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21.10.2015 A8-0300/2 

Predlog spremembe  2 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Luke Ming 

Flanagan, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij 

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

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 3 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(3) Internet se je v preteklih desetletjih 

razvijal kot odprta platforma za inovacije z 

majhnimi ovirami za dostop končnih 

uporabnikov, ponudnikov vsebin, aplikacij 

in storitev ter ponudnikov storitev dostopa 

do interneta. Obstoječi regulativni okvir je 

namenjen spodbujanju možnosti za končne 

uporabnike, da imajo dostop do informacij 

ter jih razširjajo ali da uporabljajo 

aplikacije in storitve po lastni izbiri. 

Vendar pa znatno število končnih 

uporabnikov prizadenejo prakse 

upravljanja prometa, ki onemogočajo ali 

upočasnjujejo določene aplikacije ali 

storitve. Za odpravo teh trendov so 

potrebna skupna pravila na ravni Unije, da 

bi zagotovili odprtost interneta in preprečili 

razdrobljenost notranjega trga zaradi 

ukrepov, ki ji sprejmejo posamezne države 

članice. 

(3) Internet se je v preteklih desetletjih 

razvijal kot odprta platforma za inovacije z 

majhnimi ovirami za dostop končnih 

uporabnikov, ponudnikov vsebin, aplikacij 

in storitev ter ponudnikov storitev dostopa 

do interneta. Načelo „omrežne 

nevtralnosti“ v odprtem internetu pomeni, 

da bi morali promet obravnavati enako, 

brez diskriminacije, omejitev ali motenj, 

ne glede na pošiljatelja, prejemnika, vrsto, 

vsebino, napravo, storitev ali aplikacijo. 

Kot je zapisano v resoluciji Evropskega 

parlamenta z dne 17. novembra 2011 o 

odprtem internetu in nevtralnosti omrežja 

v Evropi, je odprtost interneta ključna 

gonilna sila konkurenčnosti, gospodarske 

rasti, socialnega razvoja in inovacij, kar je 

privedlo do izjemnega razvoja spletnih 

uporabniških programov, vsebin in 

storitev ter posledično do porasta v 

ponudbi in povpraševanju po vsebinah in 

storitvah, in je zato izredno pomemben 

pospeševalec prostega pretoka znanja, idej 

in informacij, tudi v državah z omejenim 

dostopom do neodvisnih medijev. 

Obstoječi regulativni okvir je namenjen 

spodbujanju možnosti za končne 

uporabnike, da imajo dostop do informacij 
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ter jih razširjajo ali da uporabljajo 

aplikacije in storitve po lastni izbiri. 

Vendar pa znatno število končnih 

uporabnikov prizadenejo prakse 

upravljanja prometa, ki onemogočajo ali 

upočasnjujejo določene aplikacije ali 

storitve. Za odpravo teh trendov so 

potrebna skupna pravila na ravni Unije, da 

bi zagotovili odprtost interneta in preprečili 

razdrobljenost notranjega trga zaradi 

ukrepov, ki ji sprejmejo posamezne države 

članice. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/3 

Predlog spremembe  3 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Luke Ming 

Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij 

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

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 7 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(7) Končni uporabniki bi morali imeti za 

