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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În domeniile spectrului de frecvențe radio, al infrastructurii de rețea și al neutralității rețelelor, 
propunerea are efecte semnificative asupra accesului la conținuturi, a libertății de opinie, de 
informare și a presei, precum și asupra pluralismului cultural și al mijloacelor de comunicare 
în masă.

În ceea ce privește punerea în aplicare a ultimului pachet privind telecomunicațiile în statele 
membre, aceasta este prematură și ignoră concluziile la care mai trebuie să ajungă grupul de 
experți înființat chiar de Comisie cu privire la spectrul de frecvențe radio.

Prin această propunere nu se rezolvă problema de bază, și anume abordarea stimulentelor 
insuficiente pentru investiții în vederea realizării unei infrastructuri de rețea solide. Este 
inacceptabil să se încerce să se rezolve această problemă prin alte intervenții în spectrul de 
frecvențe radio în detrimentul radiodifuzării și al mijloacelor de producție fără fir și astfel prin 
transferarea unor competențe ale statelor membre către nivelul UE.

Frecvențele radio sunt un bun public și au un rol esențial pentru îndeplinirea obiectivelor 
legate de societate, a celor culturale, sociale și economice. Prin reforma din 2009 a sectorului 
telecomunicațiilor, Comisiei i s-a încredințat sarcina de a ține seama de aceste aspecte în 
cadrul gestionării spectrului de frecvențe radio în egală măsură și în mod adecvat. Obiectivele 
pachetului privind telecomunicațiile reprezintă astfel în mod obligatoriu baza pentru toate 
politicile Uniunii Europene referitoare la spectrul de frecvențe radio. Prezenta propunere nu 
ține în niciun mod seama de acest principiu.

Frecvențele radio au rolul de a satisface cele mai diverse interese publice în statele membre. 
În acest context, există o multitudine de caracteristici naționale și regionale care trebuie luate 
în considerare. Statele membre trebuie, prin urmare, să aibă în continuare posibilitatea de a-și
organiza frecvențele radio. Este vorba, pe lângă radiocomunicațiile terestre, și de industria 
culturală și creativă.

Discuțiile demarate de diferiți utilizatori de frecvențe cu privire la creșterea eficienței și 
dezvoltarea unor concepte comune legate de utilizare și a unor echipamente terminale noi și 
mai puțin fragile nu trebuie să fie împiedicate de adoptarea unor dispoziții legale noi.

Internetul are un potențial enorm pentru dezvoltarea socială și economică. Un rol esențial îl 
au, în acest context, caracterul liber și deschis al mijlocului de comunicare, o rețea funcțională 
și performantă, precum și o arhitectură favorabilă incluziunii a rețelelor, care să ofere tuturor 
categoriilor de populație și tuturor participanților pe piață un acces nediscriminatoriu la toate 
conținuturile și posibilități de participare activă. Protejarea legală a neutralității rețelelor 
reprezintă o condiție esențială pentru valorificarea acestui potențial și o precondiție pentru 
asigurarea diversității și a pluralismului. Datorită caracterului său deschis și 
nediscriminatoriu, internetul s-a dovedit a fi un motor de inovare pentru dezvoltarea socială și 
economică. Neutralitatea rețelelor este o condiție esențială pentru egalitatea de șanse în 
comunicare, pentru asigurarea libertății de comunicare și de informare, precum și pentru 
diversitatea culturală și pluralismul opiniilor și al mijloacelor de comunicare în masă. Din 
acest motiv caracterul neutru și deschis al rețelelor este un bun public care trebuie protejat și 
păstrat și care nu trebuie lăsat la voia puterilor de pe piață.
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Prin urmare, o condiție de bază constă în tratarea în același mod a tuturor pachetelor de date, 
care nu trebuie discriminate din cauza conținutului, a serviciului, a aplicației, a provenienței 
sau a destinației lor. Încetinirea, defavorizarea sau blocarea anumitor conținuturi, servicii sau 
aplicații trebuie împiedicate, iar controlul conținuturilor de către operatorii de rețea ar trebui 
eliminat. O neutralitate „light” a rețelelor, propusă de Comisie și care subminează efectiv 
acest principiu de bază, ar însemna sfârșitul neutralității rețelelor și crearea unui internet pe 
două niveluri.

Serviciile specializate, respectiv gestionate, pot să existe în paralel cu internetul, cu condiția 
să fie complet separate de acesta, să nu limiteze caracterul deschis ale acestuia și fiecare să 
aibă posibilitatea să se conecteze la internet la o calitate de ultimă generație a serviciilor. 
Serviciile specializate nu pot fi create în detrimentul continuării dezvoltării unor rețele 
deschise, motiv pentru care crearea și existența acestora trebuie să facă obiectul unor condiții 
stricte.

Blocarea conținuturilor în rețelele deschise trebuie respinsă la scară largă. Procedura „notice-
and-takedown” s-a dovedit eficientă și în cazul unor fapte penale grave.

Propunerile Comisiei permit discriminarea conținuturilor și prioritizarea traficului de date, 
ceea ce contravine ideii generale de neutralitate a rețelelor. Acest lucru duce la apariția unor 
temeri potrivit cărora concurența pe piețele comunicațiilor electronice scade mai degrabă, 
ceea ce are în mod inevitabil un efect negativ asupra diversității mijloacelor de comunicare în 
masă și a diversității de opinie în Europa.

În ceea ce privește alegerea unui regulament ca formă juridică, din multe puncte de vedere 
normele nu sunt suficient de clare.

Am saluta în mod deosebit situația în care Comisia și-ar retrage propunerea și în care, în 
cadrul unei proceduri ordinare de consultare, ar exista posibilitatea de a purta discuții 
corespunzătoare, pentru ca, ulterior, pe această bază, să prezinte o propunere nouă și 
echilibrată privind crearea unei piețe interne a telecomunicațiilor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o piață unică neîngrădită a (3) Pe o piață internă a comunicațiilor 
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comunicațiilor electronice, libertatea de a
furniza rețele și servicii de comunicații 
electronice tuturor clienților din Uniune și 
dreptul fiecărui utilizator final de a alege 
cea mai bună ofertă disponibilă pe piață ar 
trebui asigurate și nu ar trebui restricționate 
de fragmentarea piețelor în funcție de 
frontierele naționale. Cadrul de 
reglementare actual în materie de 
comunicații electronice nu remediază 
integral această fragmentare, având în 
vedere că în prezent există sisteme 
naționale de autorizare generală, în loc de 
sisteme la nivelul Uniunii, sisteme 
naționale de alocare a spectrului de 
frecvențe radio, diferite produse de acces 
disponibile pentru furnizorii de 
comunicații electronice din diferite state 
membre și diferite serii de norme 
sectoriale aplicabile în domeniul 
protecției consumatorilor. În multe 
cazuri, normele Uniunii doar definesc 
principiile de bază, iar statele membre le 
pun adesea în aplicare în moduri 
divergente.

electronice funcțională, dreptul fiecăruia
de a avea acces la rețele și servicii de 
comunicații electronice în Uniune, 
libertatea de a furniza aceste servicii și 
dreptul fiecărui utilizator final de a alege 
cea mai bună ofertă disponibilă pe piață
apărută în condiții de concurență 
echitabile ar trebui asigurate și nu ar trebui 
restricționate de fragmentarea piețelor în 
funcție de frontierele naționale.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament urmărește 
finalizarea pieței unice a comunicațiilor 
electronice prin adoptarea de măsuri ce 
vizează trei mari direcții legate între ele. În 
primul rând, ar trebui să asigure libertatea 
de a furniza servicii de comunicații 
electronice la nivel transfrontalier și în 
rețele din diferite state membre, pe baza 
conceptului de autorizație UE unică, ce 
stabilește condițiile necesare pentru a 
garanta un nivel mai ridicat de coerență și 
previzibilitate cu privire la conținutul și 
punerea în aplicare a reglementărilor 

