Neutralitatea reţelelor şi sustenabilitatea internetului
Dezbatere publică pe tema neutralităţii internetului organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii din România (ANCOM) şi Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (ApTI)
5 iunie 2012, Athénée Palace Hilton Hotel, Bucureşti
Înregistrare, cafea
Deschidere

9.00-9.30

Cuvânt de bun venit

9.30-9.50

Cătălin Marinescu, Preşedinte ANCOM

Cuvânt de deschidere
Dan Nica, Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Prima
sesiune

Consideraţii asupra neutralităţii internetului
Prezentare:
Veronica Bocarova, Cullen International

Participanţi:
Nicolas Seidler, Policy Advisor, Biroul Regional European al Internet Society (ISOC)
Gheorghe Şerban, Director Executiv, Asociaţia Naţională a Internet Service
Providerilor din România (ANISP)
Mihaela-Alexandrina Scrioşteanu, Director Executiv, Asociaţia Industriei Muzicale
din România (AIMR)
Bogdan Manolea, Director Executiv, Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (ApTI)
Zoli Herczeg, ISV Business Development Manager, Microsoft România
Liviu Popescu, Director Executiv, Asociaţia Operatorilor Mobili din România (AOMR)
Kirsten Fiedler, Advocacy Manager, European Digital Rights (EDRi)
Ioana Anescu, Director Executiv, Interactive Advertising Bureau România (IAB
România)
Lucian Obrocea, Preşedinte, Asociaţia Interlan
Florin Grozea, compozitor şi interpret

Moderator:
Alexandrina Dospinescu, Partener, Raţiu&Raţiu
Subiectul neutralităţii internetului se dezbate în ultimii ani fără a se fi ajuns la un consens în
această privinţă, în timp ce diferiţii actori – asociaţiile de consumatori, furnizorii de servicii de
acces la internet, furnizorii de conţinut, servicii şi aplicaţii şi organizaţiile de drepturi civile caută
un răspuns la întrebări precum:
- Este posibil ca însăşi natura internetului să fie influenţată/modificată/afectată de restricţiile
şi limitările de trafic?
- Care sunt provocările şi ameninţările care justifică sau impun necesitatea unor restricţii de
trafic?
- Internetul liber are un preţ? Cine ar trebui să plătească acest preţ? Furnizorii de conţinut ar
trebui să contribuie la dezvoltarea reţelelor pentru a susţine căile prin care consumatorii
beneficiază de produsele şi serviciile lor? Cum ar putea funcţiona un astfel de mecanism?
- Furnizorii de servicii de internet ar trebui să aibă libertatea de a prioritiza traficul în funcţie
de conţinut sau sursă, rutarea traficului ar trebui să fie complet neutră sau există o cale de
mijloc?
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9.50-12.00

- Ar trebui obligaţi utilizatorii finali să plătească pentru accesul „liber”?
- Poate fi asigurată proporţionalitatea, astfel încât libertăţile civile şi inerenta libertate a
internetului să nu fie afectate de aceste restricţii de trafic şi prioritizări?
Pauză de cafea
A doua
sesiune

12.00-12.15

Reglementări şi practici de gestionare a traficului: transparenţa, calitatea
serviciului şi politici de conţinut

12.15-13.45

Prezentare:
Aspecte evidenţiate de BEREC în ceea ce priveşte diversele probleme care rezultă sau
care sunt legate de neutralitatea internetului
Cătălin Marinescu, Preşedinte ANCOM, România

Participanţi:
Remko Bos, Şef al Departamentului Consumatori, Numere şi Guvernanţă, Autoritatea
Independentă pentru Poştă şi Telecomunicaţii (OPTA), Olanda
Marc Lebourges, Grupul France Télécom-Orange
Frode Sørensen, Senior Adviser, Autoritatea pentru Poştă şi Telecomunicaţii (NPT),
Norvegia
Răzvan Ionescu, Director Reglementări, Romtelecom, România
Valentin Popoviciu, Director Dezvoltare, RCS & RDS, România
Helena Bäckström, Senior Adviser, Departamentul Pieţe Consumatori, Autoritatea
pentru Telecomunicaţii şi Poştă (PTS), Suedia
Dinu Malacopol, CEO, Digital Cable Systems (DCS), România

Moderator:
Cătălin Marinescu, Preşedinte ANCOM, România
Transparenţa în ceea ce priveşte restricţiile de acces la conţinut şi aplicaţii este unul din
elementele-cheie promovate la nivelul Uniunii Europene pentru a atinge obiectivul de
neutralitate. Cea mai recentă contribuţie BEREC în direcţia promovării neutralităţii reţelelor în
Europa s-a concretizat într-un set de Recomandări privind neutralitatea reţelelor şi transparenţa
– Cele mai bune practici şi abordările recomandate. De asemenea, alocarea de resurse sau
prioritizarea traficului de date are loc deja prin intermediul diversificării ofertelor existente pe
piaţă. Există şi protocoale de prioritizare pe care operatorii le implementează pentru a asigura
calitatea serviciului la ore de vârf. Întrebările care se impun sunt următoarele:
-

Este transparenţa suficientă pentru a proteja utilizatorii finali care s-ar putea confrunta
cu un acces diferenţiat la diversele conţinuturi online?

-

Este nediscriminarea soluţia?

-

Ar trebui să fie impuse furnizorilor alte obligaţii specifice cu privire la neutralitatea
reţelelor?

-

Ce măsuri de gestionare a traficului ar putea fi considerate adecvate, proporţionale sau
suficiente pentru a atinge obiectivul de neutralitate a reţelelor?

-

Ce practici de gestionare a traficului ar putea fi considerate rezonabile? Există practici
care ar putea fi considerate, în orice moment, nerezonabile sau absolut necesare?

-

Calitatea serviciului în reţelele IP

Q&A
Pauză de prânz
A treia
sesiune –
Masă
rotundă

13.45-14.30

Neutralitatea internetului, un ţel comun – Rolul diferiţilor actori implicaţi
Masă rotundă la care sunt invitaţi toţi vorbitorii confirmaţi.
Moderator:
Alexandrina Dospinescu, Partener, Raţiu&Raţiu
Cătălin Marinescu, Preşedinte ANCOM
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14.30-16.00

Deşi toţi avem acelaşi ţel, acela al unui internet ubicuu, accesibil, liber şi sustenabil, diverşii
actori au păreri divergente cu privire la strategia care ar trebui implementată pentru a realiza
acest ţel.
-

Pot converge aceste interese diferite înspre ţelul comun?

-

În actualul context de reglementare, care ar fi cel mai potrivit rol pentru fiecare dintre
actorii implicaţi - autorităţi de reglementare, furnizori de servicii de comunicaţii
electronice, furnizori de conţinut şi utilizatori finali - pentru a îndeplini obiectivul de
neutralitate a reţelelor?

-

Sunt reglementatorii cei mai în măsură să medieze această situaţie?

Toţi vorbitorii sunt invitaţi să participe la dezbatere şi să-şi exprime opiniile.
Concluziile
dezbaterii

Cătălin Marinescu, Preşedinte ANCOM

16.00

3/3