uveljavljanje svojih pravic do dostopa do 

informacij in vsebin ter njihovega 

razširjanja in do uporabe ter zagotavljanja 

aplikacij in storitev po svoji izbiri možnost 

prostega sklepanja dogovorov s ponudniki 

storitev dostopa do interneta v zvezi s 

tarifami za določeno količino podatkov in 

podatkovne hitrosti storitve dostopa do 

interneta. Takšni dogovori in kakršne koli 

poslovne prakse ponudnikov storitev 

dostopa do interneta ne bi smeli omejevati 

uveljavljanja teh pravic ter tako zaobiti 

določb te uredbe o zaščiti dostopa do 

odprtega interneta. Nacionalni regulativni 

in drugi pristojni organi bi morali biti 

pooblaščeni za ukrepanje zoper dogovore 

ali poslovne prakse, ki bi zaradi svojega 

obsega privedli do tega, da bi bila izbira, ki 

je na voljo končnim uporabnikom, v praksi 

bistveno zmanjšana. V ta namen bi bilo 

treba pri ocenjevanju dogovorov in 

poslovnih praks med drugim upoštevati 

zadevne tržne položaje tistih ponudnikov 

storitev dostopa do interneta ter 

ponudnikov vsebin, aplikacij in storitev, ki 

jih to zadeva. Nacionalni regulativni in 

(7) Končni uporabniki bi morali imeti za 

uveljavljanje svojih pravic do dostopa do 

informacij in vsebin ter njihovega 

razširjanja in do uporabe ter zagotavljanja 

aplikacij in storitev po svoji izbiri možnost 

prostega sklepanja dogovorov s ponudniki 

storitev dostopa do interneta v zvezi s 

tarifami za določeno količino podatkov in 

podatkovne hitrosti storitve dostopa do 

interneta. Takšni dogovori in kakršne koli 

poslovne prakse ponudnikov storitev 

dostopa do interneta ne bi smeli omejevati 

uveljavljanja teh pravic ter tako zaobiti 

določb te uredbe o zaščiti dostopa do 

odprtega interneta. Nacionalni regulativni 

in drugi pristojni organi bi morali biti 

pooblaščeni za ukrepanje zoper dogovore 

ali poslovne prakse, ki bi privedli do tega, 

da bi bila izbira, ki je na voljo končnim 

uporabnikom, v praksi bistveno zmanjšana. 

Nacionalni regulativni in drugi pristojni 

organi bi morali v okviru svoje vloge 

spremljanja in izvrševanja posredovati, 

kadar bi dogovori ali poslovne prakse 

ogrozili bistvo pravic končnih 

uporabnikov. 
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drugi pristojni organi bi morali v okviru 

svoje vloge spremljanja in izvrševanja 

posredovati, kadar bi dogovori ali poslovne 

prakse ogrozili bistvo pravic končnih 

uporabnikov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sprememba besedila, tako da je ponovno v skladu s stališčem Parlamenta iz prve obravnave 

(uvodne izjave 47 do 49 ter člena 23(5) in 24). 
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21.10.2015 A8-0300/4 

Predlog spremembe  4 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij 

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

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 9 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(9) Cilj razumnega upravljanja prometa je 

prispevati k učinkoviti uporabi sredstev 

omrežja in čim boljši celotni kakovosti 

prenosa, ki bi ustrezala objektivno 

različnim zahtevam glede tehnične 

kakovosti storitev za posamezno vrsto 
prometa, in s tem za prenesene vsebine, 

aplikacije in storitve. Ukrepi za razumno 

upravljanje prometa, ki jih uporabljajo 

ponudniki storitev dostopa do interneta, bi 

morali biti pregledni, nediskriminatorni in 

sorazmerni ter ne bi smeli temeljiti na 

poslovnih razlogih. Zahteva, da ukrepi za 

upravljanje prometa ne smejo biti 

diskriminatorni, ponudnikom storitev 

dostopa do interneta ne preprečuje, da 

zaradi zagotavljanja čim boljše celotne 

kakovosti prenosa izvajajo ukrepe za 

upravljanje prometa, ki razlikujejo med 

objektivno različnimi vrstami prometa. Da 

bi dosegli čim boljšo celotno kakovost in 

čim večje zadovoljstvo uporabnikov, bi 

moralo biti vsako tovrstno razlikovanje 

dovoljeno samo na podlagi objektivno 

različnih zahtev glede tehnične kakovosti 

storitev (na primer z vidika prehodnega 

časa, trepetanja, izgube paketov in pasovne 

širine) za posamezno vrsto prometa, ne pa 

(9) Cilj razumnega upravljanja prometa je 

prispevati k učinkoviti uporabi sredstev 

omrežja in čim boljši celotni kakovosti 

prenosa, ki bi ustrezala objektivnim 

zahtevam prometa, in s tem prenesenih 

vsebin, aplikacij in storitev. Ukrepi za 

razumno upravljanje prometa, ki jih 

uporabljajo ponudniki storitev dostopa do 

interneta, bi morali biti pregledni, 

nediskriminatorni in sorazmerni ter ne bi 

smeli temeljiti na poslovnih razlogih. 

