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Ændringsforslag

(17) For at undgå, at leveringen af sådanne
andre tjenester får en negativ indvirkning på
tilgængeligheden eller den generelle kvalitet af
slutbrugernes internetadgangstjenester, bør der
sikres tilstrækkelig kapacitet. Udbydere af
elektronisk kommunikation til offentligheden,
herunder udbydere af internetadgangstjenester,
bør derfor kun tilbyde sådanne andre tjenester
eller indgå tilsvarende aftaler med udbydere af
indhold, applikationer eller tjenester om
fremme af sådanne andre tjenester, såfremt der
er tilstrækkelig netværkskapacitet til at levere
dem i tillæg til de leverede
internetadgangstjenester. Bestemmelserne i
denne forordning om beskyttelsen af adgang til
det åbne internet bør ikke omgås ved hjælp af
andre tjenester, der kan anvendes eller tilbydes
som erstatning for internetadgangstjenester.
Den blotte omstændighed, at
virksomhedstjenester som f.eks. virtuelle
private netværk også kan give adgang til
internettet, bør imidlertid ikke føre til, at de
betragtes som en erstatning for
internetadgangstjenester, forudsat at leveringen
af sådan adgang til internettet fra en udbyder af
elektronisk kommunikation til offentligheden
opfylder artikel 3, stk. 1-4, i denne forordning,
og derfor ikke kan betragtes som værende en
omgåelse af disse bestemmelser. Leveringen af
sådanne andre tjenester end
internetadgangstjenester bør ikke være til

(17) For at undgå, at leveringen af sådanne
andre tjenester får en negativ indvirkning på
tilgængeligheden eller den generelle kvalitet af
slutbrugernes internetadgangstjenester, bør der
sikres tilstrækkelig kapacitet. Udbydere af
elektronisk kommunikation til offentligheden,
herunder udbydere af internetadgangstjenester,
bør derfor kun tilbyde sådanne andre tjenester
eller indgå tilsvarende aftaler med udbydere af
indhold, applikationer eller tjenester om
fremme af sådanne andre tjenester, såfremt der
er tilstrækkelig netværkskapacitet til at levere
dem i tillæg til de leverede
internetadgangstjenester. Bestemmelserne i
denne forordning om beskyttelsen af adgang til
det åbne internet bør ikke omgås ved hjælp af
andre tjenester, der kan anvendes eller tilbydes
som erstatning for internetadgangstjenester
eller for indhold, applikationer eller tjenester,
der er tilgængelige via
internetadgangstjenester. Den blotte
omstændighed, at virksomhedstjenester som
f.eks. virtuelle private netværk også kan give
adgang til internettet, bør imidlertid ikke føre
til, at de betragtes som en erstatning for
internetadgangstjenester, forudsat at leveringen
af sådan adgang til internettet fra en udbyder af
elektronisk kommunikation til offentligheden
opfylder artikel 3, stk. 1-4, i denne forordning,
og derfor ikke kan betragtes som værende en
omgåelse af disse bestemmelser. Leveringen af
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skade for tilgængeligheden og den generelle
kvalitet af internetadgangstjenester for
slutbrugerne. I mobilnet er trafikmængden i en
given radiocelle vanskeligere at forudsige på
grund af det varierende antal aktive
slutbrugere, og derfor kan en indvirkning på
kvaliteten af slutbrugernes
internetadgangstjenester forekomme under
uforudsigelige omstændigheder. I mobilnet bør
den generelle kvalitet af slutbrugernes
internetadgangstjenester ikke anses for at lide
skade, hvis den samlede negative indvirkning
af andre tjenester end internetadgangstjenester
er uundgåelig, minimal og af kort varighed. De
nationale tilsynsmyndigheder bør sikre, at
udbydere af elektronisk kommunikation til
offentligheden opfylder dette krav. I denne
forbindelse bør de nationale
tilsynsmyndigheder vurdere indvirkningen på
tilgængeligheden og den generelle kvalitet af
internetadgangstjenester ved at analysere bl.a.
tjenestekvalitetsparametre (som f.eks.
reaktionstid, jitter, pakketab), graden og
virkningerne af overbelastning af nettet, reel
hastighed i forhold til annonceret hastighed,
internetadgangstjenesternes ydeevne
sammenlignet med andre tjenester end
internetadgangstjenester, og kvaliteten, som
den opleves af slutbrugerne.

sådanne andre tjenester end
internetadgangstjenester bør ikke være til
skade for tilgængeligheden og den generelle
kvalitet af internetadgangstjenester for
slutbrugerne. I mobilnet er trafikmængden i en
given radiocelle vanskeligere at forudsige på
grund af det varierende antal aktive
slutbrugere, og derfor kan en indvirkning på
kvaliteten af slutbrugernes
internetadgangstjenester forekomme under
uforudsigelige omstændigheder. I mobilnet bør
den generelle kvalitet af slutbrugernes
internetadgangstjenester ikke anses for at lide
skade, hvis den samlede negative indvirkning
af andre tjenester end internetadgangstjenester
er uundgåelig, minimal og af kort varighed. De
nationale tilsynsmyndigheder bør sikre, at
udbydere af elektronisk kommunikation til
offentligheden opfylder dette krav. I denne
forbindelse bør de nationale
tilsynsmyndigheder vurdere indvirkningen på
tilgængeligheden og den generelle kvalitet af
internetadgangstjenester ved at analysere bl.a.
tjenestekvalitetsparametre (som f.eks.
reaktionstid, jitter, pakketab), graden og
virkningerne af overbelastning af nettet, reel
hastighed i forhold til annonceret hastighed,
internetadgangstjenesternes ydeevne
sammenlignet med andre tjenester end
internetadgangstjenester, og kvaliteten, som
den opleves af slutbrugerne.

Or. en
Begrundelse
Dette ændringsforslag vil genindføre Parlamentets holdning ved førstebehandlingen, jf.
artikel 2, nr. 15, 23, stk. 5, og artikel 24, stk. 1.
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