(6) Prezentul regulament urmărește 
finalizarea pieței unice a comunicațiilor 
electronice prin adoptarea de măsuri ce 
vizează trei mari direcții legate între ele. În 
primul rând, ar trebui să asigure libertatea 
de a furniza servicii de comunicații 
electronice la nivel transfrontalier și în 
rețele din diferite state membre, pe baza 
conceptului de autorizație UE unică, ce 
stabilește condițiile necesare pentru a 
garanta un nivel mai ridicat de coerență și 
previzibilitate cu privire la conținutul și 
punerea în aplicare a reglementărilor 
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specifice acestui sector pe tot teritoriul 
Uniunii. În al doilea rând, este necesar să 
se permită accesul în condiții mult mai 
convergente la inputurile esențiale pentru 
furnizarea transfrontalieră de rețele și 
servicii de comunicații electronice, nu doar 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, 
pentru care sunt esențiale atât benzile de 
frecvențe radio cu licență, cât și cele fără 
licență, ci și pentru conectivitatea prin linii 
fixe. În al treilea rând, în scopul alinierii 
condițiilor comerciale și al consolidării 
încrederii cetățenilor în mediul digital, 
prezentul regulament ar trebui să 
armonizeze normele privind protecția 
utilizatorilor finali, mai ales a 
consumatorilor. Acestea includ norme în 
materie de nediscriminare, informații 
contractuale, încetarea contractelor și 
schimbarea operatorului, pe lângă norme 
privind accesul la conținuturile, aplicațiile 
și serviciile online și la gestionarea 
traficului, care nu doar protejează 
utilizatorii finali, ci și garantează 
funcționarea continuă a ecosistemului de 
internet ca motor al inovării. În plus, 
datorită reformelor suplimentare din 
domeniul serviciilor de roaming, 
utilizatorii finali ar trebui să aibă încredere 
să rămână conectați atunci când călătoresc 
pe teritoriul Uniunii, aceste reforme 
trebuind, în timp, să ducă la convergența 
tarifelor și a altor condiții în cadrul 
Uniunii.

specifice acestui sector pe tot teritoriul 
Uniunii. În al doilea rând, este necesar să 
se permită accesul în condiții mult mai 
convergente la inputurile esențiale pentru 
furnizarea transfrontalieră de rețele și 
servicii de comunicații electronice, nu doar 
pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, 
pentru care sunt esențiale atât benzile de 
frecvențe radio cu licență, cât și cele fără 
licență, ci și pentru conectivitatea prin linii 
fixe. În al treilea rând, în scopul alinierii 
condițiilor comerciale și al consolidării 
încrederii cetățenilor în mediul digital, 
prezentul regulament ar trebui să 
armonizeze normele privind protecția 
utilizatorilor finali, mai ales a 
consumatorilor. Acestea includ norme în 
materie de nediscriminare, informații 
contractuale, încetarea contractelor și 
schimbarea operatorului, pe lângă norme 
privind neutralitatea rețelei, protecția
accesului nediscriminatoriu la 
conținuturile, aplicațiile și serviciile online 
și la gestionarea traficului, care nu doar 
protejează utilizatorii finali, ci și 
garantează funcționarea continuă a 
ecosistemului de internet ca motor al 
inovării. În plus, datorită reformelor 
suplimentare din domeniul serviciilor de 
roaming, utilizatorii finali ar trebui să aibă 
încredere să rămână conectați atunci când 
călătoresc pe teritoriul Uniunii, aceste 
reforme trebuind, în timp, să ducă la 
convergența tarifelor și a altor condiții în 
cadrul Uniunii.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Spectrul de frecvențe radio este un 
bun public și o resursă esențială pentru
piața internă a comunicațiilor mobile, în

(17) Spectrul de frecvențe radio este un 
bun public și o resursă extrem de limitată. 
El este indispensabil pentru îndeplinirea a 
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bandă largă fără fir și satelitare din 
Uniune. Dezvoltarea comunicațiilor în 
bandă largă fără fir contribuie la punerea 
în aplicare a Agendei digitale pentru 
Europa, mai ales la realizarea 
obiectivului de a garanta accesul la banda 
largă cu o viteză de cel puțin 30 Mbps 
până în 2020 pentru toți cetățenii Uniunii 
și de a asigura Uniunii cea mai mare 
viteză și capacitate posibilă pentru 
serviciile în bandă largă. Cu toate acestea, 
Uniunea este în urma altor regiuni 
importante din lume - America de Nord, 
Africa și părți din Asia - din punctul de 
vedere al introducerii și extinderii ultimei 
generații de tehnologii în bandă largă 
fără fir necesare pentru realizarea 
obiectivelor de politică menționate. 
Procesul dezorganizat de autorizare și 
punere la dispoziție a benzii de 800 MHz 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir, peste jumătate dintre statele membre 
solicitând o derogare sau nereușind în alt 
mod să atingă acest obiectiv în termenul 
prevăzut în Decizia nr. 243/2012/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind programul multianual pentru 
politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio (PPSFR)23, indică 
necesitatea adoptării de urgență a unor 
măsuri chiar și în perioada actualului 
PPSFR. Măsurile luate de Uniune pentru
a armoniza condițiile de disponibilitate și 
de utilizare eficientă a spectrului de
frecvențe radio pentru comunicațiile în 
bandă largă fără fir în temeiul Deciziei 
nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului24 nu au fost 
suficiente pentru a remedia această 
problemă.

numeroase funcții sociale, culturale, 
sociale și economice, pentru accesul 
public la informații, pentru exercitarea 
dreptului la libera exprimare precum și 
pentru pluralismul mijloacelor mass-
media și ar trebui ținut cont de acest 
lucru. În cadrul reformei din 2009 a 
sectorului telecomunicațiilor, Comisiei i s-
a încredințat sarcina de a ține seama de 
aceste aspecte în ceea ce privește 
gestionarea spectrului de frecvențe radio
în egală măsură și în mod adecvat. 
Obiectivele pachetului privind 
telecomunicațiile reprezintă astfel în mod 
obligatoriu baza pentru toate politicile 
Uniunii Europene referitoare la spectrul
de frecvențe radio. Prin urmare, este 
important să se asigure și în viitor faptul 
că politica privind spectrul de frecvențe 
radio rămâne în acest cadru juridic și nu 
încalcă principiile fundamentale stabilite 
în cadrul acestuia. În conformitate cu 
articolul 6 alineatul (5) din PPSFR, 
Comisia raportează Parlamentului 
European și Consiliului înainte de 
1 ianuarie 2015 cu privire la necesitatea 
aplicării unor măsuri de armonizare a
unor benzi de frecvență suplimentare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Aplicarea unor politici naționale
variate generează inconsecvențe și 
fragmentarea pieței interne, ceea ce 
împiedică introducerea de servicii la 
nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței 
interne a comunicațiilor în bandă largă 
fără fir. Această situație ar putea crea, în 
particular, condiții inegale de acces la 
astfel de servicii, ar putea denatura 
concurența dintre întreprinderile stabilite 
în state membre diferite și ar putea 
împiedica investițiile în rețele și tehnologii 
mai avansate și apariția unor servicii 
inovatoare, lipsind astfel cetățenii și 
întreprinderile de servicii integrate de 
înaltă calitate omniprezente, iar pe 
operatorii în bandă largă fără fir de 
posibilități de creștere a eficienței 
rezultate din activități la scară largă mai 
integrate. Prin urmare, ar trebui luate 
măsuri la nivelul Uniunii cu privire la 
anumite aspecte ale alocării spectrului de 
frecvențe radio care să însoțească 
realizarea unei acoperiri integrate extinse 
a serviciilor de comunicații avansate în 
bandă largă fără fir pe tot teritoriul 
Uniunii. În același timp, statele membre ar 
trebui să-și păstreze dreptul de a adopta 
măsuri de organizare a propriului spectru 
de frecvențe radio în scopuri de ordine și
securitate publică și de apărare.

(18) Pachetul Telecom al UE, astfel cum 
a fost revizuit în 2009, stabilește 
principiile gestionării spectrului de 
frecvențe. Frecvențele radio au rolul de a 
satisface cele mai diverse interese publice 
în statele membre. În acest context, există 
o multitudine de caracteristici naționale și 
regionale care trebuie luate în 
considerare. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să-și păstreze dreptul de a adopta 
măsuri de organizare și administrare a 
propriului spectru de frecvențe radio
necesar pentru îndeplinirea unor funcții 
deosebite cu caracter cultural, social și 
audiovizual. Printre acestea se numără, 
pe lângă radiocomunicațiile terestre și 
industria culturală și creativă, și ordinea 
și securitatea publică, precum și apărarea. 
Prin urmare, acțiunile la nivel european
în ceea ce privește anumite aspecte ale 
alocării spectrului de frecvențe radio ar 
trebui să contribuie la susținerea unei 
abordări dinamice a gestionării spectrului 
de frecvențe, care recunoaște competența 
statelor membre în acest domeniu și
respectă politicile culturale, audiovizuale 
și în domeniul mass-media ale fiecărui 
stat membru. În cazul unor conflicte între 
statele membre legate de utilizarea 
spectrului de frecvențe radio, Comisia are 
rol de coordonare, de completare și de 
susținere a statelor membre ale UE.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio, cel puțin în 
cazul benzilor care au fost armonizate 

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și 
coerența drepturilor de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio în cazul 
benzilor care au fost armonizate pentru 
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pentru comunicațiile în bandă largă fără fir 
fixe, nomade și mobile. Acestea includ 
benzile identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, așa cum se preconizează la 
articolul 3 litera (b) din PPSFR și în 
avizul Grupului pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(GPSFR) intitulat Strategic challenges 
facing Europe in addressing the growing 
radio spectrum demand for wireless 
broadband („Provocările strategice cu 
care se confruntă Europa pentru a 
răspunde cererii în creștere de frecvențe 
radio pentru banda largă fără fir”), 
adoptat la 13 iunie 2013, cum ar fi, în 
viitorul apropiat, benzile de 700 MHz, 
1,5 GHz și 3,8-4,2 GHz.

comunicațiile în bandă largă fără fir fixe, 
nomade și mobile. Acestea includ benzile 
identificate la nivelul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 
pentru sistemele avansate de TMI
(Telecomunicații Mobile Internaționale), 
precum și benzile utilizate pentru rețelele 
radio locale (RLAN), cum ar fi cele de
2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să 
vizeze și benzile care pot fi armonizate în 
viitor pentru comunicațiile în bandă largă 
fără fir, în conformitate cu Directiva 
2002/21/CE.

