte, 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. Aceasta vizează, 
de asemenea, promovarea transparenței și 
a concurenței efective în domeniul 
serviciilor în rețea. 

 
 
 

Amendamentul 12 

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 

(11) Pentru operatorii de rețele de 
comunicații electronice, în special pentru 
noii intrați, reutilizarea, infrastructurii 
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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. 

fizice existente adecvate, 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, canalizării și sistemelor de 
scurgere, energiei termice, precum și 
serviciile de transport. 

 

Amendamentul 13 

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, 

(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, 
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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. 

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, inclusiv 
integrarea tuturor tehnologiilor 
disponibile, pentru a contribui, în același 
timp, la atingerea obiectivelor Agendei 
digitale. 

 
 
 

Amendamentul 14 

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 

(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, 
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activitățile lor principale, în conformitate 
cu legislația aplicabilă a UE. 

pentru activitățile lor principale, în 
conformitate cu legislația aplicabilă a UE. 

 
 

Amendamentul 15 

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 
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. 

(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 
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 a 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 
suplimentare care ar decurge în contextul 
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executării unor viitoare lucrări civile la o 
rețea, indiferent cine a inițiat aceste 
lucrări, și care ar fi generate de prezența 
unor elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice pot fi alocate întreprinderilor 
cărora aparțin respectivele elemente ale 
rețelelor de comunicații electronice. 

 

Amendamentul 16 

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 

(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, de viziunile 
tuturor organismelor de reglementare 
economică relevante pentru sectoarele de 
infrastructură vizate și de toate costurile 
suplimentare legate de facilitarea 
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 
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 al accesului asupra capacității și a 
performanței asociate furnizării 
serviciului principal, de eventualul impact 
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solicitantului de acces. 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. 

 

Amendamentul 17 

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.  

 

Amendamentul 18 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 
 

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 

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

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

 

Amendamentul 19 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

 

Amendamentul 20 

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. 

Amendamentul 21 

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, a energiei 
termice și a apei, inclusiv evacuarea sau 
tratarea apelor reziduale și a apelor uzate, 
sistemele de scurgere și serviciile de 
transport; 

 
 

Amendamentul 22 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 
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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; 

 
 

Amendamentul 23 

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, dacă este posibil, și chiar 
și mai mult; 

 

Amendamentul 24 

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 de 
rețele sunt separați și în care furnizorii de 
servicii au acces la utilizatorii finali prin 
intermediul rețelei în condiții 
nediscriminatorii.  

 
 

Amendamentul 25 

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, asigurând, totodată, 
siguranța și securitatea rețelei; pe bază de 
reciprocitate, fiecare operator de rețea de 
comunicații electronice are dreptul de a 
oferi accesul la propria infrastructură 
fizică în vederea instalării de elemente ale 
altor rețele, cu condiția ca instalarea să 
fie aprobată de proprietari și de 
autoritățile responsabile. 

 

Amendamentul 26 

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, cu condiția ca rețeaua să aibă 
capacitatea necesară și 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. 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 acestora de a 
respecta normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat în cazul unor investiții 
în infrastructură finanțate sau garantate 
de guvern. 

 Autoritățile implicate ar trebui să-și 
armonizeze principiile de stabilire a 
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clauzelor și a condițiilor și să se consulte 
cu operatorii de rețea sau cu asociațiile 
acestora până la [Oficiul pentru 
Publicații: a se introduce data exactă: 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament + 12 luni]. 

 
 
 

Amendamentul 27 

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 ale activelor lor.  

 
 

Amendamentul 28 

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: 

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

 
 

Amendamentul 29 

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; 
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Amendamentul 30 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ab (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) securitatea infrastructurii naționale 
critice; 

 

Amendamentul 31 

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

 
 

Amendamentul 32 

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; 

 
 

Amendamentul 33 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – 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 clare dintre 
serviciile de comunicații electronice 
preconizate și celelalte servicii furnizate cu 
ajutorul aceleiași infrastructuri fizice; 
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Amendamentul 34 

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. 

 

 

Amendamentul 35 

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 un spațiu de rezervă pentru 
propriile sale investiții viitoare.  

