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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere facilitează furnizarea de servicii de comunicații electronice 
transfrontaliere, oferind furnizorilor posibilitatea de a oferi servicii în întreaga Uniune pe baza 
unei autorizații UE unice și reducând la minimum numărul dificultăților administrative cu 
care se confruntă aceștia. 

Raportorul salută propunerea Comisiei, care are drept obiectiv să faciliteze armonizarea 
drepturilor utilizatorilor finali (în ceea ce privește internetul deschis), precum și eforturile 
instituției de a armoniza normele legate de publicarea de către furnizori a informațiilor legate 
de serviciile de comunicații electronice pe care le oferă și includerea în contracte a acestor 
informații și a modalităților de trecere la un alt operator și a taxelor aplicabile serviciilor de 
roaming. 

Raportorul consideră că respectarea drepturilor legate de confidențialitatea comunicațiilor, 
viața privată și datele cu caracter personal este esențială pentru câștigarea încrederii 
consumatorilor în serviciile de comunicații electronice ale UE și pentru succesul acestora. 
Utilizatorii finali trebuie să fie siguri că aceste drepturi sunt respectate de fiecare dată când 
utilizează serviciile și rețelele de comunicații electronice și că orice abatere de la aceste 
drepturi este proporțională și necesară pentru realizarea unui scop legitim specificat în mod 
clar. 

Prin urmare, prezentul aviz se concentrează asupra aspectelor propunerii care vor avea 
probabil un impact asupra drepturilor la viața privată și protecția datelor cu caracter personal, 
precum și asupra confidențialității comunicațiilor. 

Raportorul salută includerea principiului „neutralității rețelei” în regulament, subliniind, prin 
urmare, faptul că orice măsuri prevăzute de propunere care au un impact asupra drepturilor 
legate de viața privată și datele cu caracter personal ale utilizatorilor finali trebuie să facă 
obiectul unor limitări legate de transparență, proporționalitate și necesitate.

Amendamentele propuse au drept obiectiv să garanteze confidențialitatea comunicațiilor și 
protecția vieții private și a datelor cu caracter personal pentru a consolida încrederea 
consumatorilor.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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 către 
întreprinderile de comunicații electronice 
implicate.

(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 definită a 
serviciului în cadrul unor rețele închise 
de comunicații care utilizează protocolul 
internet cu control strict ar putea 
împiedica dezvoltarea aplicațiilor care se 
bazează pe această calitate definită pentru 
a funcționa în mod corespunzător. Prin 
urmare, este nevoie de o abordare
armonizată a proiectării și disponibilității 
acestor servicii, inclusiv de măsuri de 
protecție care să garanteze că 
îmbunătățirea calității nu este identică din 
punct de vedere funcțional, că nu este în 
detrimentul performanței, al accesibilității 
sau al calității serviciilor de acces la 
internet sau că nu subminează 
concurența, inovarea sau neutralitatea 
rețelei.
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Amendamentul 2

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 
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.

(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.
Factorul-cheie al inovării și al activității 
economice fără precedent în era digitală a 
fost tratamentul lipsit de discriminare, 
restricții sau interferențe al tuturor 
tipurilor de trafic de internet, indiferent 
de expeditor, destinatar, tip, conținut, 
dispozitiv, serviciu sau aplicație, în 
conformitate cu principiul neutralității 
rețelei. 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. Această capacitate este 
asigurată cel mai bine atunci când toate 
tipurile de trafic sunt tratate pe picior de 
egalitate de către furnizorii de 
comunicații electronice pentru public. 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 aplicații.
Aceste tendințe impun adoptarea unor 
reguli clare pentru consacrarea în 
legislație a principiului neutralității 
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rețelei, la nivelul Uniunii, pentru a menține 
internetul deschis și a evita fragmentarea 
pieței unice care rezultă din măsurile 
existente în fiecare stat membru. Într-
adevăr, după cum se menționează în 
Rezoluția Parlamentului European din 
17 noiembrie 2011 referitoare la 
internetul deschis și neutralitatea rețelei 
în Europa (2011/2866), caracterul deschis 
al internetului „a reprezentat un motor 
principal pentru competitivitate, 
dezvoltare economică și socială și 
inovație, care a condus la niveluri 
spectaculoase de dezvoltare a aplicațiilor 
online, a conținutului și serviciilor și, prin 
urmare, de creștere a ofertei și a cererii de 
conținut și servicii și întrucât internetul a 
devenit un factor esențial de accelerare a 
circulației libere a cunoștințelor, ideilor și 
informațiilor, inclusiv în țările cu acces 
limitat la informații independente”.