Justificare

O și mai mare detaliere ar putea crea impresia greșită că astfel nu ar fi nevoie de procedura 
de codecizie prevăzută în Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). Stabilirea benzilor care 
trebuie integrate într-un spectru de frecvențe radio coordonat reprezintă o decizie politică 
esențială, nu o măsură de punere în aplicare de natură tehnică.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În ceea ce privește celelalte condiții de 
fond principale care pot fi asociate 
drepturilor de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio pentru banda largă fără fir, 
aplicarea convergentă de către toate statele 

(24) În ceea ce privește celelalte condiții de 
fond principale care pot fi asociate 
drepturilor de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio pentru banda largă fără fir, 
aplicarea convergentă de către toate statele 
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membre a principiilor și criteriilor de 
reglementare stabilite în prezentul 
regulament ar fi favorizată de un mecanism 
de coordonare prin care Comisia și 
autoritățile competente din celelalte state 
membre ar putea emite observații înainte 
ca un anumit stat membru să acorde 
drepturi de utilizare, iar Comisia ar avea 
posibilitatea, ținând cont de opiniile 
statelor membre, să împiedice aplicarea 
oricărei propuneri care pare să 
contravină legislației Uniunii.

membre a principiilor și criteriilor de 
reglementare stabilite în prezentul 
regulament ar fi favorizată de un mecanism 
de coordonare prin care Comisia și 
autoritățile competente din celelalte state 
membre ar putea emite observații înainte 
ca un anumit stat membru să acorde 
drepturi de utilizare.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În condițiile unei migrări treptate la 
rețele „bazate integral pe IP”, 
nedisponibilitatea produselor de 
conectivitate bazate pe IP pentru diferite 
clase de servicii de o calitate asigurată 
care să permită căi de comunicare dincolo 
de domeniile și frontierele rețelei, atât în 
interiorul, cât și în exteriorul statelor 
membre, împiedică dezvoltarea 
aplicațiilor care se bazează pe accesul la 
alte rețele, limitând astfel inovarea 
tehnologică. Mai mult, această situație 
împiedică difuzarea pe scară mai largă a 
soluțiilor eficiente asociate cu gestionarea 
și furnizarea de rețele bazate pe IP și cu 
produse de conectivitate cu un nivel de 
calitate asigurată a serviciului, mai ales 
un grad înalt de securitate, de siguranță și 
de flexibilitate, rentabilitate și 
aprovizionare mai rapidă, care generează 
avantaje pentru operatorii rețelelor, 
furnizorii de servicii și utilizatorii finali. 
Este necesară, așadar, o abordare 
armonizată a conceperii și disponibilității 
acestor produse, în condiții rezonabile, 
inclusiv, în cazul în care se impune, 
posibilitatea aprovizionării încrucișate de 

eliminat
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către întreprinderile de comunicații 
electronice implicate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Atunci când dispozițiile capitolelor 4 
și 5 din prezentul regulament se referă la 
utilizatorii finali, ele ar trebui să se aplice 
nu numai consumatorilor, ci și altor 
categorii de utilizatori finali, în principal 
microîntreprinderilor. La cerere, alți 
utilizatori finali decât consumatorii ar 
trebui să poată conveni, printr-un 
contract individual, să devieze de la 
anumite dispoziții.

eliminat

Justificare

Termenii „utilizator final” și „consumator” diferă, de fapt. A se putea devia de la o serie de 
dispoziții nu foarte clare din acest regulament înseamnă a crea, din nou, incertitudine 
juridică.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Cadrul 
de reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui informații sau de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu 
toate acestea, recent, Raportul privind 

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Trebuie 
asigurate prin lege, la nivelul UE, 
principiile tratamentului egal și 
nediscriminării în ceea privește 
transmiterea de pachete de date, 
indiferent de conținut, serviciu, aplicație, 
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practicile de gestionare a traficului publicat 
în mai 2012 de Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și un 
studiu, comandat de Agenția Executivă 
pentru Sănătate și Consumatori și publicat 
în decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite aplicații.
Aceste tendințe impun adoptarea unor 
reguli clare la nivelul Uniunii pentru a 
menține internetul deschis și a evita 
fragmentarea pieței unice care rezultă din 
măsurile existente în fiecare stat membru.

proveniență sau destinație, pentru a 
asigura pe termen lung faptul că toți 
utilizatorii serviciilor de internet au din 
principiu acces liber la toate 
conținuturile, serviciile sau aplicațiile de 
orice fel de pe internet sau că le pot oferi 
ei înșiși, potrivit principiului neutralității 
rețelei. În cazul operatorilor de rețele de 
acces este valabilă obligația generală 
privind furnizarea de pachete de date, 
aceștia trebuind să pună la dispoziția 
utilizatorilor servicii de transmitere de o 
calitate adecvată, care reflectă evoluția 
tehnicii, indiferent de proveniență sau de 
destinație sau de conținut, serviciu sau 
aplicație. Caracterul deschis și 
nediscriminatoriu al internetului este un 
vector esențial pentru inovare, eficacitate 
economică, pentru protejarea libertății 
mass-mediei și a diversității culturale, 
precum și pentru eficiența economică. 
Aceste caracteristici au rolul de a se 
asigura libertatea și diversitatea de opinie 
ale mijloacelor de comunicare în masă și 
ale culturii. Cadrul de reglementare 
existent vizează să promoveze capacitatea 
utilizatorilor finali de a accesa și a distribui 
informații sau de a utiliza aplicațiile și 
serviciile dorite. Cu toate acestea, recent, 
Raportul privind practicile de gestionare a 
traficului publicat în mai 2012 de 
Organismul Autorităților Europene de 
Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 
Electronice (OAREC) și un studiu,
comandat de Agenția Executivă pentru 
Sănătate și Consumatori și publicat în 
decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite
conținuturi, servicii sau aplicații. Aceste 
tendințe impun adoptarea unor reguli clare
pentru consacrarea în legislație a 
principiului neutralității rețelei, la nivelul 
Uniunii, pentru a menține internetul 
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deschis și a evita fragmentarea pieței unice 
care rezultă din măsurile existente în 
fiecare stat membru. Internetul deschis 
care funcționează conform principiului 
„best effort” nu poate fi afectat de 
dezvoltarea altor produse și servicii.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Libertatea utilizatorilor finali de a 
accesa și a distribui informații și 
conținuturi legale, de a utiliza aplicațiile și 
serviciile dorite este supusă respectării 
legislației Uniunii și a legislației naționale 
compatibile. Prezentul regulament 
definește limitele eventualelor restricții 
aplicate acestei libertăți de către furnizorii 
de comunicații electronice pentru public, 
dar nu aduce atingere altor acte 
legislative ale Uniunii, printre care 
normele privind drepturile de autor și 
Directiva 2000/31/CE.

(46) Dreptul utilizatorilor finali de a accesa 
și a distribui informații și conținuturi 
legale, de a utiliza aplicațiile și serviciile 
dorite este supus respectării legislației 
Uniunii și a legislației naționale 
compatibile.

Justificare

Trimiterea la dreptul Uniunii și la dreptul statelor membre este suficientă. O detaliere și mai 
aprofundată ar putea să fie interpretată în mod eronat.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public, în limitele convenite prin contract 
privind volumele de date și vitezele 
serviciilor de acces la internet, nu ar trebui 

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public nu pot să șteargă, să blocheze, să 
încetinească, să degradeze sau să acorde 
preferință anumite conținuturi, aplicații, 
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să blocheze, să încetinească, să degradeze 
sau să discrimineze anumite conținuturi, 
aplicații, servicii sau categorii specifice ale 
acestora, cu excepția unui număr limitat de 
măsuri de gestionare rezonabilă a 
traficului. Măsurile adoptate ar trebui să 
fie transparente, proporționale și 
nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă 
a traficului cuprinde prevenirea sau 
împiedicarea unor infracțiuni grave, 
inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor 
de împiedicare a accesului la materiale de 
pornografie infantilă și a distribuției 
acestora. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau 
în condiții excepționale.

servicii sau categorii specifice ale acestora, 
cu excepția unui număr de măsuri adecvate 
de gestionare a traficului definite în mod 
clar în prezentul regulament și care trebuie, 
de la caz la caz, justificate. Măsurile de 
gestionare a traficului trebuie să fie 
transparente, necesare și proporționale. Ele 
nu pot fi considerate proporționale decât 
în măsura în care și alte tipuri de trafic 
similare sunt tratate în același mod. Orice 
discriminare împotriva anumitor 
conținuturi, aplicații sau servicii prin 
intermediul prețului sau a oricărei 
condiții discriminatorii privind debitul și 
volumul de date ar trebui interzisă.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) Prezentul regulament nu aduce 
atingere Directivei 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 iulie 2002 privind prelucrarea 
datelor personale și protejarea 
confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva privind 
confidențialitatea și comunicațiile 
electronice).