 
 

Amendamentul 36 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1– litera eb (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (eb) riscul ridicat pentru siguranța fizică 
a lucrătorilor care au acces la alte 
infrastructuri decât cele cu care au fost 
formați inițial să opereze; 
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Amendamentul 37 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1– litera ec (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ec) 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. 

 
 

Amendamentul 38 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1– litera ed (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ed) 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. 

 
 

Amendamentul 39 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1– litera ef (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ef) 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 
disproporțional. 
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Amendamentul 40 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1– litera eg (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (eg) existența unor acorduri contractuale 
exclusive între operatorii de rețea și 
clienții acestora; 

 

Amendamentul 41 

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. 

 

Amendamentul 42 

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 
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 

(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), inclusiv, după caz, o 
recomandare privind 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, 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 
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mare viteză. solicită accesul, în special în cazul 
infrastructurilor fizice recent construite, 
utilizate pentru furnizarea de servicii de 
comunicații electronice de mare viteză. 
Atunci când ia decizii, organismul 
național de soluționare a litigiilor ține 
seama și 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. 

 
 

Amendamentul 43 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 5 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Dacă sarcinile ce trebuie îndeplinite 
au legătură cu utilizarea partajată a 
infrastructurii, acestea pot fi realizate 
doar de operatorul de rețea sau de o parte 
căreia operatorul de rețea i-a încredințat 
sarcina respectivă. 

 
 

Amendamentul 44 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

 
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, printr-o cerere justificată în 
vederea dezvoltării unor viitoare servicii 
de telecomunicații mai bune, 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 



 

 
 PE529.685/ 22 

 RO 

lucru să nu afecteze siguranța, 
integritatea și securitatea rețelei: 

(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 instalarea de 
elemente ale rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză și, prin urmare, 
obține acces doar la datele acelei zone 
geografice. 

 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 prompt, în format 
electronic, în condiții proporționale, 
nediscriminatorii și complet transparente, 
respectându-se 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 
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 conform 
dreptului intern. 

 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: 
vă rugăm introduceți data exactă: intrarea 
în vigoare a prezentului regulament + 12 
luni]. 

 În cazul în care infrastructura existentă 
nu este considerată adecvată din punct de 
vedere tehnic pentru instalarea de rețele 
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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, 
toate părțile interesate având posibilitatea 
de a prezenta comentarii cu privire la 
proiectul de măsură. 

 
 

Amendamentul 45 

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 
protejării securității naționale și a 
securității și integrității anumitor 
elemente ale rețelei și ale unor zone din 
rețea, statele membre pot decide să 
scutească anumite zone de obligația de a 
prezenta setul de informații minime în 
format electronic. În aceste cazuri, 
accesul la informațiile minime poate fi 
limitat la o verificare la sediul 
operatorului de rețea. Toate măsurile de 
acest tip sunt notificate Comisiei. 

 

Amendamentul 46 

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

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, respectând principiul 
confidențialității. Punctul de informare 
unic informează operatorul de rețea 
respectiv cu privire la schimbul de 
informații. 

 
 

Amendamentul 47 

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 scrisă a punctului de informare 
unic 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 orice 
actualizare a informațiilor minime 
furnizate, în termen de un an de la 
modificarea efectivă a rețelei fizice care 
antrenează modificarea informațiilor 
minime. Prin procedurile de punere la 
dispoziție sau de actualizare a 
informațiilor se asigură faptul că 
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operatorul de rețea nu suportă costurile 
aferente acestor operațiuni. 

 
 

Amendamentul 48 

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 
afaceri, 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 unei persoane 
fizice, aceste informații sunt gratuite 
pentru un deținător de proprietate sau de 
teren al unei locații solicitate sau pentru 
deținătorii de proprietăți adiacente zonei 
specificate. 

 

Amendamentul 49 
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 

(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 șase luni 
de la solicitarea scrisă, în condiții 
proporționale, nediscriminatorii și 
transparente, fără a aduce atingere 



 

 
 PE529.685/ 26 

 RO 

limitărilor menționate la alineatul (1). limitărilor menționate la alineatul (1). Prin 
procedurile de punere la dispoziție a 
informațiilor se asigură faptul că 
operatorul de rețea nu suportă costurile 
aferente acestei operațiuni. 