Amendamentul 3

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) Libertatea utilizatorilor finali de a 
accesa și de 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
privind comerțul electronic, articolul 13 
din Directiva 95/46/CE și articolul 15 din 
Directiva 2002/58/CE care stabilesc 
limitele de gestionare a traficului din 
punctul de vedere al protecției datelor și a 
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vieții private.

Amendamentul 4

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 
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.

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public nu ar trebui 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 a traficului rezonabile din 
punct de vedere tehnic, definite în mod 
clar și lipsite de orice caracter comercial.
Măsurile adoptate ar trebui să fie 
transparente, strict necesare, proporționale 
și nediscriminatorii. Atenuarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă, cu condiția ca 
aceasta să se producă doar temporar sau în 
condiții excepționale.

Amendamentul 5

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 

(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 
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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 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.

ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri 
flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public ar putea stimula furnizarea de 
servicii specializate și se așteaptă ca ea să 
joace un rol 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. Aceasta nu ar trebui totuși să 
afecteze negativ dezvoltarea internetului 
sau principiul neutralității rețelei. 
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 servicii specializate cu privire la 
niveluri definite de calitate a serviciului 
atât timp cât aceste niveluri definite ale 
caracteristicilor de calitate sunt necesare 
din punct de vedere tehnic pentru 
funcționarea serviciului și cât acordurile 
respective nu diminuează calitatea 
serviciilor de acces la internet.

Amendamentul 6

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 

(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 
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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 
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.

nediscriminatorii de înaltă calitate care nu 
sunt prejudiciate de servicii specializate.
Autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să instituie mecanisme clare și ușor 
de înțeles de notificare și recurs pentru 
utilizatorii finali care se confruntă cu 
discriminare, restricții sau interferențe în 
cazul conținutului, serviciilor sau 
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 
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 7

Propunere de regulament
Considerentul 58 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58a) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal menționate în Regulamentul 
Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire a unor măsuri privind piața 
unică europeană a comunicațiilor 
electronice și de realizare a unui 
continent conectat ar trebui să respecte 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 
octombrie 1995 privind protecția 
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persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date1a, care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal în statele membre în 
temeiul prezentului regulament, sub 
supravegherea autorităților competente 
din statele membre, în special a 
autorităților publice independente 
desemnate de statele membre, și Directiva 
2002/58/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 12 iulie 2002 privind 
prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice1b.

________________
1aDirectiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 
octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date (JO 
L 281, 23.11.1995, p. 31).
1bDirectiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 58 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58b) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal menționată în regulamentul 
Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire a unor măsuri privind piața 
unică europeană a comunicațiilor 
electronice și de realizare a unui 
continent conectat ar trebui să respecte 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile și organele comunitare 
și privind libera circulație a acestor date1a.

__________________
10JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 80 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(80a) Prezentul regulament respectă 
principiile și dispozițiile legislației UE în 
materie de protecție a datelor.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pentru a se asigura că toate tipurile 
de trafic de internet sunt tratate pe picior 
de egalitate, fără discriminări, restricții 
sau interferențe, indiferent de expeditor, 
destinatar, tip, conținut, dispozitiv, 
serviciu sau aplicație;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul regulament nu aduce 
atingere Directivei 95/46/CE și niciunui 
alt act legislativ în vigoare al Uniunii 



PE523.069v03-00 12/27 AD\1020266RO.doc

RO

privind protecția datelor.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 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 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „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 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 15
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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 care
funcționează în cadrul unor rețele închise 
de comunicații electronice prin utilizarea 
Protocolului internet (IP), cu un control 
strict al accesului, și care nu este 
comercializat sau utilizat ca substitut al 
serviciului de acces la internet, nici identic 
din punct de vedere funcțional cu 
serviciile disponibile în cadrul serviciului 
de acces public la internet;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5)Autoritatea națională de reglementare 
din statul membru de origine transmite 
informațiile primite în conformitate cu 
alineatul (2) și eventualele modificări ale 
acestora primite în conformitate cu 
alineatul (3) autorităților naționale de 
reglementare din statele membre gazdă 
vizate și Oficiului OAREC în termen de o 
săptămână de la primirea informațiilor sau 
a modificărilor. Oficiul OAREC ține un 
registru accesibil publicului al notificărilor 
efectuate în conformitate cu prezentul 
regulament.

