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21.10.2015 A8-0300/14 

Amendamentul  14 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Considerentul 7 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(7) În vederea exercitării dreptului de a 

avea acces și de a distribui informații și 

conținut și de a utiliza și a pune la 

dispoziție aplicațiile și serviciile dorite, 

utilizatorii finali ar trebui să aibă libertatea 

de a conveni cu furnizorii de servicii de 

acces la internet cu privire la tarifele 

privind volumele de date și vitezele 

specifice serviciilor de acces la internet. 

Astfel de acorduri, precum și toate 

practicile comerciale ale furnizorilor de 

servicii de acces la internet, nu ar trebui să 

limiteze exercitarea drepturilor menționate 

și, prin urmare, să eludeze dispozițiile 

prezentului regulament privind garantarea 

accesului la internetul deschis. Autoritățile 

naționale de reglementare și alte autorități 

competente ar trebui să fie abilitate să 

intervină împotriva acordurilor sau a 

practicilor comerciale care, având în 

vedere amploarea lor, conduc la situații în 

care posibilitatea de alegere a utilizatorilor 

finali este redusă semnificativ în practică. 

În acest scop, evaluarea acordurilor și a 

practicilor comerciale ar trebui, printre 

altele, să țină seama de pozițiile de piață 

respective ale furnizorilor de servicii de 

acces la internet și ale furnizorilor de 

conținut, de aplicații și de servicii, în 

cauză. Autoritățile naționale de 

reglementare și alte autorități competente 

ar trebui să fie obligate, ca parte a funcției 

(7) În vederea exercitării dreptului de a 

avea acces și de a distribui informații și 

conținut și de a utiliza și a pune la 

dispoziție aplicațiile și serviciile dorite, 

utilizatorii finali ar trebui să aibă libertatea 

de a conveni cu furnizorii de servicii de 

acces la internet cu privire la tarifele 

privind volumele de date și vitezele 

specifice serviciilor de acces la internet. 

Astfel de acorduri, precum și toate 

practicile comerciale ale furnizorilor de 

servicii de acces la internet, nu ar trebui să 

limiteze exercitarea drepturilor menționate 

și, prin urmare, să eludeze dispozițiile 

prezentului regulament privind garantarea 

accesului la internetul deschis. Autoritățile 

naționale de reglementare și alte autorități 

competente ar trebui să fie abilitate să 

intervină împotriva acordurilor sau a 

practicilor comerciale care conduc la 

situații în care posibilitatea de alegere a 

utilizatorilor finali este redusă semnificativ 

în practică. Autoritățile naționale de 

reglementare și alte autorități competente 

ar trebui să fie obligate, ca parte a funcției 

lor de monitorizare și de aplicare, să 

intervină atunci când acordurile sau 

practicile comerciale ar determina 

subminarea esenței drepturilor utilizatorilor 

finali. 
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lor de monitorizare și de aplicare, să 

intervină atunci când acordurile sau 

practicile comerciale ar determina 

subminarea esenței drepturilor utilizatorilor 

finali. 

Or. en 

Justificare 

Este sau nu protejată libertatea de a primi sau de a transmite informații?  Dacă, într-o primă 

instanță, autoritățile naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor au atribuția 

de a constata dacă acest drept fundamental a fost încălcat într-o măsură suficientă pentru a 

justifica o intervenție, acest lucru este sub standardele pe care le așteaptă cu îndreptățire 

cetățenii europeni. 

Din aceleași motive, ar trebui ștearsă următoarea propoziție care se referă la pozițiile de 

piață.  



 

AM\1076792RO.doc  PE570.903v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

21.10.2015 A8-0300/15 

Amendamentul  15 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Considerentul 9 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(9) Obiectivul gestionării rezonabile a 