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Tarifele bazate pe volum ar trebui să (48) Tarifele bazate pe volum ar trebui să 
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fie considerate compatibile cu principiul 
unui internet deschis atât timp cât permit 
utilizatorilor finali să aleagă tariful care 
corespunde consumului lor normal de date 
pe baza unor informații transparente 
referitoare la condițiile și implicațiile 
alegerii respective. În același timp, aceste 
tarife ar trebui să le permită furnizorilor de 
comunicații electronice pentru public să 
adapteze mai bine capacitățile rețelelor la 
volumele de date preconizate. Este esențial 
ca utilizatorii finali să primească informații 
complete înainte de a-și exprima acordul 
cu privire la orice limitare a volumului de 
date sau a vitezei și la tarifele aplicabile, ca 
ei să își poată monitoriza permanent 
consumul și să achiziționeze cu ușurință 
volume mai mari de date, dacă doresc acest 
lucru.

fie considerate compatibile cu principiul 
unui internet deschis atât timp cât permit 
utilizatorilor finali să aleagă tariful care 
corespunde consumului lor normal de date 
pe baza unor informații transparente 
referitoare la condițiile și implicațiile 
alegerii respective. În același timp, aceste 
tarife ar trebui să le permită furnizorilor de 
comunicații electronice pentru public să 
adapteze mai bine capacitățile rețelelor la 
volumele de date preconizate. Este esențial 
ca utilizatorii finali să primească informații 
complete înainte de a-și exprima acordul 
cu privire la orice limitare a volumului de 
date sau a vitezei și la tarifele aplicabile, ca 
ei să își poată monitoriza permanent 
consumul și să achiziționeze cu ușurință 
volume mai mari de date, dacă doresc acest 
lucru și limitele de volum respective 
privind traficul de internet sunt aplicate 
într-un mod nediscriminatoriu, indiferent 
de emițător, receptor, tip, conținut, 
dispozitiv, serviciu sau aplicație, în 
conformitate cu principiul neutralității 
rețelei.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, 
servicii și aplicații ce necesită un nivel mai 
bun de calitate asigurată a serviciului 
oferit de furnizorii de comunicații 
electronice pentru public sau de furnizori 
de conținuturi, aplicații ori servicii. Aceste 
servicii pot cuprinde, printre altele, 
televiziunea prin IP (IP-TV), 
videoconferințele și anumite aplicații în 
materie de sănătate. Utilizatorii finali ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri privind furnizarea de servicii 
specializate cu o calitate mai bună a 

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, 
servicii și aplicații ce necesită un nivel mai 
bun de calitate a serviciului oferit de 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public sau de furnizori de conținuturi, 
aplicații ori servicii. Aceste servicii pot 
cuprinde, printre altele, televiziunea prin IP
(IP-TV), videoconferințele, jocurile și 
anumite aplicații în materie de sănătate.
Utilizatorii finali ar trebui, așadar, să fie 
liberi să încheie acorduri voluntare privind 
furnizarea de servicii specializate cu o 
calitate mai bună a serviciului fie cu 
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serviciului fie cu furnizorii de comunicații 
electronice pentru public, fie cu furnizorii 
de conținuturi, aplicații sau servicii.

furnizorii de comunicații electronice pentru 
public, fie cu furnizorii de conținuturi, 
aplicații sau servicii. În cazul în care 
aceste acorduri sunt încheiate cu un 
furnizor de servicii de acces la internet, 
furnizorul respectiv se asigură că această 
calitate ridicată nu este în detrimentul 
performanței, accesibilității sau calității 
serviciilor de acces la internet și nu 
restricționează neutralitatea internetului. 
Totuși, aceste servicii specializate ar 
trebui să rămână o excepție și nu ar 
trebui să fie comercializate sau utilizate 
pe scară largă ca substitut al serviciului 
de acces la internet;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. 
Posibilitatea ca furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii să negocieze astfel de 
niveluri flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public este necesară pentru furnizarea de 
servicii specializate și se așteaptă ca ea să 
joace un rol important în dezvoltarea 
noilor servicii precum comunicațiile de tip 
mașină către mașină (machine to machine 
– M2M). În același timp, aceste acorduri 
ar trebui să permită furnizorilor de 
comunicații electronice pentru public să 
echilibreze mai bine traficul și să prevină 
congestionarea rețelelor. Furnizorii de 
conținuturi, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public ar trebui, așadar, să fie 
liberi să încheie acorduri în materie de 

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate. Pentru furnizarea de 
servicii specializate în rețele închise este
necesar ca furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii să aibă posibilitatea de 
a negocia astfel de niveluri speciale de 
calitate a serviciului pentru un grup 
restrâns de utilizatori cu furnizorii de 
comunicații electronice pentru public. Se 
preconizează că acest lucru ar putea fi 
necesar pentru dezvoltarea noilor servicii 
precum comunicațiile de tip mașină către 
mașină (machine to machine – M2M).
Serviciile specializate nu pot afecta
calitatea serviciilor deschise de acces la 
internet și nici nu pot fi comercializate pe 
post de internet sau utilizate ca atare.
Acestea sunt permise numai în cazul în 
care există o cerință tehnică concretă care 
poate fi dovedită și depășește interesul 
propriu economic de a putea furniza 
aplicații de importanță critică în timp real 
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servicii specializate cu privire la niveluri 
definite de calitate a serviciului atât timp 
cât acordurile respective nu diminuează 
substanțial calitatea generală a serviciilor 
de acces la internet.

la o calitate deosebită. În cazul în care 
furnizorii de servicii de acces la internet 
oferă sau comercializează servicii 
speciale, ei au obligația de a oferi în 
același timp un serviciu de acces deschis 
la internet în conformitate cu principiul 
neutralității rețelei și în sensul 
considerentului 45, fără a afecta calitatea 
acestui din urmă serviciu. Toate serviciile 
deschise de internet fac obiectul 
principiului „best effort”.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Autoritățile naționale de reglementare 
au un rol esențial în asigurarea faptului că 
utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să 
exercite această libertate de a beneficia de 
acces la internetul deschis. În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să aibă obligații de monitorizare și 
de raportare și ar trebui să asigure 
conformitatea furnizorilor de comunicații 
electronice pentru public și disponibilitatea 
unor servicii de acces la internet 
nediscriminatorii de înaltă calitate care nu 
sunt prejudiciate de serviciile specializate.
În cadrul evaluării unei posibile deteriorări 
generale a serviciilor de acces la internet, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să țină cont de parametri de calitate 
precum cei legați de sincronizare și 
fiabilitate (timp de așteptare, jitter, pierdere 
de pachete de date), nivelurile și efectele 
congestionării rețelei, vitezele efective față 
de cele anunțate în publicitate, performanța 
serviciilor de acces la internet comparativ 
cu serviciile specializate și calitatea 
percepută de utilizatorii finali. Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui 

(51) Autoritățile naționale de reglementare 
au un rol esențial în asigurarea faptului că 
utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să 
exercite această posibilitate de a beneficia 
de acces la internetul deschis. În acest 
scop, autoritățile naționale de reglementare 
ar trebui să aibă obligații de monitorizare și 
de raportare și ar trebui să asigure 
conformitatea furnizorilor de comunicații 
electronice pentru public și disponibilitatea 
unor servicii de acces la internet 
nediscriminatorii de înaltă calitate care nu 
sunt prejudiciate de serviciile specializate.
Autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să stabilească o procedură de 
notificare clară și cuprinzătoare și 
mecanisme de protejare a drepturilor 
utilizatorilor finali care se confruntă cu 
discriminare, restricții sau imixtiuni în 
privința conținuturilor, serviciilor sau a 
aplicațiilor online. În cadrul evaluării unei 
posibile deteriorări generale a serviciilor de 
acces la internet, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să țină cont de 
parametri de calitate precum cei legați de 
sincronizare și fiabilitate (timp de 
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împuternicite să impună cerințe privind 
calitatea minimă a serviciului tuturor 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public sau fiecăruia dintre aceștia, 
dacă acest lucru este necesar pentru a 
preveni scăderea/degradarea generală a 
calității serviciilor de acces la internet.