(5) Autoritatea națională de reglementare 
din statul membru de origine transmite 
informațiile primite în conformitate cu 
alineatul (2) și eventualele modificări ale 
acestora primite în conformitate cu 
alineatul (3) autorităților naționale de 
reglementare din statele membre gazdă 
vizate și Oficiului OAREC în termen de o 
săptămână de la primirea informațiilor sau 
a modificărilor. Oficiul OAREC ține un 
registru accesibil publicului al notificărilor 
efectuate în conformitate cu prezentul 
regulament. Indiferent dacă registrul 
utilizat de Oficiul OAREC este electronic 
sau imprimat, la întreținerea sa, Oficiul 
OAREC ar trebui să ia măsuri de 
securitate adecvate în temeiul articolului 
22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) De asemenea, OAREC ar trebui să 
ofere furnizorilor de comunicații 
informații în temeiul articolului 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001, eventual 
prin intermediul autorității de 
reglementare competente din statul 
membru de origine al furnizorilor de 
comunicații.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) respectarea pe deplin a normelor 
privind protecția datelor cu caracter 
personal, a vieții private, a securității și a 
integrității rețelelor și a normelor în 
materie de transparență, în conformitate 
cu legislația Uniunii.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) respectarea normelor privind protecția 
vieții private, a datelor cu caracter 
personal, a securității și a integrității 
rețelelor și a transparenței în conformitate 
cu legislația Uniunii.

eliminat



AD\1020266RO.doc 15/27 PE523.069v03-00

RO

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
32, în scopul adaptării anexei I în lumina 
evoluției pieței și a evoluției tehnologice, 
astfel încât să fie îndeplinite în continuare 
cerințele de fond menționate la alineatul 
(1).

eliminat

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

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).
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Utilizatorii finali au dreptul de a accesa și 
de a distribui informații și conținut, de a 
utiliza aplicații, de a conecta hardware, de 
a utiliza servicii, software sau dispozitive 
alese de ei prin intermediul serviciului lor 
de acces la internet, în conformitate cu 
principiul neutralității rețelei.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Cu condiția ca acordurile să țină seama în 
mod corespunzător de principiul 
neutralității rețelei și să nu discrimineze 
conținutul, aplicațiile, serviciile sau 
anumite categorii specifice, utilizatorii 
finali au dreptul de a încheia acorduri care 
stabilesc tratamentul diferențiat al
volumelor de date și al vitezelor, cu 
condiția ca utilizatorii în cauză să își 
acorde în mod liber și explicit 
consimțământul în cunoștință de cauză.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

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 

Utilizatorii finali au, de asemenea, dreptul
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 
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de conținuturi, aplicații și servicii. de conținuturi, aplicații și servicii. În cazul 
încheierii unor astfel de acorduri cu 
furnizorul de servicii de acces la internet, 
respectivul furnizor se asigură că 
îmbunătățirea calității serviciului nu se 
face în detrimentul performanței, al 
accesibilității sau al calității serviciilor de 
acces la internet, în conformitate cu 
principiul neutralității rețelei.

Amendamentul 25

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.

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali,
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public pot încheia acorduri între ei pentru a 
transmite volumele de date conexe sau 
traficul conex în cadrul unor rețele 
închise de comunicații electronice ca 
servicii specializate cu o calitate a 
serviciului definită sau cu o capacitate 
dedicată care nu sunt identice din punct 
de vedere funcțional cu serviciile 
disponibile prin serviciul de acces public 
la internet. Furnizarea de servicii 
specializate nu afectează calitatea 
serviciilor de acces la internet. 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 26

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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:

În conformitate cu principiul neutralității 
rețelei, furnizorii de servicii de acces la 
internet nu limitează drepturile prevăzute 
la alineatul (1) prin blocarea, încetinirea, 
degradarea, modificarea sau discriminarea 
unui anumit conținut sau a anumitor 
aplicații sau servicii sau a anumitor clase 
ale acestora, cu excepția unor cazuri 
specifice în care este strict necesar să se 
aplice măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, strict proporționale, și 
fac obiectul unor mecanisme de recurs 
clare, cuprinzătoare și accesibile și
necesare pentru:

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) a furniza informații clare și specifice 
privind tehnicile permise de inspecție a 
comunicațiilor;

Justificare

Articolul 23 alineatul (5) al propunerii prevede „măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului”, potrivit cărora furnizorii de servicii de internet ar putea discrimina, degrada, 
încetini sau bloca traficul, însă nu prevede informații privind tehnicile de inspecție a 
comunicațiilor pe care se bazează astfel de măsuri. Pentru a oferi siguranță utilizatorilor 
finali în ceea ce privește impactul asupra vieții private și a protecției datelor cu caracter 
personal al măsurilor de gestionare a traficului, articolul 23 alineatul (5) ar trebui să ofere 
informații clare și specifice privind tehnicile de inspecție a comunicațiilor.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate, în scopul comercializării 
directe către utilizatorii care și-au 
exprimat consimțământul prealabil liber, 
explicit și în cunoștință de cauză cu 
privire la aceste măsuri restrictive;
Consimțământul ar trebui acordat în mod 
liber în cunoștință de cauză, pe baza unor 
informații specifice și clare.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(d) a atenua efectele congestionării 
temporare și excepționale a rețelei, în 
primul rând prin măsuri care nu variază 
în funcție de diferitele aplicații utilizate,
cu condiția ca toate tipurile de trafic să fie 
tratate în mod egal.

Amendamentul 31

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 alineat. Prin 
urmare, toate tehnicile de verificare, 
filtrare, sau analiză a datelor sunt în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
confidențialitatea și protecția datelor. În 
mod automat, astfel de tehnici ar trebui să 
examineze doar informațiile din antet. Nu 
este permisă prelucrarea în acest scop a 
conținutului comunicațiilor. Datele 
sensibile, astfel cum sunt definite la 
articolul 8 alineatul (1) din 
Directiva 95/46/CE, nu pot fi în niciun 
caz prelucrate.

Amendamentul 32

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 libertățile prevăzute la
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea
articolului 23 alineatul (5) și articolul 2 
alienatul (15) și de disponibilitatea 
continuă a serviciilor de acces la internet 
nediscriminatorii în conformitate cu 
principiul neutralității rețelei și la niveluri 
de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente și cu 
autoritățile naționale de protecție a 
datelor, ele monitorizează și efectele 
serviciilor specializate asupra diversității 
culturale și a inovării. Autoritățile 
naționale de reglementare prezintă un 
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raport anual Comisiei, OAREC și 
publicului cu privire la monitorizarea și 
constatările lor. Monitorizarea în cauză se 
realizează cu respectarea principiului 
confidențialității comunicațiilor și nu 
implică prelucrarea datelor cu caracter 
personal.

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile naționale de 
reglementare instituie mecanisme clare și 
ușor de înțeles de notificare și recurs 
pentru utilizatorii finali expuși la 
discriminări, restricții, interferențe, 
blocări sau încetiniri ale conținutului, 
serviciilor sau aplicațiilor online.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare care definesc condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a obligațiilor 
autorităților naționale competente în 
temeiul prezentului articol. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2).

(3) După consultări cu OAREC și cu alte 
părți interesate, Comisia poate adopta acte 
de punere în aplicare care definesc condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
obligațiilor autorităților naționale 
competente în temeiul prezentului articol.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 33 
alineatul (2).
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public publică, cu excepția unor 
oferte care sunt negociate în mod 
individual, informații transparente, 
comparabile, adecvate și actualizate cu 
privire la:

(1) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public publică, într-o formă clară, 
completă și ușor accesibilă, cu excepția 
unor oferte care sunt negociate în mod 
individual, informații transparente, 
comparabile, adecvate și actualizate cu 
privire la:

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) informații clare și adecvate privind 
tehnicile de inspecție utilizate pentru 
măsurile de gestionare a traficului, 
stabilite în scopurile prevăzute la articolul 
23 alineatul (5) și repercusiunile lor 
asupra dreptului utilizatorilor la 
confidențialitate și la protecția datelor;