traficului urmărește să contribuie la o 

utilizare eficientă a resurselor rețelelor, 

precum și la o optimizare a calității globale 

de transport care să răspundă la cerințele de 

calitate tehnică a serviciului obiectiv 

diferite referitoare la categorii specifice de 

trafic, și, prin urmare, la conținutul, 

aplicațiile și serviciile transmise. Măsurile 

rezonabile de gestionare a traficului 

aplicate de furnizorii de servicii de acces la 

internet ar trebui să fie transparente, 

nediscriminatorii și proporționale și nu ar 

trebui să se bazeze pe considerații de ordin 

comercial. Cerința ca măsurile de 

gestionare a traficului să nu fie 

discriminatorii nu împiedică furnizorii de 

servicii de acces la internet să pună în 

aplicare, în vederea optimizării calității 

globale a transmiterii, măsuri de gestionare 

a traficului care să facă distincția între 

categorii de trafic obiectiv diferite. Pentru 

a optimiza calitatea globală și experiența 

utilizatorilor, orice astfel de distincție ar 

trebui să fie permisă doar pe baza 

cerințelor tehnice de calitate a serviciului 

obiectiv diferite (de exemplu în ceea ce 

privește timpul de latență, variația 

întârzierii de transfer a pachetelor de date, 

pierderea pachetelor de date și lărgimea de 

bandă) ale anumitor categorii de trafic și 

(9) Obiectivul gestionării rezonabile a 

traficului urmărește să contribuie la o 

utilizare eficientă a resurselor rețelelor, 

precum și la o optimizare a calității globale 

de transport care să răspundă cerințelor 

obiective legate de trafic, și, prin urmare, 

de conținutul, aplicațiile și serviciile 

transmise. Măsurile rezonabile de 

gestionare a traficului aplicate de furnizorii 

de servicii de acces la internet ar trebui să 

fie transparente, nediscriminatorii și 

proporționale și nu ar trebui să se bazeze 

pe considerații de ordin comercial. Cerința 

ca măsurile de gestionare a traficului să nu 

fie discriminatorii nu împiedică furnizorii 

de servicii de acces la internet să pună în 

aplicare, în vederea optimizării calității 

globale a transmiterii, măsuri de gestionare 

a traficului. Pentru a optimiza calitatea 

globală și experiența utilizatorilor, orice 

măsură de gestionare a traficului ar trebui 

să fie permisă doar pe baza unor cerințe 

obiectiv diferite (de exemplu în ceea ce 

privește timpul de latență, variația 

întârzierii de transfer a pachetelor de date, 

pierderea pachetelor de date și lărgimea de 

bandă) și nu pe baza unor considerente de 

ordin comercial. Astfel de măsuri ar trebui 

să fie proporționale în raport cu scopul 

specific al managementului rețelei 

respective. Astfel de măsuri nu ar trebui să 
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nu pe baza unor considerente de ordin 

comercial. Astfel de măsuri care fac 

distincție ar trebui să fie proporționale în 

raport cu scopul optimizării calității 

globale și ar trebui să trateze traficul 

echivalent în mod egal. Astfel de măsuri 

nu ar trebui să fie menținute în vigoare mai 

mult decât este necesar. 

fie menținute în vigoare mai mult decât 

este necesar. 

Or. en 

Justificare 

Textul în primă lectură a Consiliului conține o contradicție între sprijinirea unei distincții 

permanente între diferitele „categorii” de date pe de o parte, și cerința ca aceste măsuri 

permanente să fie permise doar dacă sunt păstrate pentru o perioadă în care sunt necesare. 

În caz contrar, traficul criptat, fiind o categorie neidentificată, ar fi în cele din urmă 

discriminat. 
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21.10.2015 A8-0300/16 

Amendamentul  16 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Considerentul 15 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(15) În al treilea rând, astfel de măsuri care 

depășesc măsurile rezonabile de gestionare 

a traficului ar putea fi, de asemenea, 

necesare în vederea prevenirii 

congestionării iminente a rețelei, și 

anume în situații în care congestionarea 

este pe cale să se materializeze, și pentru 

atenuarea efectelor congestionării rețelelor, 

cu condiția ca o astfel de congestie să se 

producă doar temporar sau în condiții 

excepționale. Principiul proporționalității 

impune ca măsurile de gestionare a 

traficului bazate pe această excepție să 

trateze în același fel categoriile de trafic 

echivalente. Congestionarea temporară ar 

trebui să fie interpretată ca referindu-se la 

situații specifice de scurtă durată, când o 

creștere bruscă a numărului de utilizatori în 

plus față de utilizatorii obișnuiți sau o 

creștere bruscă a cererii pentru anumite 

conținuturi, aplicații sau servicii poate 

depăși capacitatea de transmisie a unor 

elemente ale rețelei și poate face restul 

rețelei mai puțin reactivă. Congestionarea 

temporară poate apărea în special în 

rețelele mobile, care sunt supuse unor 

condiții mai variabile, cum ar fi obstrucții 

fizice, calitate redusă a recepției în interior 

sau un număr variabil de utilizatori activi 

care își schimbă locația. Deși poate fi 

previzibil că o astfel de congestionare 

(15) În al treilea rând, astfel de măsuri care 

depășesc măsurile rezonabile de gestionare 

a traficului ar putea fi, de asemenea, 

necesare pentru atenuarea efectelor 

congestionării rețelelor, cu condiția ca o 

astfel de congestie să se producă doar 

temporar sau în condiții excepționale. 