Zahteva, da ukrepi za upravljanje prometa 

ne smejo biti diskriminatorni, ponudnikom 

storitev dostopa do interneta ne preprečuje, 

da zaradi zagotavljanja čim boljše celotne 

kakovosti prenosa izvajajo ukrepe za 

upravljanje prometa. Da bi dosegli čim 

boljšo celotno kakovost in čim večje 

zadovoljstvo uporabnikov, bi morali biti 

vsi ukrepi za upravljanje prometa 

dovoljeni samo na podlagi objektivno 

različnih zahtev (na primer z vidika 

prehodnega časa, trepetanja, izgube 

paketov in pasovne širine) za posamezno 

vrsto prometa, ne pa na podlagi poslovnih 

razlogov. Takšni ukrepi bi morali biti 

sorazmerni s posebnim namenom 

upravljanja zadevnega omrežja. Takšni 
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na podlagi poslovnih razlogov. Takšni 

razlikovalni ukrepi bi morali biti 

sorazmerni z zagotavljanjem čim boljše 

celotne kakovosti in bi morali 

enakovreden promet obravnavati enako. 

Takšni ukrepi se ne bi smeli izvajati dlje, 

kot je potrebno. 

ukrepi se ne bi smeli izvajati dlje, kot je 

potrebno. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen tega predloga spremembe je uskladitev uvodne izjave s členom 3(3)(c), kot je bilo 

dogovorjeno na trialogu. Upošteva tako prvotni predlog Komisije v zvezi s členom 23(5) kot 

spremembo, ki jo je za ta člen predlagal Parlament. 
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21.10.2015 A8-0300/5 

Predlog spremembe  5 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Luke Ming 

Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij 

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

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 15 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(15) Tretjič, ukrepi, ki presegajo takšne 

ukrepe za razumno upravljanje prometa, bi 

bili lahko potrebni tudi za preprečevanje 

neizbežne preobremenjenosti omrežja, tj. 

stanja, ko bo v kratkem prišlo do 

preobremenjenosti, in za blažitev posledic 

preobremenjenosti omrežja, kadar do 

tovrstne preobremenjenosti prihaja le 

občasno ali v izjemnih okoliščinah. Načelo 

sorazmernosti zahteva, da se pri ukrepih za 

upravljanje prometa na podlagi te izjeme 

enakovredne vrste prometa obravnavajo 

enako. Začasno preobremenjenost bi bilo 

treba razumeti tako, da se nanaša na 

posebne kratkotrajne okoliščine, v katerih 

lahko nenadno povečanje števila 

uporabnikov poleg rednih uporabnikov ali 

nenadno povečanje povpraševanja po 

posameznih vsebinah, aplikacijah ali 

storitvah preseže prenosno zmogljivost 

nekaterih delov omrežja in povzroči 

manjšo odzivnost preostalega omrežja. 

Začasna preobremenjenost bi se lahko 

pojavila zlasti v mobilnih omrežjih, ki so 

izpostavljena bolj spremenljivim 

razmeram, kot so fizične ovire, slabša 

pokritost znotraj stavb ali spremenljivo 

(15) Tretjič, ukrepi, ki presegajo takšne 

ukrepe za razumno upravljanje prometa, bi 

bili lahko potrebni tudi za blažitev posledic 

preobremenjenosti omrežja, kadar do 

tovrstne preobremenjenosti prihaja le 

občasno ali v izjemnih okoliščinah Načelo 

sorazmernosti zahteva, da se pri ukrepih za 

upravljanje prometa na podlagi te izjeme 

enakovredne vrste prometa obravnavajo 

enako. Začasno preobremenjenost bi bilo 

treba razumeti tako, da se nanaša na 

posebne kratkotrajne okoliščine, v katerih 

lahko nenadno povečanje števila 

uporabnikov poleg rednih uporabnikov ali 

nenadno povečanje povpraševanja po 

posameznih vsebinah, aplikacijah ali 

storitvah preseže prenosno zmogljivost 

nekaterih delov omrežja in povzroči 

manjšo odzivnost preostalega omrežja. 