așteptare, jitter, pierdere de pachete de 
date), nivelurile și efectele congestionării 
rețelei, vitezele efective față de cele 
anunțate în publicitate, performanța 
serviciilor de acces la internet comparativ 
cu serviciile specializate și calitatea 
percepută de utilizatorii finali. Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui 
împuternicite să impună cerințe privind 
calitatea minimă a serviciului tuturor 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public sau fiecăruia dintre aceștia, 
dacă acest lucru este necesar pentru a 
preveni scăderea/degradarea generală a 
calității serviciilor de acces la internet.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Pentru a ține seama de evoluția pieței 
și a tehnicii, competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește adaptarea anexelor. Este 
deosebit de important ca, pe durata 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

eliminat

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pentru a se asigura că traficul de 
internet în integralitatea sa este tratat în 
mod egal, fără discriminare, restricție sau 
interferențe, indiferent de emițătorul, 
receptorul, tipul, conținutul, dispozitivul, 
serviciul sau aplicația sa;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „spectru armonizat de frecvențe radio 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate și 
utilizare eficientă sunt armonizate la 
nivelul Uniunii, în special în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului27, și care servește 
pentru furnizarea de servicii de comunicații 
electronice, altele decât radiodifuziune;

8. „spectru armonizat de frecvențe radio 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio 
pentru care condițiile de disponibilitate și 
utilizare eficientă sunt armonizate la 
nivelul Uniunii, în conformitate cu 
dispozițiile și procedurile prevăzute în 
Directiva 2002/21/CE și în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului27, și care
servește pentru furnizarea de servicii de 
comunicații electronice, altele decât 
radiodifuziune;

__________________ __________________
27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 2002 
privind cadrul de reglementare pentru 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvențe radio în Comunitatea Europeană 
(Decizia privind spectrul de frecvențe 
radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „principiul best effort” asigură 
prelucrarea solicitărilor de transmitere de 
date în ordinea cronologică a sosirii 
acestora, cât se poate de repede și 
indiferent de conținut, serviciu, aplicație, 
proveniență sau destinație;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „produs de conectivitate cu calitate 
asigurată a serviciului (CAS)” înseamnă 
un produs pus la dispoziție în centrala IP 
care permite clienților să stabilească o 
legătură de comunicare IP între un punct 
de interconectare și unul sau mai multe 
puncte fixe terminale ale rețelei și permite 
niveluri definite de performanță a rețelei 
pentru furnizarea de servicii specifice 
către utilizatorii finali pe baza asigurării 
unei calități garantate specificate a 
serviciului, bazate la rândul său pe o serie 
de parametri specificați;

eliminat

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „gestionarea justificată a traficului 
de date” este permisă ca excepție de la 
aplicarea principiului „best effort” dacă 
trebuie să aibă loc din punct de vedere 
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tehnic și dacă respectă principiile 
generale ale necesității, adecvării, 
asigurării eficienței, nediscriminării și 
transparenței și celelalte condiții din 
prezentul regulament;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. „neutralitatea rețelei” înseamnă 
principiul conform căruia toate tipurile de 
trafic de internet sunt tratate în mod egal, 
fără discriminări, restricții sau 
interferențe, indiferent de expeditor, 
destinatar, tip, conținut, dispozitiv, 
serviciu sau aplicație;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru public care asigură 
conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea utilizată;

14. „serviciu deschis de acces la internet” 
înseamnă un serviciu de comunicații 
electronice disponibil pentru public care 
asigură conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea utilizată; 
statele membre stabilesc cerințe minime 
adecvate cu privire la calitatea serviciilor 
deschise de acces la internet, 
actualizându-le continuu în lumina 
progresului tehnic; un serviciu deschis de 
acces la internet permite utilizatorilor 
finali să folosească toate aplicațiile bazate 
pe internet conform principiului „best 
effort”; ca singură de la acest principiu, o 
gestionare proporțională, justificată în 
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mod corespunzător a traficului de date 
excepție permisă în cazul în care s-a 
stabilit în mod clar în ce condiții aceasta 
poate avea loc;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora și ale cărui caracteristici tehnice 
sunt controlate pe toată linia de 
comunicație (end-to-end) ori care asigură 
capacitatea de a trimite ori de a primi date 
de la sau către un anumit număr de părți 
sau de puncte terminale și care nu este 
comercializat sau utilizat pe scară largă ca 
substitut al serviciului de acces la internet

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice, în 
general bazat pe IP, sau orice alt serviciu 
care este pus la dispoziție și operat doar în 
cadrul rețelelor de comunicații electronice 
închise și cu un acces controlat în mod 
strict și care nu este comercializat sau 
utilizat ca substitut al internetului și nici 
nu se dovedește a fi identic din punct de 
vedere funcțional cu conținutul, 
aplicațiile sau serviciile internetului 
deschis. Un serviciu specializat este 
permis numai în cazul în care există o 
nevoie tehnică concretă care poate fi 
dovedită și depășește interesul propriu 
economic de a putea furniza la o calitate 
deosebită garantată aplicații critice în 
timp real sau aplicații care necesită un 
nivel de securizare special. Acesta se 
caracterizează prin parametri de calitate a 
serviciului clar definiți și garantați, 
adaptați pentru serviciul respectiv, care 
fac obiectul unei gestionări continue 
operate de furnizorul serviciului 
specializat până în momentul încheierii 
furnizării. Un serviciu specializat nu 
poate fi limitat la un punct de demarcație 
controlat de furnizorul de servicii.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
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Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir.

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului 
armonizat de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir, în 
conformitate cu Directiva 2009/140/CE și 
cu Decizia nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
ținând seama în mod corespunzător de 
dispozițiile articolelor 8a și 9 din Directiva 
2002/21/CE.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta secțiune nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a beneficia de 
taxe impuse pentru a asigura utilizarea 
optimă a resurselor spectrului de frecvențe 
radio în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2002/20/CE și de a organiza și 
utiliza spectrul lor de frecvențe radio 
pentru ordinea publică, securitatea publică 
și apărare.

(2) Prezenta secțiune nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a beneficia de 
taxe impuse pentru a asigura utilizarea 
optimă a resurselor spectrului de frecvențe 
radio în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2002/20/CE și de a organiza și 
utiliza spectrul lor de frecvențe radio 
pentru obiective legate de ordinea publică, 
securitatea publică, apărarea și obiective 
de interes general, precum susținerea 
diversității culturale și lingvistice și a 
diversității mijloacelor de comunicare în 
masă online și offline, precum și de 
interesele tuturor utilizatorilor de 
frecvențe radio.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale competente în (1) Fără a aduce atingere protejării 
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materie de spectru de frecvențe radio 
contribuie la dezvoltarea unui spațiu al 
comunicațiilor fără fir în care investițiile și 
condițiile de concurență pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir de 
mare viteză sunt convergente și care 
permite planificarea și furnizarea de rețele 
și servicii integrate multiteritoriale și de 
economii de scară, încurajând astfel 
inovarea, creșterea economică și beneficiul 
pe termen lung pentru utilizatorii finali.

intereselor generale conform articolului 9 
alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE, 
autoritățile naționale competente în materie 
de spectru de frecvențe radio contribuie la 
dezvoltarea unui spațiu al comunicațiilor 
fără fir în care investițiile și condițiile de 
concurență pentru comunicațiile în bandă 
largă fără fir de mare viteză sunt 
convergente și care permite planificarea și 
furnizarea de rețele și servicii integrate 
multiteritoriale și de economii de scară, 
încurajând astfel inovarea, creșterea 
economică și beneficiul pe termen lung 
pentru utilizatorii finali. Posibilitatea 
creării unor rețele multifuncționale care 
să reunească într-o singură platformă 
tehnologia de radiodifuzare și tehnologia 
de telefonie mobilă trebuie luată în 
considerare în mod corespunzător.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asigurarea unei vaste acoperiri 
teritoriale a rețelelor de bandă largă pe 
suport radio de mare viteză și a unui nivel 
înalt de penetrare și de consum pentru 
serviciile conexe.

(e) asigurarea utilizării eficiente a
spectrului pentru a răspunde cererii tot 
mai mari de rețele de bandă largă pe 
suport radio de mare viteză, ținând seama
în același timp de interesul public și de 
valoarea socială, culturală și economică a 
spectrului în ansamblu.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) împiedicarea interferențelor 
dăunătoare, inclusiv posibilitatea de a 
stabili obligații în vederea soluționării 
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problemelor legate de interferențe cu alți 
utilizatori și preluarea costurilor aferente.