Principiul proporționalității impune ca 

măsurile de gestionare a traficului bazate 

pe această excepție să trateze în același fel 

categoriile de trafic echivalente. 

Congestionarea temporară ar trebui să fie 

interpretată ca referindu-se la situații 

specifice de scurtă durată, când o creștere 

bruscă a numărului de utilizatori în plus 

față de utilizatorii obișnuiți sau o creștere 

bruscă a cererii pentru anumite conținuturi, 

aplicații sau servicii poate depăși 

capacitatea de transmisie a unor elemente 

ale rețelei și poate face restul rețelei mai 

puțin reactivă. Congestionarea temporară 

poate apărea în special în rețelele mobile, 

care sunt supuse unor condiții mai 

variabile, cum ar fi obstrucții fizice, 

calitate redusă a recepției în interior sau un 

număr variabil de utilizatori activi care își 

schimbă locația. Deși poate fi previzibil că 

o astfel de congestionare temporară poate 

apărea, din când în când, în anumite puncte 

din rețea – astfel încât să nu poată fi 

considerată excepțională – poate să nu se 
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temporară poate apărea, din când în când, 

în anumite puncte din rețea – astfel încât să 

nu poată fi considerată excepțională – 

poate să nu se repete atât de frecvent sau pe 

perioade atât de lungi încât o lărgire a 

capacității să fie justificată din punct de 

vedere economic. Congestionarea 

excepțională ar trebui să fie interpretată ca 

referindu-se la situații de congestionare 

imprevizibile și inevitabile, atât pentru 

rețelele mobile, cât și pentru cele fixe. 

Aceste situații pot fi provocate, de 

exemplu, de o defecțiune tehnică, cum ar fi 

o întrerupere a serviciului datorată 

defectării cablurilor sau a altor elemente de 

infrastructură, de schimbări neașteptate în 

rutarea traficului sau de creșterea 

semnificativă a traficului din rețea ca 

urmare a unei urgențe sau a altor situații 

care nu depind de furnizorul de servicii de 

acces la internet. Astfel de probleme de 

congestionare sunt susceptibile să se 

producă rar, dar pot fi grave și nu sunt 

neapărat de scurtă durată. Necesitatea de a 

aplica măsuri de gestionare a traficului care 

depășesc cadrul măsurilor rezonabile de 

gestionare a traficului,pentru a preveni sau 

a reduce efectele congestionării temporare 

sau excepționale a rețelei, nu ar trebui să 

ofere furnizorilor de servicii de acces la 

internet posibilitatea de a eluda interdicția 

generală privind blocarea, încetinirea, 

modificarea, restricționarea, imixtiunea cu, 

degradarea sau discriminarea între anumite 

conținuturi, aplicații sau servicii, sau între 

categorii specifice ale acestora. 

Congestionări ale rețelei recurente și care 

durează mai mult, care nu sunt nici 

excepționale și nici temporare nu ar trebui 

să beneficieze de o astfel de excepție, ci ar 

trebui abordate, mai degrabă, prin 

extinderea capacității rețelelor. 

repete atât de frecvent sau pe perioade atât 

de lungi încât o lărgire a capacității să fie 

justificată din punct de vedere economic. 

Congestionarea excepțională ar trebui să 

fie interpretată ca referindu-se la situații de 

congestionare imprevizibile și inevitabile, 

atât pentru rețelele mobile, cât și pentru 

cele fixe. Aceste situații pot fi provocate, 

de exemplu, de o defecțiune tehnică, cum 

ar fi o întrerupere a serviciului datorată 

defectării cablurilor sau a altor elemente de 

infrastructură, de schimbări neașteptate în 

rutarea traficului sau de creșterea 

semnificativă a traficului din rețea ca 

urmare a unei urgențe sau a altor situații 

care nu depind de furnizorul de servicii de 

acces la internet. Astfel de probleme de 

congestionare sunt susceptibile să se 

producă rar, dar pot fi grave și nu sunt 

neapărat de scurtă durată. Necesitatea de a 

aplica măsuri de gestionare a traficului care 

depășesc cadrul măsurilor rezonabile de 

gestionare a traficului,pentru a preveni sau 

a reduce efectele congestionării temporare 

sau excepționale a rețelei, nu ar trebui să 

ofere furnizorilor de servicii de acces la 

internet posibilitatea de a eluda interdicția 

generală privind blocarea, încetinirea, 

modificarea, restricționarea, imixtiunea cu, 

degradarea sau discriminarea între anumite 

conținuturi, aplicații sau servicii, sau între 

categorii specifice ale acestora. 

