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Poziția Consiliului Amendamentul

(17) Pentru a evita furnizarea unor astfel de 
servicii adiționale cu un impact negativ asupra 
disponibilității sau a calității generale a 
serviciilor de acces la internet pentru 
utilizatorii finali, trebuie să fie asigurată o 
capacitate suficientă. Furnizorii de comunicații 
electronice destinate publicului, inclusiv 
furnizorii de servicii de acces la internet ar 
trebui, prin urmare, să ofere astfel de servicii 
adiționale sau să încheie acorduri 
corespunzătoare cu furnizori de conținuturi, 
aplicații sau servicii care facilitează astfel de 
servicii adiționale, numai în cazul în care 
capacitatea rețelei este suficientă pentru a le 
furniza în plus față de orice servicii de acces la 
internet furnizate. Dispozițiile din prezentul 
regulament referitoare la garantarea accesului 
la internetul deschis nu ar trebui să fie eludate 
prin intermediul altor servicii utilizabile sau 
oferite ca înlocuitor al serviciilor de acces la 
internet. Cu toate acestea, simplul fapt că 
serviciile pentru non-rezidențiali, cum ar fi 
rețelele private virtuale, ar putea, de asemenea, 
să ofere acces la internet nu ar trebui să 
permită ca acestea să fie considerate ca 
substitut al serviciului de acces la internet, cu 
condiția ca furnizarea acestui tip de acces la 
internet de către un furnizor de comunicații 
electronice destinate publicului respectă 
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considerat o eludare a dispozițiilor menționate. 
Furnizarea unor astfel de servicii, altele decât 
serviciile de acces la internet, nu ar trebui să fie 
în detrimentul disponibilității și a calității 
generale a serviciilor de acces la internet 
pentru utilizatorii finali. În rețelele de telefonie 
mobilă, volumul traficului într-o anumită 
celulă de comunicații radio este mai greu de 
anticipat, din cauza numărului variabil de 
utilizatorii finali activi și, din acest motiv, se 
poate produce un impact asupra calității 
serviciului de acces la internet pentru 
utilizatorii finali în situații imprevizibile. În 
rețelele mobile, calitatea generală a serviciilor 
de acces la internet pentru utilizatorii finali nu 
ar trebui să se considere că a suferit un 
detriment atunci când impactul negativ 
cumulat al serviciilor, altele decât serviciile de 
acces la internet, este inevitabil, minim și 
limitat la o scurtă durată. Autoritățile naționale 
de reglementare ar trebui să se asigure că 
furnizorii de servicii de comunicații electronice 
destinate publicului respectă această cerință. În 
acest sens, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să evalueze impactul 
asupra disponibilității și calității generale a 
serviciilor de acces la internet prin analizarea, 
printre altele, a parametrilor de calitate a 
serviciului (timpul de latență, variația 
întârzierii de transfer a pachetelor de date, 
pierderea pachetelor de date), a nivelurilor și 
efectelor congestionării rețelei, a vitezelor 
efective față de cele promovate, a performanței 
serviciilor de acces la internet comparativ cu 
alte servicii decât serviciile de acces la internet 
și a calității percepute de utilizatorii finali.
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Justificare

Amendamentul ar restabili poziția Parlamentului în primă lectură [cf. articolul 2 alineatul 
(15), articolul 23 alineatul (5) și articolul 24 alineatul (1)].