Justificare

Împiedicarea interferențelor reprezintă un obiectiv de reglementare esențial. Prin urmare, 
acestea trebuie luate în considerare atunci când se stabilesc procedurile și condițiile de 
autorizare.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) asigurarea că orice modificare a 
politicii în ceea ce privește utilizarea 
eficientă a spectrului ține seama de 
impactul său asupra interesului public în 
ceea ce privește interferența și costurile.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracteristicile tehnice ale diferitelor 
benzi de frecvență radio disponibile;

(a) caracteristicile tehnice, precum și 
utilizarea actuală și cea planificată ale 
diferitelor benzi de frecvență radio 
disponibile;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) utilizarea eficientă a benzilor de 
frecvențe alocate deja utilizării în bandă 
largă mobilă;
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cea mai eficientă utilizare a spectrului 
de frecvențe radio în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (4) litera (b), ținând 
seama de caracteristicile benzii sau 
benzilor respective;

(a) cea mai eficientă utilizare a spectrului 
de frecvențe radio în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (4) litera (b), ținând 
seama de caracteristicile benzii sau 
benzilor respective, precum și de utilizarea 
actuală și de cea planificată;

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) luarea în considerare a costurilor pe 
care trebuie să le suporte utilizatorul 
actual pentru eliberarea spectrului de 
frecvențe;

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care condițiile tehnice 
pentru disponibilitatea și utilizarea 
eficientă a spectrului armonizat de 
frecvențe radio pentru comunicațiile în 
bandă largă fără fir permit utilizarea 
spectrului de frecvențe radio relevant în 
cadrul unui regim de autorizare generală, 
autoritățile naționale competente evită 
impunerea oricărei condiții suplimentare și 
se asigură că nicio utilizare alternativă nu 
împiedică aplicarea efectivă a unui astfel 

(1) În cazul în care condițiile tehnice 
pentru disponibilitatea și utilizarea 
eficientă a spectrului armonizat de 
frecvențe radio pentru comunicațiile în 
bandă largă fără fir permit utilizarea 
spectrului de frecvențe radio relevant în 
cadrul unui regim de autorizare generală, 
autoritățile naționale competente evită 
impunerea oricărei condiții suplimentare și 
se asigură că nicio utilizare alternativă nu 
împiedică aplicarea efectivă a unui astfel 
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de regim armonizat. de regim armonizat. Nu se aduce atingere 
articolului 2 alineatul (8).

Justificare

În lipsa trimiterii la articolul 2 alineatul (8) (astfel cum am fost modificat prin amendamentul 
14) ar putea fi dificil să se realizeze scenariile posibile sau dorite legate de utilizarea în 
comun.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să stabilească data expirării oricăror 
drepturi existente de utilizare a benzilor 
armonizate, altele decât pentru 
comunicații în bandă largă fără fir, sau, 
în cazul drepturilor cu o perioadă de 
valabilitate nedeterminată, data până la 
care dreptul de utilizare trebuie modificat, 
pentru a permite furnizarea de 
comunicații în bandă largă fără fir.

eliminat

Justificare

Această reglementare afectează securitatea juridică necesară pentru toți titularii de drepturi 
actuali care au realizat deja investiții pe termen lung având încredere în legile în vigoare și 
pe baza acestora.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Alineatul (2) nu aduce atingere 
prevederilor de la articolul 9 alineatele (3) 
și (4) din Directiva 2002/21/CE.
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o autoritate națională 
competentă intenționează să supună 
utilizarea spectrului de frecvențe radio unei 
autorizații generale sau să acorde drepturi 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio sau să modifice drepturile 
și obligațiile în ceea ce privește utilizarea 
spectrului de frecvențe radio în 
conformitate cu articolul 14 din Directiva 
2002/20/CE, aceasta pune simultan 
proiectul său de măsură, împreună cu 
raționamentul care stă la baza acestuia, la 
dispoziția Comisiei și a autorităților 
competente pentru spectrul de frecvențe 
radio din celelalte state membre, la 
finalizarea consultării publice menționate 
la articolul 6 din Directiva 2002/21/CE, 
dacă este cazul, și, în orice caz, numai într-
o etapă a elaborării sale care îi permite să 
furnizeze Comisiei și autorităților 
competente din celelalte state membre 
informații suficiente și stabile privind toate 
aspectele relevante.

(1) În cazul în care o autoritate națională 
competentă intenționează să supună 
utilizarea spectrului de frecvențe radio unei 
autorizații generale sau să acorde drepturi 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio sau să modifice drepturile 
și obligațiile în ceea ce privește utilizarea 
spectrului de frecvențe radio pentru
servicii în bandă largă fără fir în 
conformitate cu articolul 14 din Directiva 
2002/20/CE, aceasta pune simultan 
proiectul său de măsură, împreună cu 
raționamentul care stă la baza acestuia, la 
dispoziția Comisiei și a autorităților 
competente pentru spectrul de frecvențe 
radio din celelalte state membre, la 
finalizarea consultării publice menționate 
la articolul 6 din Directiva 2002/21/CE, 
dacă este cazul, și, în orice caz, numai într-
o etapă a elaborării sale care îi permite să 
furnizeze Comisiei și autorităților 
competente din celelalte state membre 
informații suficiente și stabile privind toate 
aspectele relevante.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare de stabilire a normelor uniforme 
tehnice și metodologice pentru 
implementarea unuia sau a mai multor 
produse europene de acces în sensul 
articolelor 17 și 19 și al anexei I punctele 2 
și 3 și al anexei II, în conformitate cu 
criteriile și parametrii respectivi prevăzuți 
în acestea. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 33 alineatul (2).

(2) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare de stabilire a normelor uniforme 
tehnice și metodologice pentru 
implementarea unuia sau a mai multor 
produse europene de acces în sensul 
articolului 17 și al anexei I punctele 2 și 3, 
în conformitate cu criteriile și parametrii 
respectivi prevăzuți în acestea. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 33 
alineatul (2).

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 23 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Libertatea de a furniza și de a beneficia 
de acces la internetul deschis și

gestionarea rezonabilă a traficului

Accesul deschis la internet, serviciul 
specializat și gestionarea justificată a 

traficului de date

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Utilizatorii finali au libertatea de a 
accesa și de a distribui informații și 
conținut și de a utiliza aplicații și servicii 
la alegerea acestora prin intermediul 
serviciului lor de acces la internet.

(1) Accesul deschis la internet se asigură 
pe deplin conform articolului 2 alineatul 
(14) pentru ca utilizatorii finali să poată,
prin intermediul serviciului lor deschis de 
acces la internet, să acceseze și să 
distribuie orice informații și conținuturi la 
alegere și să utilizeze aplicații, servicii și 
echipamente terminale, indiferent de 
proveniența sau de destinația 
informațiilor, conținuturilor, aplicațiilor 
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sau serviciilor respective.

Operatorii de rețele de acces fac obiectul 
unei obligații generale privind 
transmiterea conform principiului „best 
effort”. Furnizorii de servicii de acces la 
internet nu restricționează sau împiedică 
utilizarea de către utilizatorii finali ai 
oricărui echipament terminal de accesare 
și distribuție de informații și conținut prin 
intermediul serviciului lor de acces la 
internet. Aceasta nu aduce atingere 
drepturilor statelor membre de a acorda 
drepturi individuale de utilizare în temeiul 
articolului 5 din Directiva 2002/20/CE.

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet și, în conformitate cu orice astfel 
de acorduri referitoare la volumele de 
date, să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și 
servicii de internet.

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia, 
ținând seama în mod corespunzător de 
principiul neutralității rețelei, acorduri 
privind volumele de date și vitezele cu 
furnizorii de servicii de acces la internet. 
Furnizorii de servicii de acces la internet 
indică în materialele lor publicitare 
volumul și viteza de transfer de date 
minime garantate pe care le pot furniza, și 
nu viteza maximă. 

În cadrul acordurilor privind volumele și 
vitezele de transfer de date, anumite 
conținuturi, servicii sau aplicații nu pot fi 
deduse din volumul consumat și nici 
exceptate de la o viteză redusă după 
consumarea volumului de date convenit.

Justificare

Accesul la un internet deschis și nediscriminatoriu trebuie conceput ca un drept, nu ca o 
libertate, iar internetul deschis de tip„best effort”, cu acces la toate serviciile, informațiile, 
conținuturile și aplicațiile, trebuie să fie încetățenit ca regulă.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de 
servicii specializate cu o calitate mai bună 
a serviciilor, fie cu furnizorii de 
comunicații electronice pentru public, fie 
cu furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii.

Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public sau furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii pot oferi unui cerc 
restrâns de utilizatori cu acces controlat 
prestarea de servicii specializate în cadrul 
unei rețele de comunicații electronice 
închise. Serviciile specializate nu pot fi 
comercializate sau utilizate ca substitut al 
internetului și nici nu se pot dovedi a fi 
identice din punct de vedere funcțional cu 
conținutul, aplicațiile sau serviciile 
internetului deschis.