Congestionări ale rețelei recurente și care 

durează mai mult, care nu sunt nici 

excepționale și nici temporare nu ar trebui 

să beneficieze de o astfel de excepție, ci ar 

trebui abordate, mai degrabă, prin 

extinderea capacității rețelelor. 

Or. en 
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Justificare 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to"prevent" any kind of congestion, not just temporary or 

exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage in 

blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/17 

Amendamentul  17 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Considerentul 16 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(16) Există cerere din partea furnizorilor de 

conținuturi, aplicații și servicii pentru a 

putea oferi servicii de comunicații 

electronice, altele decât serviciile de acces 

la internet, pentru care este necesar un 

nivel de calitate specific, care nu este 

asigurat de serviciile de acces la internet. 

Astfel de niveluri de calitate specifice sunt, 

de exemplu, cerute de unele servicii care 

răspund unui interes public sau de unele 

noi servicii de comunicații „machine-to-

machine” („servicii de 

comunicații M2M”). Furnizorii de 

comunicații electronice destinate 

publicului, inclusiv furnizorii de servicii de 

acces la internet și furnizorii de conținuturi, 

aplicații și servicii ar trebui, drept urmare, 

să aibă libertatea de a oferi alte servicii 

decât serviciile de acces la internet și care 

să fie optimizate pentru conținuturi, 

aplicații sau servicii specifice sau o 

combinație a acestora, în cazul în care 

optimizarea este necesară pentru a 

îndeplini cerințele cu privire la conținuturi, 

aplicații sau servicii pentru un anumit nivel 

de calitate. Autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să verifice dacă și în 

ce măsură această optimizare este necesară 

în mod obiectiv pentru a asigura una sau 

mai multe caracteristici specifice și 

esențiale ale conținuturilor, aplicațiilor sau 

(16) Există cerere din partea furnizorilor de 

conținuturi, aplicații și servicii pentru a 

putea oferi și alte servicii de comunicații 

electronice, în afara serviciilor de acces la 

internet, pentru care este necesar un nivel 

de calitate specific, care nu poate fi 

asigurat de serviciile de acces la internet. 

Astfel de niveluri de calitate specifice sunt, 

de exemplu, esențiale pentru ca unele 

servicii care răspund unui interes public 

sau unele noi servicii de comunicații 

„machine-to-machine” („servicii de 

comunicații M2M”) să poată funcționa. 

Furnizorii de comunicații electronice 

destinate publicului, inclusiv furnizorii de 

servicii de acces la internet și furnizorii de 

conținuturi, aplicații și servicii ar trebui, 

drept urmare, să aibă libertatea de a oferi 

acest tip de servicii, diferite de serviciile 

de acces la internet și optimizate pentru 

conținuturi, aplicații sau servicii specifice 

sau o combinație a acestora, în cazul în 

care optimizarea este esențială pentru a 

îndeplini cerințele cu privire la conținuturi, 

aplicații sau servicii pentru un anumit nivel 

de calitate. Autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să verifice dacă și în 

ce măsură această optimizare este necesară 

în mod obiectiv pentru a asigura 

funcționarea conținuturilor, aplicațiilor 

sau serviciilor, mai degrabă decât simpla 
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serviciilor și pentru a permite o asigurare 

a calității corespunzătoare care să fie 

furnizată utilizatorilor finali, mai degrabă 

decât simpla acordare a priorității generale 

față de conținuturile, aplicațiile sau 

serviciile comparabile disponibile prin 

intermediul serviciului de acces la internet 

și eludând prin aceasta dispozițiile privind 

măsurile de gestionare a traficului 

aplicabile serviciilor de acces la internet. 

acordare a priorității față de conținuturile, 

aplicațiile sau serviciile comparabile 

disponibile prin intermediul serviciului de 

acces la internet și eludând prin aceasta 

dispozițiile privind măsurile de gestionare 

a traficului aplicabile serviciilor de acces la 

internet. 