Začasna preobremenjenost bi se lahko 

pojavila zlasti v mobilnih omrežjih, ki so 

izpostavljena bolj spremenljivim 

razmeram, kot so fizične ovire, slabša 

pokritost znotraj stavb ali spremenljivo 

število aktivnih uporabnikov, ki 

spreminjajo lokacijo. Medtem ko se lahko 

predvideva, da bi od časa do časa na 
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število aktivnih uporabnikov, ki 

spreminjajo lokacijo. Medtem ko se lahko 

predvideva, da bi od časa do časa na 

določenih točkah v omrežju prišlo do 

takšne začasne preobremenjenosti, tako da 

je ni mogoče šteti za izjemno, pa se ne bi 

ponavljala tako pogosto ali v tako dolgih 

obdobjih, da bi bilo povečanje zmogljivosti 

gospodarsko upravičeno. Izjemno 

preobremenjenost bi bilo treba razumeti 

tako, da se nanaša na nepredvidljive in 

neizogibne primere preobremenjenosti tako 

v mobilnih kot v fiksnih omrežjih. Možni 

vzroki za takšna stanja vključujejo tehnične 

okvare, kot je izpad storitev zaradi 

pretrganih kablov ali drugih 

infrastrukturnih elementov, nepričakovane 

spremembe pri usmerjanju prometa ali 

veliko povečanje prometa v omrežju zaradi 

izrednih razmer ali druge okoliščine, na 

katere ponudnik storitev dostopa do 

interneta ne more vplivati. Takšne težave s 

preobremenjenostjo so običajno redke, a so 

lahko hude in niso nujno kratkotrajne. 

Potreba po uporabi ukrepov za upravljanje 

prometa, ki presegajo ukrepe za razumno 

upravljanje prometa, da bi preprečili ali 

ublažili posledice začasne ali izjemne 

preobremenjenosti omrežja, ponudnikom 

storitev dostopa do interneta ne bi smela 

omogočiti, da zaobidejo splošno prepoved 

onemogočanja, upočasnjevanja, 

spreminjanja, omejevanja, motenja ali 

poslabšanja posameznih vsebin, aplikacij 

ali storitev oziroma posameznih vrst 

vsebin, aplikacij ali storitev ali 

diskriminacije med njimi. Za ponavljajočo 

se in dolgotrajnejšo preobremenjenost 

omrežja, ki ni niti izjemna niti začasna, 

navedena izjema ne bi smela veljati, 

temveč bi jo bilo namesto tega treba 

odpraviti s povečanjem zmogljivosti 

omrežja. 

določenih točkah v omrežju prišlo do 

takšne začasne preobremenjenosti, tako da 

je ni mogoče šteti za izjemno, pa se ne bi 

ponavljala tako pogosto ali v tako dolgih 

obdobjih, da bi bilo povečanje zmogljivosti 

gospodarsko upravičeno. Izjemno 

preobremenjenost bi bilo treba razumeti 

tako, da se nanaša na nepredvidljive in 

neizogibne primere preobremenjenosti tako 

v mobilnih kot v fiksnih omrežjih. Možni 

vzroki za takšna stanja vključujejo tehnične 

okvare, kot je izpad storitev zaradi 

pretrganih kablov ali drugih 

infrastrukturnih elementov, nepričakovane 

spremembe pri usmerjanju prometa ali 

veliko povečanje prometa v omrežju zaradi 

izrednih razmer ali druge okoliščine, na 

katere ponudnik storitev dostopa do 

interneta ne more vplivati. Takšne težave s 

preobremenjenostjo so običajno redke, a so 

lahko hude in niso nujno kratkotrajne. 

