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21.10.2015 A8-0300/11 

Pozměňovací návrh  11 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

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

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

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

Postoj Rady 

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

První pododstavec nebrání poskytovatelům 

služeb přístupu k internetu v zavádění opatření 

přiměřeného řízení provozu. Aby mohla být 

tato opatření považována za přiměřená, musí 

být transparentní, nediskriminační a přiměřená, 

a nesmí být založena na obchodních cílech, 

nýbrž na objektivně odlišných požadavcích 

určitých kategorií provozu na technickou 

kvalitu služeb. Tato opatření nesmí sledovat 

konkrétní obsah a nesmí být uplatňována po 

dobu delší, než je nezbytné. 

První pododstavec nebrání poskytovatelům 

služeb přístupu k internetu v zavádění opatření 

přiměřeného řízení provozu. Aby mohla být 

tato opatření považována za přiměřená, musí 

být transparentní, nediskriminační a přiměřená, 

a nesmí být založena na obchodních cílech. 

Tato opatření nesmí sledovat konkrétní obsah a 

nesmí být uplatňována po dobu delší, než je 

nezbytné. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tím se znovu zavádí postoj Parlamentu z prvního čtení, pokud jde o čl. 23 odst. 5 a bod odůvodnění 

47. 
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21.10.2015 A8-0300/12 

Pozměňovací návrh  12 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

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

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

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

Postoj Rady 

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. c 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

c) zabránění hrozícímu přetížení sítě a 

zmírnění účinků výjimečného nebo dočasného 

přetížení sítě za předpokladu, že se 

s rovnocennými kategoriemi provozu nakládá 

stejně. 

c) zabránění nebo zmírnění účinků 

výjimečného nebo dočasného přetížení sítě za 

předpokladu, že se s rovnocennými 

kategoriemi provozu nakládá stejně. 

Or. en 

Odůvodnění 

Znovu se zavádí znění Evropského parlamentu z prvního čtení (viz čl. 23 odst. 5 písm. d) a přijímá se 

kompromis dojednaný s Radou ohledně formulace „výjimečný nebo dočasný“. 
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21.10.2015 A8-0300/13 

Pozměňovací návrh  13 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

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

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

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

Postoj Rady 

Čl. 3 – odst. 5 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

5. Poskytovatelé služeb elektronických 

komunikací pro veřejnost, včetně 

poskytovatelů služeb přístupu k internetu, 

a poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb mají 

svobodu nabízet jiné služby než služby 

přístupu k internetu, které jsou optimalizovány 

pro konkrétní obsah, aplikace nebo služby, 

případně jejich kombinaci, pokud je 

optimalizace nezbytná ke splnění požadavků 

na obsah, aplikace nebo služby pro určitou 

úroveň kvality. 

5. Poskytovatelé elektronických komunikací 

pro veřejnost, včetně poskytovatelů služeb 

přístupu k internetu, a poskytovatelé obsahu, 

aplikací a služeb mají svobodu nabízet služby, 

které nelze poskytovat prostřednictvím služeb 
přístupu k internetu, které jsou optimalizovány 

pro konkrétní obsah, aplikace nebo služby, 

případně jejich kombinaci, pokud je 

optimalizace nezbytná ke splnění požadavků 

na obsah, aplikace nebo služby pro určitou 

úroveň kvality. Poskytovatelé přístupu k 

internetu pro uživatele nesmějí diskriminovat 

žádné funkčně rovnocenné služby a aplikace. 
 

Poskytovatelé služeb elektronických 

komunikací pro veřejnost, včetně 

poskytovatelů služeb přístupu k internetu, 

mohou nabízet nebo umožňovat takovéto 

služby pouze tehdy, pokud je kapacita sítě 

dostatečná k jejich poskytování jako doplnění k 

poskytovaným službám přístupu k internetu. 

Tyto služby nesmějí být používány ani 

nabízeny jako náhrada za služby přístupu 

k internetu a nesmějí být na úkor dostupnosti 

nebo všeobecné kvality služeb přístupu 

k internetu pro koncové uživatele. 

Poskytovatelé služeb elektronických 

komunikací pro veřejnost, včetně 

poskytovatelů služeb přístupu k internetu, 

mohou nabízet nebo umožňovat takovéto 

služby pouze tehdy, pokud je kapacita sítě 

dostatečná k jejich poskytování jako doplnění k 

poskytovaným službám přístupu k internetu. 

Tyto služby nesmějí být používány ani 

nabízeny jako náhrada za služby přístupu 

k internetu ani za obsah, aplikace nebo služby 

dostupné prostřednictvím služeb přístupu k 

internetu a nesmějí být na úkor dostupnosti 

nebo všeobecné kvality služeb přístupu 

k internetu pro koncové uživatele. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh odráží postoj Evropského parlamentu v prvním čtení, pokud jde o bod 

odůvodnění 49, čl. 2 odst. 15 a čl. 23 odst. 2. 

 

 


