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21.10.2015 A8-0300/11 

Изменение  11 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Рина Роня Кари, Курцио Малтезе, Мартина 

Михелс, Мат Карти, София Сакорафа, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Препоръка за второ четене A8-0300/2015 

Пилар дел Кастильо Вера 

Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги 

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

Позиция на Съвета 

Член 3 – параграф 3 – алинея 2 
 

Позиция на Съвета Изменение 

Първа алинея не пречи на доставчиците на 

услуги за достъп до интернет да прилагат 

разумни мерки за управление на трафика. За 

да се считат за разумни, тези мерки трябва 

да бъдат прозрачни, недискриминационни и 

пропорционални и да не се основават на 

търговски съображения, а на обективно 

различни технически изисквания за 

качество на услугите на специфични 

категории трафик. В тези мерки не се 

включва наблюдение специфичното 

съдържание и те не се прилагат за период, 

по-дълъг от необходимото. 

Първа алинея не пречи на доставчиците на 

услуги за достъп до интернет да прилагат 

разумни мерки за управление на трафика. За 

да се считат за разумни, тези мерки трябва 

да бъдат прозрачни, недискриминационни и 

пропорционални и да не се основават на 

търговски съображения. В тези мерки не се 

включва наблюдение специфичното 

съдържание и те не се прилагат за период, 

по-дълъг от необходимото. 

Or. en 

Обосновка 

Това възстановява позицията на Парламента на първо четене в член 23, параграф 5 и 

съображение 47. 
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21.10.2015 A8-0300/12 

Изменение  12 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Рина Роня Кари, Курцио Малтезе, Мартина 

Михелс, Мат Карти, София Сакорафа, Костас Хрисогонос, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Препоръка за второ четене A8-0300/2015 

Пилар дел Кастильо Вера 

Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги 

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

Позиция на Съвета 

Член 3 – параграф 3 – алинея 2 – буква в 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

в) предотвратяване на предстоящо 

претоварване на мрежата и смекчаване 

на последствията от извънредни или 

временни претоварвания на мрежата, при 

условие че еквивалентните категории 

трафик се третират еднакво. 

в) предотвратяване или смекчаване на 

последствията от извънредни или временни 

претоварвания на мрежата, при условие че 

еквивалентните категории трафик се 

третират еднакво. 

Or. en 

Обосновка 

Това възстановява позицията на Парламента на първо четене в  текста. Вж, член 23, 

параграф 5, буква г) и приема компромиса, постигнат със Съвета, да се премине към 

„извънредни или временни“. 
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21.10.2015 A8-0300/13 

Изменение  13 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Рина Роня Кари, Курцио Малтезе, Мартина 

Михелс, Мат Карти, София Сакорафа, Костас Хрисогонос, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Препоръка за второ четене A8-0300/2015 

Пилар дел Кастильо Вера 

Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги 

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

Позиция на Съвета 

Член 3 – параграф 5 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

5. Доставчиците на обществени електронни 

съобщителни услуги, включително 

доставчиците на услуги за достъп до 

интернет, и доставчиците на съдържание, 

приложения и услуги, имат право свободно 

да предлагат услуги, различни от услугите 

за достъп до интернет, които са 

оптимизирани за определено съдържание, 

приложения или услуги, или комбинация от 

тях, когато оптимизирането е необходимо, 

за да се изпълнят изискванията за 

съдържанието, приложенията или услугите 

за определено ниво на качество. 

5. Доставчиците на обществени електронни 

съобщителни услуги, включително 

доставчиците на услуги за достъп до 

интернет, и доставчиците на съдържание, 

приложения и услуги, са в състояние 

свободно да предлагат услуги, които не 

могат да бъдат предоставяни чрез 
услугите за достъп до интернет, които са 

оптимизирани за определено съдържание, 

приложения или услуги, или комбинация от 

тях, когато оптимизирането е необходимо, 

за да се изпълнят изискванията за 

съдържанието, приложенията или услугите 

за определено ниво на качество. 

Доставчиците на достъп до интернет за 

потребителите не извършват 

дискриминация между функционално 

равностойни услуги и приложения. 

Доставчиците на обществени електронни 

съобщителни услуги, в това число 

доставчиците на услуги за достъп до 

интернет, могат да предлагат или да оказват 

съдействие за такива услуги само ако 

мрежовият капацитет е достатъчен за 

предоставянето им в допълнение към 

предоставяните услуги за достъп до 

интернет. Тези услуги не се използват и не 

се предлагат като заместител на услугите за 

достъп до интернет и не следва да бъдат в 

Доставчиците на обществени електронни 

съобщителни услуги, в това число 

доставчиците на услуги за достъп до 

интернет, могат да предлагат или да оказват 

съдействие за такива услуги само ако 

мрежовият капацитет е достатъчен за 

предоставянето им в допълнение към 

предоставяните услуги за достъп до 

интернет. Тези услуги не се използват и не 

се предлагат като заместител на услугите за 

достъп до интернет или съдържание, 
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ущърб на наличието или общото качество 

на услугите за достъп до интернет за 

крайните потребители. 

приложения, или услуги, които са 

налични при наличието на услуги за 

достъп до интернет,  и не следва да бъдат 

в ущърб на наличието или общото качество 

на услугите за достъп до интернет за 

крайните потребители. 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение отразява позицията на Европейския парламент на първо четене, отразена в 

съображение 49, член 2, параграф 15 и член 23, параграф 2 на Парламента. 

 

 

 