Potreba po uporabi ukrepov za upravljanje 

prometa, ki presegajo ukrepe za razumno 

upravljanje prometa, da bi preprečili ali 

ublažili posledice začasne ali izjemne 

preobremenjenosti omrežja, ponudnikom 

storitev dostopa do interneta ne bi smela 

omogočiti, da zaobidejo splošno prepoved 

onemogočanja, upočasnjevanja, 

spreminjanja, omejevanja, motenja ali 

poslabšanja posameznih vsebin, aplikacij 

ali storitev oziroma posameznih vrst 

vsebin, aplikacij ali storitev ali 

diskriminacije med njimi. Za ponavljajočo 

se in dolgotrajnejšo preobremenjenost 

omrežja, ki ni niti izjemna niti začasna, 

navedena izjema ne bi smela veljati, 

temveč bi jo bilo namesto tega treba 

odpraviti s povečanjem zmogljivosti 

omrežja. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila s stališčem Parlamenta iz prve obravnave 

(člen 23(5)). Niti v predlogu Komisije niti v besedilu Parlamenta iz prve obravnave ni bilo 

govora o kakršni koli „neizbežni preobremenjenosti omrežja“.  



 

AM\1076750SL.doc  PE570.903v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.10.2015 A8-0300/6 

Predlog spremembe  6 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Luke Ming 

Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij 

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

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 16 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(16) Ponudniki vsebin, aplikacij in storitev 

želijo imeti možnost zagotavljanja 

elektronskih komunikacijskih storitev, ki 

niso storitve dostopa do interneta, za katere 

so potrebne posebne ravni kakovosti, ki jih 

storitve dostopa do interneta ne 

zagotavljajo.  Takšne posebne ravni 

kakovosti se na primer zahtevajo za 

nekatere storitve, ki se izvajajo v javnem 

interesu, ali za nekatere nove 

komunikacijske storitve naprava-naprava. 

Ponudniki javnih elektronskih 

komunikacij, vključno s ponudniki storitev 

dostopa do interneta, ter ponudniki vsebin, 

aplikacij in storitev bi morali zato imeti 

možnost ponujanja storitev, ki niso storitve 

dostopa do interneta in so optimizirane za 

določene vsebine, aplikacije ali storitve 

oziroma njihovo kombinacijo, če je 

optimizacija nujna za izpolnjevanje zahtev 

v zvezi z vsebinami, aplikacijami ali 

storitvami za posebno raven kakovosti. 

Nacionalni regulativni organi bi morali 

preveriti, ali in v kolikšni meri je takšna 

optimizacija objektivno potrebna za 

zagotavljanje ene ali več posebnih in 

bistvenih značilnosti vsebin, aplikacij ali 

(16) Ponudniki vsebin, aplikacij in storitev 

želijo imeti možnost zagotavljanja 

elektronskih komunikacijskih storitev, ki 

niso storitve dostopa do interneta, za katere 

so potrebne posebne ravni kakovosti, ki jih 

s storitvami dostopa do interneta ni 

mogoče zagotoviti. Takšne posebne ravni 

kakovosti so na primer bistvenega pomena 

za delovanje nekaterih storitev, ki se 

izvajajo v javnem interesu, ali nekaterih 

novih komunikacijskih storitev naprava-

naprava. Ponudniki javnih elektronskih 

komunikacij, vključno s ponudniki storitev 

dostopa do interneta, ter ponudniki vsebin, 

aplikacij in storitev bi morali zato imeti 

možnost ponujanja takšnih storitev, ki niso 

storitve dostopa do interneta in so 

optimizirane za določene vsebine, 

aplikacije ali storitve oziroma njihovo 

kombinacijo, če je optimizacija bistvenega 

pomena za izpolnjevanje zahtev v zvezi z 

vsebinami, aplikacijami ali storitvami za 

posebno raven kakovosti. Nacionalni 

regulativni organi bi morali preveriti, ali in 

v kolikšni meri je takšna optimizacija 

objektivno potrebna za zagotavljanje 

delovanja vsebin, aplikacij ali storitev, in 
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storitev ter za omogočanje ustreznih 

jamstev v zvezi s kakovostjo za končne 

uporabnike, in ne zgolj omogočati splošne 

prednostne obravnave glede na primerljive 

vsebine, aplikacije ali storitve, ki so na 

voljo prek storitev dostopa do interneta, in 

se tako izogniti določbam v zvezi z ukrepi 

za upravljanje prometa, ki se uporabljajo za 

storitve dostopa do interneta. 

ne zgolj omogočati splošne prednostne 

obravnave glede na primerljive vsebine, 

aplikacije ali storitve, ki so na voljo prek 

storitev dostopa do interneta, in se tako 

izogniti določbam v zvezi z ukrepi za 

upravljanje prometa, ki se uporabljajo za 

storitve dostopa do interneta. 

