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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia ar dori să mulţumească Senatului pentru opinia sa cu privire la propunerea de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsuri de reducere a 
costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză [COM (2013) 
147 final]. 

Comisia salută concluzia Senatului potrivit căreia propunerea de regulament respectă 
principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Dezvoltarea economiei digitale reprezintă un 
motor esenţial pentru a genera creştere economică şi a crea locuri de muncă şi, prin urmare, 
are un rol important în redresarea economică a Europei, precum şi în ceea ce priveşte 
obiectivele ambiţioase referitoare la banda largă stabilite în Agenda digitală pentru Europa, 
care trebuie atinse până în 2020. Mai mult, reţelele de mare viteză generalizate reprezintă o 
condiţie prealabilă pentru eliminarea decalajului digital şi asigurarea coeziunii regionale. 

în Europa, investiţiile au rămas în urmă faţă de restul lumii, astfel încât, dacă vrem să 
valorificăm potenţialul economiei digitale şi să consolidăm competitivitatea Europei, va 
trebui să ne intensificăm eforturile în mod semnificativ. Măsura propusă de Comisie în luna 
martie are potenţialul de a reduce costurile instalării reţelelor respective la nivelul întregii 
UE cu până la 30 % (sau până la 60 de miliarde de euro), în special prin oferirea 
posibilităţii de a utiliza în anumite condiţii infrastructurile pasive existente şi prin reducerea 
birocraţiei. 

Comisia ia notă, de asemenea, de observaţiile formulate de Senat. 

Proiectul de regulament desemnează, într-adevăr, în mod implicit autoritatea naţională de 
reglementare în domeniul telecomunicaţiilor, care este independentă din punct de vedere 
politic, drept punct de contact unic pentru acordarea autorizaţiilor. Totuşi, în conformitate 
cu principiul subsidiarităţii, statele membre pot să hotărască altfel şi să aloce competenţele 
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prevăzute în prezentul regulament autorităţii şi nivelului de agregare cele mai potrivite 
pentru a le exercita. 

în ceea ce priveşte definiţia infrastructurii fizice, articolul 2 din proiectul de regulament ar 
trebui să fie interpretat ţinând seama de considerentul 121. Acest considerent este menit să 
clarifice faptul că fibrele sau separatoarele nu sunt incluse în definiţia infrastructurii fizice. 

trebuie să devină operaţionale, Comisia ar dori să sublinieze faptul că proiectul de 
regulament nu prevede obligaţia de a introduce informaţii privind infrastructura fizică 
existentă sau viitoare într-o bază de date sau de a transfera astfel de informaţii către o bază 
de date. Acesta prevede doar ca informaţiile să fie puse la dispoziţia furnizorilor de servicii 
de comunicaţii electronice prin intermediul unui punct de informare unic, obligaţie care 
poate fi îndeplinită, de exemplu, printr-un hyperlink care să îi direcţioneze către locul în care 
aceste informaţii sunt deja disponibile. 

Atingerea obiectivelor Agendei digitale pentru Europa, la care au aderat toate statele 
membre, prevede ca internetul de mare viteză să fie instalat mai aproape de spaţiile 
utilizatorului final. Având în vedere acest lucru, Comisia ar dori să vă asigure că în cadrul 
elaborării proiectului de regulament s-а urmărit în mod deosebit să existe cât mai puţine 
limitări sau efecte negative asupra drepturilor de proprietate. Comisia a încercat să 
găsească echilibrul just în partajarea costurilor de dotare a clădirilor cu infrastructura 
fizică pentru internet de mare viteză între furnizorii de servicii de telecomunicaţii şi 
proprietarii clădirilor. Aceştia din urmă trebuie să suporte costurile de preechipare a 
clădirilor cu infrastructură fizică, adică spaţiu în miniconducte, doar atunci când acestea 
sunt suplimentare şi marginale costului de construcţie a clădirii. Furnizorii de comunicaţii 
electronice trebuie să suporte costul postechipării clădirii cu infrastructura necesară pentru 
a ajunge la abonat, un cost care este mult mai mare. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund preocupărilor Senatului şi aşteaptă cu interes 
continuarea în viitor a dialogului politic. 

Cu deosebită consideraţie, 

1 Acest considerent explică faptul că „ o infrastructură fizică destinată doar să găzduiască alte elemente ale unei 
reţele, förä a deveni ea însăşi un element activ al reţelei, poate fi, în principiu, utilizată pentru a găzdui cabluri, 
echipamente sau orice alt element al reţelelor de comunicaţii electronice, indiferent de natura utilizării sale 
principale sau de identitatea proprietarului". 

In ceea ce priveşte termenele foarte scurte în care punctele unice de informare şi contact 
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