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) atunci când există o obligație în temeiul 
articolului 25 din Directiva 2002/22/CE, 
opțiunile utilizatorilor finali privind 
includerea sau nu a datelor lor cu caracter 
personal într-o listă a abonaților telefonici, 
precum și datele vizate;

(g) atunci când există o obligație în temeiul 
articolului 25 din Directiva 2002/22/CE, 
opțiunile utilizatorilor finali privind 
includerea sau nu a datelor lor cu caracter 
personal într-o listă a abonaților telefonici, 
precum și datele vizate; prelucrarea 
datelor cu caracter personal incluse pe o 
astfel de listă respectă dispozițiile 
articolului 12 al Directivei 2002/58/CE.
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Justificare

Articolul 12 din Directiva 2002/58/CE prevede că utilizatorii finali ar trebui să fie informați 
cu privire la scopul listei în cauză, precum și la alte utilizări posibile ale datelor lor 
personale pe baza funcțiilor de căutare disponibile ale listei în cauză.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) informații privind acțiunile 
menționate la articolul 26 alineatul (1) 
litera (j) și eventualul lor impact asupra 
drepturilor legate de viața privată și 
protecția datelor utilizatorilor finali;

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public le oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a opta în mod gratuit pentru 
primirea de facturi detaliate.

(4) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public le oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a opta în mod gratuit pentru 
primirea de facturi detaliate, cu condiția 
respectării dreptului la viața privată al 
utilizatorilor care efectuează convorbirea 
și al abonaților care sunt sunați.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Se introduce următorul articol:
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Articolul 6a

Eliminarea tarifelor de roaming cu 
amănuntul

Începând de la 1 iulie 2015, furnizorii de 
servicii de roaming nu percep, comparativ 
cu tarifele aplicate serviciilor de 
comunicații mobile la nivel intern, nicio 
suprataxă de la clienții serviciilor de 
roaming pentru niciun apel în roaming 
reglementat efectuat sau primit, pentru 
niciun mesaj SMS în roaming 
reglementat trimis, pentru niciun mesaj 
MMS în roaming reglementat trimis și 
pentru niciun serviciu de comunicații de 
date în roaming utilizat – sau nicio taxă 
generală care să le permită utilizarea în 
străinătate a echipamentului terminal sau 
a serviciului.

Justificare

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on ‘the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear’, in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording ‘or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad’ seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 7 – alineatele 1 și 2

Textul în vigoare Amendamentul

(4b) La articolul 7, alineatele (1) și (2) se 
înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Începând cu 01.07.12, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 

„(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
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rețele vizitate îl poate percepe furnizorului 
de servicii de roaming al unui client pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
respectivă, inclusiv, printre altele, costurile 
cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu
poate depăși 0,14 EUR pe minut.

rețele vizitate îl poate percepe furnizorului 
de servicii de roaming al unui client pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
respectivă, inclusiv, printre altele, costurile 
cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu
depășește limitele stabilite la alineatul (2).

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de 12 luni sau pentru orice altă perioadă 
mai scurtă care rămâne până la sfârșitul 
perioadei de aplicare a unui tarif maxim cu 
ridicata mediu, conform dispozițiilor 
prezentului alineat, sau până la 
30 iunie 2022. Tariful maxim cu ridicata 
mediu se reduce la 0,10 EUR la 1 iulie 
2013 și la 0,05 EUR la 1 iulie 2014 și, fără 
a aduce atingere articolului 19, se 
menține la 0,05 EUR până la 30 iunie 
2022.”

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de 12 luni sau pentru orice altă perioadă 
mai scurtă care rămâne până la sfârșitul 
perioadei de aplicare a unui tarif maxim cu 
ridicata mediu, conform dispozițiilor 
prezentului alineat, sau până la 
30 iunie 2022. Tariful maxim cu ridicata 
mediu nu depășește 0,10 EUR la 1 iulie 
2013 și se reduce la 0,03 EUR la 1 iulie 
2014, la 0,02 EUR la 1 iulie 2015 și la 
0,01 EUR la 1 iulie 2016.”

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:RO:PDF)

Justificare

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Anexa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARAMETRI MINIMI AI 
PRODUSELOR EUROPENE DE 
CONECTIVITATE CAS

eliminat

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; 
precum și

– aplicații de date critice.
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