Or. en 

Obrazložitev 

S tem predlogom spremembe bi deloma ponovno uvedli stališče Parlamenta iz prve 

obravnave (člen 23(5) in člen 24(1)). 
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21.10.2015 A8-0300/7 

Predlog spremembe  7 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Luke Ming 

Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij 

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

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 17 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(17) Da bi preprečili negativen učinek 

zagotavljanja takšnih drugih storitev na 

razpoložljivost ali splošno kakovost 

storitev dostopa do interneta za končne 

uporabnike, je treba zagotoviti zadostno 

zmogljivost. Ponudniki javnih elektronskih 

komunikacij, vključno s ponudniki storitev 

dostopa do interneta, bi morali zato 

ponujati takšne druge storitve ali sklepati 

ustrezne dogovore s ponudniki vsebin, 

aplikacij ali storitev, ki omogočajo takšne 

druge storitve, le če zmogljivost omrežja 

omogoča njihovo zagotavljanje poleg vseh 

storitev dostopa do interneta. Določb te 

uredbe o zaščiti dostopa do odprtega 

interneta ne bi smeli zaobiti z drugimi 

storitvami, ki se uporabljajo ali ponujajo 

kot nadomestek za storitve dostopa do 

interneta. Vendar pa jih zgolj zaradi 

dejstva, da lahko dostop do interneta 

omogočajo tudi korporativne storitve, kot 

so navidezna zasebna omrežja, ne bi smeli 

šteti za nadomestek za storitve dostopa do 

interneta, če je zagotavljanje takšnega 

dostopa do interneta s strani ponudnika 

javnih elektronskih komunikacij skladno s 

členom 3(1) do (4) te uredbe in ga zato ni 

(17) Da bi preprečili negativen učinek 

zagotavljanja takšnih drugih storitev na 

razpoložljivost ali splošno kakovost 

storitev dostopa do interneta za končne 

uporabnike, je treba zagotoviti zadostno 

zmogljivost. Ponudniki javnih elektronskih 

komunikacij, vključno s ponudniki storitev 

dostopa do interneta, bi morali zato 

ponujati takšne druge storitve ali sklepati 

ustrezne dogovore s ponudniki vsebin, 

aplikacij ali storitev, ki omogočajo takšne 

druge storitve, le če zmogljivost omrežja 

omogoča njihovo zagotavljanje poleg vseh 

storitev dostopa do interneta. Določb te 

uredbe o zaščiti dostopa do odprtega 

interneta ne bi smeli zaobiti z drugimi 

storitvami, ki se uporabljajo ali ponujajo 

kot nadomestek za storitve dostopa do 

interneta ali za vsebino, aplikacije ali 

storitve, dostopne prek storitev dostopa do 

interneta. Vendar pa jih zgolj zaradi 

dejstva, da lahko dostop do interneta 

omogočajo tudi korporativne storitve, kot 

so navidezna zasebna omrežja, ne bi smeli 

šteti za nadomestek za storitve dostopa do 

interneta, če je zagotavljanje takšnega 

dostopa do interneta s strani ponudnika 
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mogoče šteti za izogibanje tem določbam. 

Zagotavljanje takšnih storitev, ki niso 

storitve dostopa do interneta, ne bi smelo 

škodljivo vplivati na razpoložljivost in 

splošno kakovost storitev dostopa do 

interneta za končne uporabnike. V 

mobilnih omrežjih je obseg prometa v 

posamezni radijski celici težje predvideti 

zaradi spreminjajočega se števila aktivnih 

končnih uporabnikov, zato bi lahko 

prihajalo do nepredvidenih učinkov na 

kakovost storitev dostopa do interneta za 

končne uporabnike. 

javnih elektronskih komunikacij skladno s 

členom 3(1) do (4) te uredbe in ga zato ni 

mogoče šteti za izogibanje tem določbam. 