În cazul în care aceste acorduri sunt 
încheiate cu un furnizor de servicii de 
acces la internet, furnizorul respectiv se 
asigură că performanțele, prețul accesibil 
sau calitatea serviciilor deschise de acces
la internet nu au de suferit.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii
și furnizorii de comunicații electronice 
pentru public au libertatea de a încheia 
acorduri între ei pentru a transmite 
volumele de date conexe sau traficul 
conex ca servicii specializate cu o calitate 
a serviciului definită sau cu o capacitate 
dedicată. Furnizarea de servicii 
specializate nu afectează în mod repetat 
sau continuu calitatea generală a
serviciilor de acces la internet.

Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează calitatea serviciilor de acces la 
internet. În plus, ele nu pot afecta 
standardele tehnice existente, general 
recunoscute sau dezvoltarea în continuare 
a acestora și nici performanțele, prețul 
accesibil sau calitatea serviciilor deschise 
de acces la internet . Serviciile specializate 
sunt oferite doar în cazul în care 
capacitatea rețelei este suficientă pentru a 
furniza astfel de servicii pe lângă accesul 
deschis la internet.

Serviciile specializate sunt permise doar 
dacă există o necesitate tehnică și 
specifică justificată, dincolo de propriile 
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interese economice, de a putea furniza la 
o calitate deosebită aplicații critice în timp 
real sau aplicații care necesită un nivel de 
securizare special.

Acceptarea de către utilizatorii finali sau 
de furnizorii de conținuturi sau aplicații a 
ofertelor comerciale de servicii speciale ar 
trebui să aibă un caracter voluntar și 
nediscriminatoriu. În cazul în care 
capacitatea rețelei este partajată între 
servicii de acces la internet și servicii
specializate, furnizorul acestor servicii 
publică criterii clare și precise pe baza 
cărora capacitatea rețelei este partajată.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii de rețele de acces care oferă 
sau comercializează în același timp 
servicii specializate au obligația de a oferi 
servicii în aceleași condiții ca cele 
aplicabile în cazul serviciilor deschise de 
acces la internet în conformitate cu 
articolul 2 punctul 14. Aceștia nu au voie 
să discrimineze alți furnizori de conținut 
care depind de serviciul de transport al 
operatorului de rețea și au obligația de a 
cere pentru transport prețuri transparente 
și adecvate pentru piață.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru ca autoritățile naționale să poată 
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evalua un astfel de posibil detriment 
semnificativ, furnizorii de servicii de 
comunicații electronice sau furnizorii de 
conținuturi, aplicații și servicii transmit 
autorităților naționale, la cerere, 
informații exacte privind capacitățile 
atribuite celor două tipuri de servicii.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Furnizorii de comunicații electronice 
către public, integrați vertical, nu 
discriminează în niciun fel împotriva 
traficului generat de furnizorii de 
conținut, servicii sau aplicații care 
furnizează conținut, servicii sau aplicații 
concurente ale propriilor servicii sau ale 
serviciilor pe care ei înșiși le furnizează pe 
baza unor acorduri exclusive.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Exercitarea libertăților prevăzute la 
alineatele (1) și (2) este facilitată prin 
furnizarea de informații complete în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (1), 
articolul 26 alineatul (2) și articolul 27 
alineatele (1) și (2).

(4) Utilizatorilor finali, precum și 
furnizorilor de conținut, aplicații și 
servicii, inclusiv sectoarelor mass-mediei 
și culturale și administrațiilor de la toate 
nivelurilor, li se oferă informații complete 
în conformitate cu articolul 20 
alineatul (2), articolul 21 alineatul (3) și 
articolul 21a din Directiva 2002/22/CE, 
precum și cu articolul 25 alineatul (1), 
articolul 26 alineatul (2) și articolul 27 
alineatele (1) și (2) din prezentul 
regulament, inclusiv informații 
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referitoare la măsurile aplicate de 
gestionare adecvată a traficului care ar 
putea îngreuna distribuirea de informații, 
conținuturi, aplicații sau servicii în 
conformitate cu alineatele (1) și (2).

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează
libertățile prevăzute la alineatul (1) prin
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și 
necesare pentru:

(5) Furnizorii de servicii de acces la 
internet nu limitează prevederile de la 
alineatul (1) în mod special prin:

- ștergerea, blocarea, încetinirea, 
degradarea sau discriminarea unui 
anumit conținut sau a anumitor aplicații 
sau servicii sau a anumitor clase ale 
acestora;

- prin prioritizarea anumitor conținuturi, 
aplicații, servicii sau echipamente 
terminale sau a anumitor clase ale 
acestora, sau

- prin încheierea unor acorduri vizând 
prețuri preferențiale cu utilizatorul final, 
care fac ca accesarea anumitor 
conținuturi, aplicații, servicii sau 
dispozitive terminale sau a anumitor clase 
ale acestora să fie mai puțin atractivă din 
punct de vedere economic. 
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(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească 
sau pentru a preveni sau a împiedica 
infracțiuni grave;

Excepție fac situațiile în care există 
necesitatea unor măsuri justificate și 
adecvate de gestionare a traficului de 
date.

Caracterul justificat și adecvat al 
măsurilor de gestionare a traficului de 
date este recunoscut atunci când se poate 
dovedi că acestea au ca obiectiv:

(b) a menține integritatea și securitatea 
rețelei, ale serviciilor furnizate prin 
intermediul acestei rețele și ale 
terminalelor utilizatorilor finali;

a menține integritatea și securitatea rețelei, 
ale serviciilor furnizate prin intermediul 
acestei rețele și ale terminalelor 
utilizatorilor finali sau

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate utilizatorilor finali care și-au 
exprimat consimțământul prealabil cu 
privire la aceste măsuri restrictive;

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente 
de trafic să fie tratate în mod egal.

- a reduce la minim efectele congestionării
dovedite temporare sau excepționale a 
rețelei și a gestiona în mod efectiv traficul 
în cazul unei asemenea congestionări 
acute a rețelei;

cu condiția ca toate conținuturile, 
aplicațiile și serviciile să fie tratate 
conform principiului „best effort”.

Gestionarea rezonabilă a traficului 
implică doar prelucrarea datelor care sunt 
necesare și proporționale pentru a realiza 
obiectivele menționate la prezentul 
alineat.

Măsurile respective nu pot fi menținute 
mai mult decât este neapărat necesar.

Măsurile de gestionare a traficului de 
date trebuie să fie transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și 
necesare și să facă obiectul unor căi de 
atac clare, cuprinzătoare și accesibile.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea rezonabilă a traficului implică 
doar prelucrarea datelor care sunt necesare 
și proporționale pentru a realiza obiectivele 
menționate la prezentul alineat.

Gestionarea rezonabilă a traficului implică 
doar prelucrarea datelor care sunt necesare 
și proporționale pentru a realiza obiectivele 
menționate la prezentul articol; de aceea, 
toate procedurile de verificare și analiză a 
datelor trebuie să fie în conformitate cu 
dispozițiile legale privind protecția sferei 
private și a datelor. În cadrul procedurilor 
nu poate fi verificat decât headerul 
pachetelor de date. Nu se efectuează 
inspecții ale pachetelor care depășesc 
verificarea menționată.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 32 
pentru a defini cu cea mai mare exactitate 
criteriile tehnice menționate la 
articolul 23 alineatul (5), necesare pentru 
situațiile excepționale descrise. Situațiile 
excepționale ar trebui condiționate de 
cerințe cât mai stricte.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dispozițiile de la articolul 23 
alineatul (5a) (nou) nu aduc atingere 
controlului jurisdicțional și sunt supuse 
unor mecanisme de redresare 
cuprinzătoare și accesibile pentru a 
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împiedica privatizarea aplicării legii.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), 
respectarea articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și 
a inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de prevederile stipulate la 
articolul 23 alineatele (1) și (2) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces deschis la internet în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (2) punctul 14 la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele
garantează că efectele serviciilor 
specializate nu aduc atingere libertății de 
opinie și de informare, diversității
lingvistice și culturale, libertății și
diversității mijloacelor de comunicare în 
masă și inovării. În plus, autoritățile 
naționale de reglementare monitorizează 
îndeaproape și garantează aplicarea unor 
măsuri adecvate de gestionare a traficului 
în conformitate cu articolul 23 alineatul 
(5) și cu principiul neutralității rețelei, 
ținând seama în cea mai mare măsură de 
orientările OAREC menționate la 
alineatul (2) din prezentul articol și la 
articolul 21 alineatul (3a) din Directiva 
2002/22/CE. Măsurile adecvate de 
gestionare a traficului fac obiectul unei 
reexaminări periodice pentru a reflecta 
evoluția tehnologică. Autoritățile naționale 
de reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.
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Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public au obligația să documenteze 
orice situație excepțională survenită 
definită în conformitate cu articolul 23 
alineatul (5) și toate măsurile de 
gestionare a traficului individuale 
adoptate în consecință și să informeze 
imediat autoritățile de reglementare 
naționale competente cu privire la 
acestea. 

