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În data de 14 martie, Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (BEREC) a organizat o sesiune publică de informare la
Bruxelles, Belgia. Președintele BEREC pentru anul în curs, Johannes Gungl, a prezentat rezultatele celei de-a XXXIV-a reuniuni plenare a Organismului. Acesta a
evidențiat principalele linii de activitate pentru 2018 – ilustrate în cel mai recent clip video al BEREC – evidențiind dintre acestea un studiu pe tema 5G, cele mai recente
date privind roamingul international și un document de consultare referitor la neutralitatea rețelelor.
 

În întâmpinarea 5G: Implicații ale implementării tehnologiei 5G și viitoare modele de afaceri
 
5G este o prioritate strategică pentru BEREC în următorii trei ani, fapt marcat de un studiu comandat de BEREC și realizat de DotEcon și Axon, disponibil pentru
descărcare pe site-ul BEREC.
Gungl a explicat: "Scopul este de a contribui la îndepărtarea potențialelor obstacole din calea adoptării fără probleme a tehnologiei 5G în Europa". Astfel, studiul arată că
punerea în practică a scenariilor de utilizare 5G va avea loc pe etape. Multe potențiale scenarii de utilizare se află în prezent în stadii incipiente de dezvoltare.
Pentru a înțelege mai bine problemele actuale și viitoare privind securitatea rețelelor, BEREC a organizat un seminar pe tema 5G și "Internetul lucrurilor”, în colaborare cu
Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA).
 
Ultimele date: RLAH contribuie în mod semnificativ la realizarea pieței unice
 
Pentru prima data, BEREC prezintă date despre impactul "Roam Like At Home" (RLAH), arătând efectul acestui regulament pe piețe în ceea ce privește volumele,
veniturile și ratele de gros.
Raportul indică o creștere substanțială a volumului de date în SEE. Volumul de date a crescut cu 435% în perioada cuprinsă între trimestrul III 2016 și trimestrul III
2017. Consumul mediu pe lună pe abonat în SEE în trimestrul III 2017 a fost de 242 MB.
Creșterea volumului serviciilor de voce și SMS este mai puțin semnificativă. Raportul arată că numărul de minute de apeluri efectuate pe lună de către un utilizator aflat
în roaming a crescut de la 8,8 minute în trimestrul III 2016 la 14,23 minute în trimestrul III 2017.
"Deși serviciile de roaming international se dovedesc a fi utilizate cu precădere în funcție de sezon, rezultatele arată în mod clar că modificarea în 2015 a Regulamentului
privind roaming-ul a contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea pieței unice", a spus Gungl.
 
Implicarea părților interesate: evaluarea Regulamentului privind Neutralitatea Rețelelor
 
Împărtășirea celor mai bune practici între autoritățile naționale de reglementare (ANR) și implicarea părților interesate sunt elemente esențiale ale activității BEREC. Prin
urmare, această reuniune plenară a fost un prilej pentru a discuta cazuri de actualitate care privesc neutralitatea rețelelor. Acest demers este vital pentru o aplicare
consecventă a normelor în întreaga UE.
Și de această dată, BEREC se adresează tuturor părților interesate prin consultare publică. În cazul de față, scopul este de a colecta informații pentru contribuția BEREC
la evaluarea de către Comisie a Regulamentului privind neutralitatea rețelelor. Documentul de consultare constă într-o serie de întrebări deschise adresate părților
interesate cu privire la definiții, practicile zero-rating, gestionarea traficului, servicii specializate, transparență și noile tehnologii. Pentru BEREC, opinia părților interesate
cu privire la neutralitatea rețelelor în contextul 5G este de deosebit interes.
Consultarea publică este prevăzută a avea loc între 14 martie și 25 aprilie 2018. Contribuțiile pot fi transmise prin intermediul platformei online de consultare publică a
BEREC. Rezultatele vor fi pregătite pentru cea de-a patra reuniune plenară a Organismului, care va avea loc în decembrie 2018, în vederea adoptării spre publicare și a
transmiterii în mod formal către Comisia Europeană.
 
Revizuirea cadrului de reglementare: expertiza BEREC privind apelurile intracomunitare și punctul de vedere al Organismului privind procesul de
evaluare inter pares (Peer Review)
 

Asculta
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BEREC a publicat recent o analiză preliminară privind apelurile intracomunitare (intra-UE) în vederea fundamentării discuțiilor aflate în curs privind Codul european al
comunicațiilor electronice (CECE). Organismul va continua demersul și va prezenta analize suplimentare până la sfârșitul lunii aprilie.
În ceea ce privește procesul de evaluare inter pares, BEREC a aflat recent că, în urma celor mai recente discuții în trialog, nu va avea un rol oficial în evaluarea inter
pares a procedurilor de atribuire. Președintele BEREC, Johannes Gungl, a declarat: "Regret această evoluție și aș dori să reiterez faptul că autoritățile naționale de
reglementare au și ar trebui să aibă un rol important în privința aspectelor de gestiune a spectrului care pot modela piețe." Potrivit lui Gungl, este important să
recunoaștem că atât BEREC, cu rolul său în funcționarea piețelor de comunicații electronice, cât și Grupul de politici în domeniul spectrului de frecvențe radio, care
vizează gestionarea spectrului în general, au un rol de jucat, în funcție de domeniile lor de competență.
O listă completă a documentelor publice adoptate în cadrul reuniunilor plenare este disponibilă pe site-ul internet al BEREC. Următoarele reuniuni plenare ale BEREC se
vor desfășura la Gdańsk-Sopot, Polonia, în perioada 13-15 iunie 2018.

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/7962-berec-preliminary-analysis-of-intra-eu-calls
http://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2018/164-34th-berec-plenary-meeting-in-bratislava-slovak-republic