 

Amendamentul 50 

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 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 legate 
de organizarea și efectuarea inspecțiilor 
in situ. 

 

Amendamentul 51 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – 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 

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 
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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: 

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 trebuie să se 
specifice 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. 

  

 
 

Amendamentul 52 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Statele membre pot prevedea derogări 
de la obligațiile prevăzute la 

(10) Statele membre pot prevedea derogări 
de la obligațiile prevăzute la alineatele 
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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. 

(1)-(6) dacă informațiile se referă la o 
infrastructură națională critică și dacă 
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 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. 

 
 

Amendamentul 53 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 10 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

 

Amendamentul 54 

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. 
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Amendamentul 55 

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, 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. Întreprinderile autorizate să 
furnizeze rețele de comunicații electronice 
contribuie în mod adecvat la acoperirea 
costurilor lucrării. Dacă apar costuri 
suplimentare, ele sunt suportate, de 
asemenea, de întreprinderea care a făcut 
cererea. 

 

Amendamentul 56 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Întreprinderile care execută lucrări 
civile 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 
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energiei, pentru a reduce la minimum 
lucrările necesare și a instala, a menține 
sau a actualiza concomitent 
infrastructurile energetice și TIC. 

 
 

Amendamentul 57 

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 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. 

 
 

Amendamentul 58 

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 

(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. Un punct de informare 
desemnat de un stat membru sau de o 
autoritate locală facilitează și coordonează 
procesul de acordare a autorizațiilor. În 
particular, acesta garantează faptul că 



 

 
 PE529.685/ 31 

 RO 

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). 

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). 

 

Amendamentul 59 

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, cu condiția ca toate părțile 
interesate să-și fi exprimat punctul de 
vedere, 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. 

 

Amendamentul 60 

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: 
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-

(1) Toate clădirile publice 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], ar trebui să fie 
dotate cu tehnologie neutră, după ce sunt 
evaluate sub aspectul rentabilității 
echipării lor cu o infrastructură fizică 
interioară pregătită pentru rețelele de mare 
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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]. 

viteză, până la punctele terminus ale 
rețelei. Aceste clădiri sau apartamente 
primesc astfel „eticheta accesibilității 
serviciilor în bandă largă” la nivelul 
Uniunii. 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]. 

 
 

Amendamentul 61 

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: 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 după 
[Oficiul pentru Publicații: a se introduce 
data exactă a intrării în vigoare a 
prezentului regulament]. 

(2) Toate imobilele publice colective nou-
construite, inclusiv locuințele sociale, 
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] ar trebui să fie dotate cu 
tehnologie neutră, după ce 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]. Această obligație 
se aplică și tuturor imobilelor nou-
construite ale instituțiilor publice în care 
se află colecții importante de date, precum 
bibliotecile, arhivele, instituțiile culturale 
și instituțiile de învățământ superior. 

 
 



 

 
 PE529.685/ 33 

 RO 

Amendamentul 62 

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 
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. De 
asemenea, statele membre pot să prevadă 
excepții de la alineatul (2) în ceea ce 
privește liniile de acces pentru utilizatorii 
finali în imobilele în care se utilizează 
modele de afaceri în rețea deschisă. 

 
 

Amendamentul 63 

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, dacă e cazul, înaintea 
despăgubirii 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. 
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Amendamentul 64 

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 care nu dispun de 
rețele deschise cu concurență în 
furnizarea de servicii 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. 

 
 

Amendamentul 65 

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, în imobile care nu 
dispun de rețele deschise cu concurență în 
furnizarea de servicii, 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. 

 
 

Amendamentul 66 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 
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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 
private. 

(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 
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. 

 
 

Amendamentul 67 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

 

Amendamentul 68 

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 

(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 
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alineatul (4) și articolul 8 alineatul (3), cu 
excepția cazului în care statul membru 
desemnează alte organisme competente. 

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, 
în special în domeniul apei. 

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

 
 

Amendamentul 69 

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 
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. 

(2) Orice alt organism național de 
soluționare a litigiilor, desemnat de statele 
membre în conformitate cu alineatul (1) 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 

 

Amendamentul 70 

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 un alt organism 
competent și independent din punct de 
vedere funcțional, în special un organism 
din sectorul public, la nivel național sau 
local. 

 