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Autoritățile naționale de 
reglementare stabilesc o notificare clară și 
cuprinzătoare și mecanisme de redresare 
pentru utilizatorii finali care se confruntă 
cu discriminare, restricție și interferențe, 
blocarea sau limitarea conținuturilor, a 
serviciilor sau a aplicațiilor online.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a împiedica scăderea generală a 
calității serviciilor de acces la internet sau 
pentru a menține capacitatea utilizatorilor 
finali de a accesa și de a distribui 

Pentru a împiedica scăderea calității 
serviciilor de acces la internet sau pentru a 
menține capacitatea utilizatorilor finali de a 
accesa și de a distribui conținuturi sau 
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conținuturi sau informații sau de a utiliza 
aplicații și servicii la alegerea acestora, 
autoritățile naționale de reglementare au 
competența de a impune cerințe minime 
privind calitatea serviciilor pentru 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public.

informații sau de a utiliza aplicații și 
servicii la alegerea acestora, autoritățile 
naționale de reglementare au competența 
de a impune cerințe minime privind 
calitatea serviciilor și alte măsuri de 
reglementare pentru furnizorii de 
comunicații electronice pentru public.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale de reglementare 
furnizează Comisiei, în timp util înainte de 
impunerea unor astfel de cerințe, un 
rezumat privind motivele acțiunii, cerințele 
preconizate și acțiunea propusă. Aceste 
informații se pun, de asemenea, la 
dispoziția OAREC. Comisia poate, după 
examinarea acestor informații, să facă 
observații sau recomandări pe marginea 
lor, în special pentru a se asigura că 
cerințele preconizate nu afectează negativ 
funcționarea pieței interne. Cerințele 
preconizate nu se adoptă timp de două 
luni de la primirea informațiilor complete 
de către Comisie, cu excepția cazului în 
care s-a convenit altfel între Comisie și 
autoritatea națională de reglementare sau 
Comisia a informat autoritatea națională 
de reglementare cu privire la reducerea 
perioadei de examinare ori Comisia a 
formulat observații sau recomandări. 
Autoritățile naționale de reglementare țin 
seama în cea mai mare măsură de 
observațiile sau de recomandările Comisiei 
și comunică cerințele adoptate Comisiei și 
OAREC.

Autoritățile naționale de reglementare 
furnizează Comisiei, în timp util înainte de 
impunerea unor astfel de cerințe, un 
rezumat privind motivele acțiunii, cerințele 
preconizate și acțiunea propusă. Aceste 
informații se pun, de asemenea, la 
dispoziția OAREC. Comisia poate, după 
examinarea acestor informații, să facă 
observații sau recomandări pe marginea 
lor, în special pentru a se asigura că 
cerințele preconizate nu afectează negativ 
funcționarea pieței interne. Autoritățile 
naționale de reglementare țin seama în cea 
mai mare măsură de observațiile sau de 
recomandările Comisiei și comunică 
cerințele adoptate Comisiei și OAREC.
OAREC stabilește și elaborează orientări 
generale pentru aplicarea unei gestionări 
rezonabile a traficului în strânsă 
cooperare cu Comisia și cu toate părțile 
interesate pe baza articolului 23 și a 
prezentului articol.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
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Articolul 24 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile naționale de 
reglementare instituie proceduri adecvate 
privind reclamațiile pentru problemele 
legate de performanța serviciului de acces 
la internet pentru utilizatorii finali și 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) calitatea serviciilor lor, în conformitate 
cu actele de punere în aplicare prevăzute 
la alineatul (2);

(d) calitatea serviciilor lor;

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare în statul membru de reședință al 
utilizatorului final, inclusiv la orele de vârf;

(i) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare în statul membru de reședință al 
utilizatorului final, inclusiv viteza minimă 
garantată a datelor pentru descărcarea și 
încărcarea la orele de vârf, precum și 
instrumentele aflate în orice moment la 
dispoziția utilizatorilor finali, pentru ca 
aceștia să poată monitoriza singuri 
vitezele de încărcare și descărcare pe care 
le au la dispoziție pe durata contractului, 
în timp real și folosind proceduri general 
recunoscute;
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Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera e – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) informațiile cu privire la orice 
proceduri aplicate de furnizor pentru 
măsurarea și structurarea traficului în așa 
fel încât să se evite congestionarea unei 
rețele, precum și la modul în care aceste 
proceduri ar putea influența calitatea 
serviciului și protecția datelor cu caracter 
personal;

(iv) informațiile cu privire la orice 
proceduri aplicate de furnizor pentru 
măsurarea și structurarea traficului în așa 
fel încât să se evite congestionarea unei 
rețele, precum și la modul în care aceste 
proceduri ar putea influența calitatea 
serviciului și protecția datelor cu caracter 
personal, și toate măsurile prevăzute la 
articolul 23 alineatul (5); trebuie indicate 
și instrumentele aflate permanent la 
dispoziția utilizatorilor finali prin care 
aceștia pot afla, într-un mod recunoscut și 
comprehensibil la nivel general, care sunt 
procedurile și măsurile introduse pentru a 
măsura și a supraveghea traficul de date 
în conformitate cu articolul 23 alineatul 
(5);

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La cererea autorităților publice 
relevante, furnizorii de comunicații 
electronice pentru public distribuie gratuit 
informații de interes public către 
utilizatorii finali, atunci când este cazul, 
prin aceleași mijloace care sunt utilizate 
în mod normal de acestea pentru 
comunicarea cu utilizatorii finali. În acest 
caz, astfel de informații sunt furnizate de 
autoritățile publice relevante furnizorilor 
de comunicații electronice pentru public 
într-un format standardizat și pot viza, 
inter alia, următoarele subiecte:

eliminat
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(a) cele mai frecvente utilizări ale 
serviciilor de comunicații electronice în 
scopul comiterii de activități ilegale sau 
pentru a disemina conținuturi 
dăunătoare, în special atunci când 
acestea pot aduce atingere respectării 
drepturilor și libertăților celorlalți, 
inclusiv încălcări ale drepturilor legate de 
protecția datelor, ale drepturilor de autor 
și ale drepturilor conexe, precum și 
consecințele juridice ale acestora; și

(b) mijloacele de protecție împotriva 
riscurilor la adresa securității personale și 
a accesului ilegal la date cu caracter 
personal atunci când se utilizează servicii 
de comunicații electronice.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare la punctul principal în care se află 
utilizatorul final, inclusiv intervalele 
vitezei efective, viteza medie și viteza la 
orele de vârf, inclusiv impactul potențial al 
permiterii accesului unor terți printr-o rețea 
radio locală;

(b) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare la punctul principal în care se află 
utilizatorul final, inclusiv intervalele 
vitezei minime garantate, viteza medie și 
viteza la orele de vârf, inclusiv impactul 
potențial al permiterii accesului unor terți 
printr-o rețea radio locală;

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată la articolul 17 alineatul (2) și la 
articolul 19 alineatul (5), se conferă 

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată la articolul 17 alineatul (2), la 
articolul 19 alineatul (5) și la articolul 23 
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Comisiei pe o perioadă de timp 
nedeterminată începând cu [data intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

alineatul (5), se conferă Comisiei pe o 
perioadă de timp nedeterminată începând 
cu [data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competenței menționate la 
articolul 17 alineatul (2) și la articolul 19 
alineatul (5) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
duce la încetarea delegării competenței 
specificate în decizia respectivă. Decizia 
produce efecte din ziua următoare datei 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere valabilității actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

(3) Delegarea competenței menționate la 
articolul 17 alineatul (2), la articolul 19 
alineatul (5) și la articolul 23 alineatul (5)
poate fi revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare duce la 
încetarea delegării competenței specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua următoare datei publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 17 alineatul (2) și al articolului 
19 alineatul (5) intră în vigoare numai în 
cazul în care Parlamentul European sau 
Consiliul nu a exprimat nicio obiecție în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv Parlamentului European și 
Consiliului sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că nu 
vor formula obiecții. Termenul respectiv se 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 17 alineatul (2), al articolului 19 
alineatul (5) și al articolului 23 alineatul 
(5) intră în vigoare numai în cazul în care 
Parlamentul European sau Consiliul nu a 
exprimat nicio obiecție în termen de două 
luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
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prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA II eliminat

PARAMETRI MINIMI AI 
PRODUSELOR EUROPENE DE 
CONECTIVITATE CAS

Elemente ale rețelei și informații aferente

– O descriere produsului de conectivitate 
care urmează să fie furnizat într-o rețea 
fixă, inclusiv a caracteristicilor tehnice și 
adoptarea oricăror standarde relevante.

Funcționalități ale rețelei:

– acord de conectivitate care să asigure 
calitatea serviciului pe toată linia de 
comunicație (end-to-end), pe baza 
parametrilor comuni specificați care 
permit furnizarea cel puțin a 
următoarelor categorii de servicii:

– apeluri de voce și video;

– transmisiunea de conținut audiovizual; 
și

– aplicații de date critice.
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