Or. en 

Justificare 

Prima lectură a Consiliului este contradictorie. Dacă „conținuturile, aplicațiile și serviciile 

comparabile” sunt disponibile prin serviciul de acces la internet, acestor servicii specializate 

li se oferă un avantaj competitiv - ceea ce este total contrar intenției declarate în proiectul de 

regulament. Amendamentul dorește să rezolve această contradicție. Utilizarea cuvântului 

„esențial” urmărește să reflecte logica reflectată în cerința vizând „calitatea îmbunătățită pe 

toată linia de comunicație (end-to-end)”, susținută de Parlament în primă lectură (a se vedea 

articolul 2 alineatul (15)). 
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21.10.2015 A8-0300/18 

Amendamentul  18 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Considerentul 17 

 

 

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 

(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 

sau al conținuturilor, aplicațiilor ori 

serviciilor disponibile prin serviciile 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 



 

AM\1076792RO.doc  PE570.903v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

respectă articolul 3 alineatele (1) - (4) din 

prezentul regulament și, prin urmare, nu 

poate fi 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. 

acestui tip de acces la internet de către un 

furnizor de comunicații electronice 

destinate publicului respectă articolul 3 

alineatele (1) - (4) din prezentul 

regulament și, prin urmare, nu poate fi 

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. 

Or. en 

Justificare 

Se modifică acest considerent pentru a-l alinia cu amendamentele la considerentul 16. 
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21.10.2015 A8-0300/19 

Amendamentul  19 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1 a (nou) 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

 (1a) „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; 

Or. en 

Justificare 

Această secțiune există datorită intenției de a asigura un tratament neutru pentru traficul pe 

internet, iar chestiunea existenței principiului neutralității rețelei a fost stabilită deja în 

legislația primară a statelor membre și în alte legislații sau acte echivalente din întreaga 

lume.  
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21.10.2015 A8-0300/20 

Amendamentul  20 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(2) „serviciu de acces la internet” înseamnă 

un serviciu de comunicații electronice 

destinat publicului care asigură accesul la 

internet și, astfel, conectivitatea dintre, 

teoretic, toate punctele terminale conectate 

la internet, indiferent de tehnologia de rețea 

și de echipamentele terminale utilizate. 

(2) „serviciu de acces la internet” înseamnă 

un serviciu de comunicații electronice 

disponibil pentru public care asigură 

accesul la internet în conformitate cu 

principiul neutralității rețelei și, astfel, 

conectivitatea dintre, teoretic, toate 

punctele terminale ale internetului, 

indiferent de tehnologia de rețea sau de 

echipamentele terminale utilizate. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/21 

Amendamentul  21 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

2. Contractele între furnizorii de servicii de 

acces la internet și utilizatorii finali cu 

privire la caracteristicile și condițiile 

tehnice și comerciale ale serviciilor de 

acces la internet, cum ar fi prețul, volumele 

de date sau viteza, precum și orice practici 

comerciale utilizate de furnizorii de servicii 

de acces la internet nu limitează exercitarea 

drepturilor utilizatorilor finali prevăzute la 

alineatul (1). 

2. Contractele între furnizorii de servicii de 

acces la internet și utilizatorii finali cu 

privire la caracteristicile și condițiile 

tehnice și comerciale ale serviciilor de 

acces la internet, cum ar fi prețul, volumele 

de date sau viteza, precum și orice practici 

comerciale utilizate de furnizorii de servicii 

de acces la internet nu limitează exercitarea 

drepturilor utilizatorilor finali prevăzute la 

alineatul (1). Prezentul alineat nu 

împiedică statele membre să adopte 

reglementări adiționale cu privire la 

practica exceptării de la plafoanele de 

date a anumitor conținuturi, aplicații sau 

servicii ori categorii ale acestora. 

Or. en 

Justificare 

Aceasta clarifică poziția negociatorilor privind capacitatea statelor membre de a lua măsuri 

pentru a proteja împotriva discriminării, pe baza limitelor de descărcare și costurilor, cum ar 

fi ratingul zero. 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Amendamentul  22 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 40+ 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

Primul paragraf nu împiedică punerea în 

aplicare de către furnizorii de servicii de 

acces la internet a unor măsuri rezonabile 

de gestionare a traficului. Pentru a fi 

considerate rezonabile, astfel de măsuri 

sunt transparente, nediscriminatorii și 

proporționale, și nu au la bază considerații 

comerciale, ci cerințele tehnice de calitate 

a serviciului ale unor categorii de trafic 

specifice care sunt diferite în mod 

obiectiv. Astfel de măsuri nu includ 

monitorizarea conținutului specific și nu 

sunt menținute în vigoare mai mult decât 

este necesar. 