Zagotavljanje takšnih storitev, ki niso 

storitve dostopa do interneta, ne bi smelo 

škodljivo vplivati na razpoložljivost in 

splošno kakovost storitev dostopa do 

interneta za končne uporabnike. V 

mobilnih omrežjih je obseg prometa v 

posamezni radijski celici težje predvideti 

zaradi spreminjajočega se števila aktivnih 

končnih uporabnikov, zato bi lahko 

prihajalo do nepredvidenih učinkov na 

kakovost storitev dostopa do interneta za 

končne uporabnike. 

Or. en 

Obrazložitev 

S tem predlogom spremembe bi ponovno uvedli stališče Parlamenta iz prve obravnave (člen 

2(15), člen 23(5) in člen 24(1)). 
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21.10.2015 A8-0300/8 

Predlog spremembe  8 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Luke Ming 

Flanagan, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij 

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

Stališče Sveta 

Člen 2 – odstavek 2 – točka 1a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

  (1a) „omrežna nevtralnost“ pomeni 

načelo, na podlagi katerega se ves 

internetni promet obravnava enako, brez 

diskriminacije, omejitev ali motenj, ne 

glede na pošiljatelja, prejemnika, vrsto, 

vsebino, napravo, storitev ali aplikacijo;  

Or. en 

Obrazložitev 

S tem predlogom spremembe bi ponovno uvedli stališče Parlamenta iz prve obravnave 

(člen 2). 
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21.10.2015 A8-0300/9 

Predlog spremembe  9 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Luke Ming 

Flanagan, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij 

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

Stališče Sveta 

Člen 2 – odstavek 2 – točka 2 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(2) „storitev dostopa do interneta “ pomeni 

javno dostopno elektronsko 

komunikacijsko storitev, ki omogoča 

dostop do interneta in s tem povezljivost s 

tako rekoč vsemi končnimi točkami 

interneta, ne glede na uporabljeno omrežno 

tehnologijo in terminalsko opremo. 

(2) „storitev dostopa do interneta “ pomeni 

javno dostopno elektronsko 

komunikacijsko storitev, ki omogoča 

dostop do interneta v skladu z načelom 

omrežne nevtralnosti in s tem povezljivost 

s tako rekoč vsemi končnimi točkami 

interneta, ne glede na uporabljeno omrežno 

tehnologijo in terminalsko opremo; 

Or. en 

Obrazložitev 

S tem predlogom spremembe bi ponovno uvedli stališče Parlamenta iz prve obravnave 

(člen 2). 
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21.10.2015 A8-0300/10 

Predlog spremembe  10 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Luke Ming 

Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij 

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

Stališče Sveta 

Člen 3 – odstavek 2 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

2. Sporazumi med ponudniki storitev 

dostopa do interneta in končnimi 

uporabniki o poslovnih in tehničnih 

pogojih ter značilnostih storitev dostopa do 

interneta, kot so cena, količina podatkov ali 

podatkovna hitrost, ter kakršnih koli 

poslovnih praksah ponudnikov storitev 

dostopa do interneta ne omejujejo 

uveljavljanja pravic končnih uporabnikov 

iz odstavka 1. 

2. Sporazumi med ponudniki storitev 

dostopa do interneta in končnimi 

uporabniki o poslovnih in tehničnih 

pogojih ter značilnostih storitev dostopa do 

interneta, kot so cena, količina podatkov ali 

podatkovna hitrost, ter kakršnih koli 

poslovnih praksah ponudnikov storitev 

dostopa do interneta ne omejujejo 

uveljavljanja pravic končnih uporabnikov 

iz odstavka 1. Ta odstavek državam 

članicam ne preprečuje, da sprejmejo 

dodatne predpise v zvezi z izključitvijo 

nekaterih vsebin, aplikacij ali storitev ali 

njihovih kategorij iz podatkovnih kapic. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe poskuša upoštevati različna stališča vseh treh institucij in odražati  

namen zakonodajalcev. Poleg tega pojasnjuje stališče, sprejeto v sklopu neformalnega 

trialoga. 

 

 