Primul paragraf nu împiedică punerea în 

aplicare de către furnizorii de servicii de 

acces la internet a unor măsuri rezonabile 

de gestionare a traficului. Pentru a fi 

considerate rezonabile, astfel de măsuri 

sunt transparente, nediscriminatorii și 

proporționale, și nu au la bază considerații 

comerciale. Astfel de măsuri nu includ 

monitorizarea conținutului specific și nu 

sunt menținute în vigoare mai mult decât 

este necesar. 

Or. en 

Justificare 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management “measures should not be maintained 

as long as necessary” and that they should be “without discrimination”, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 

ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 
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Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 

categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 

cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc) will be downgraded.  
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21.10.2015 A8-0300/23 

Amendamentul  23 

Marietje Schaake, Michel Reimon și alți 40 de deputați 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera c 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(c) a evita congestionarea iminentă a 

rețelei și a atenua efectele congestionării 

temporare sau excepționale a rețelei, cu 

condiția ca categorii echivalente de trafic 

să fie tratate în mod egal; 

(c) a preveni sau a atenua efectele 

congestionării temporare sau excepționale 

a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente 

de trafic să fie tratate în mod egal. 

Or. en 

Justificare 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to 

"prevent" any kind of congestion, not just temporary or exceptional congestion. This vastly 

increases the range of cases in which ISPs can engage in blocking/discrimination of 

applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/24 

Amendamentul  24 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 40+ 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 3 – alineatul 5 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

5. Furnizorii de comunicații electronice 

destinate publicului, inclusiv furnizorii de 

servicii de acces la internet și furnizorii de 

conținut, aplicații și servicii au libertatea de 

a oferi servicii, altele decât serviciile de 

acces la internet, care sunt optimizate 

pentru conținut, aplicații sau servicii 

specifice sau o combinație a acestora, în 

cazul în care optimizarea este necesară 

pentru a îndeplini cerințele pentru un 

anumit nivel de calitate al conținutului, 

aplicațiilor sau serviciilor.  

5. Furnizorii de comunicații electronice 

destinate publicului, inclusiv furnizorii de 

servicii de acces la internet și furnizorii de 

conținuturi, aplicații și servicii au libertatea 

de a oferi servicii care nu pot fi oferite 

prin serviciile de acces la internet care sunt 

optimizate pentru conținuturi, aplicații sau 

servicii specifice sau o combinație a 

acestora, în cazul în care optimizarea este 

necesară pentru a îndeplini cerințele cu 

privire la conținuturi, aplicații sau servicii 

pentru un anumit nivel de calitate. 

Furnizorii de acces la internet destinat 

utilizatorilor nu fac discriminări între 

servicii și aplicații echivalente din punct 

de vedere funcțional. 

Furnizorii de comunicații electronice 

destinate publicului, inclusiv furnizorii de 

servicii de acces la internet pot oferi sau 

facilita astfel de servicii numai în cazul în 

care capacitatea rețelei este suficientă 

pentru a le furniza în plus față de orice 

servicii de acces la internet furnizate. 

Astfel de servicii nu pot fi utilizate sau 

oferite ca înlocuitor pentru serviciile de 

acces la internet și nu afectează 

disponibilitatea sau calitatea generală a 

serviciilor de acces la internet pentru 

utilizatorii finali. 

Furnizorii de comunicații electronice 

destinate publicului, inclusiv furnizorii de 

servicii de acces la internet pot oferi sau 

facilita astfel de servicii numai în cazul în 

care capacitatea rețelei este suficientă 

pentru a le furniza în plus față de orice 

servicii de acces la internet furnizate. 

Astfel de servicii nu pot fi utilizate sau 

oferite ca înlocuitor pentru serviciile de 

acces la internet sau conținuturi, aplicații 

sau servicii disponibile prin servicii de 

acces la internet și nu afectează 

disponibilitatea sau calitatea generală a 

serviciilor de acces la internet pentru 
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utilizatorii finali. 

Or. en 

Justificare 

Este esențial ca acest text să fie clar, să reducă incertitudinile și să protejeze împotriva 

comportamentului anticoncurențial. 

 

 

 


