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Indstilling ved andenbehandling A8-0300/2015 
Pilar del Castillo Vera 

EU's indre marked for elektronisk kommunikation 

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

Rådets holdning 

Artikel 3 – stk. 3 – andet afsnit  

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

Første afsnit er ikke til hinder for, at udbydere 

af internetadgangstjenester kan gennemføre 

rimelige trafikstyringsforanstaltninger. For at 

blive anset for at være rimelige skal sådanne 

foranstaltninger være gennemsigtige, 

ikkediskriminerende og forholdsmæssige og 

må ikke være baseret på kommercielle 

overvejelser, men på objektivt forskellige 

tekniske krav til tjenestekvalitet for bestemte 

kategorier af trafik. Sådanne foranstaltninger 

må ikke overvåge det konkrete indhold og må 

ikke opretholdes længere end nødvendigt. 

Første afsnit er ikke til hinder for, at udbydere 

af internetadgangstjenester kan gennemføre 

rimelige trafikstyringsforanstaltninger. For at 

blive anset for at være rimelige skal sådanne 

foranstaltninger være gennemsigtige, 

ikkediskriminerende og forholdsmæssige og 

må ikke være baseret på kommercielle 

overvejelser. Sådanne foranstaltninger må ikke 

overvåge det konkrete indhold og må ikke 

opretholdes længere end nødvendigt. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag genindsætter Europa-Parlamentets holdning ved førstebehandlingen, jf. 

artikel 23, stk. 5, og betragtning 47. 



 

AM\1076748DA.doc  PE570.903v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

21.10.2015A8-0300/12 

Ændringsforslag  12 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

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

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

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Indstilling ved andenbehandling A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

EU's indre marked for elektronisk kommunikation 
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Rådets holdning 

Artikel 3 – stk. 3 – tredje afsnit – litra c 

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

c) forebygge truende overbelastning af nettet 

og afbøde virkningerne af ekstraordinære eller 

midlertidige overbelastninger af nettet, 

forudsat at ækvivalente kategorier af trafik 

behandles ens. 

c) forebygge eller afbøde virkningerne af 

ekstraordinære eller midlertidige 

overbelastninger af nettet, forudsat at 

ækvivalente kategorier af trafik behandles ens. 

Or. en 

Begrundelse 

Det genindsætter Europa-Parlamentets holdning ved førstebehandlingen, jf. artikel 23, stk. 5,litra d), 

og accepterer kompromisset med Rådet om at ændre til "ekstraordinære eller midlertidige". 
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Artikel 3 – stk. 5 

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

5. Udbydere af elektronisk kommunikation til 

offentligheden, herunder udbydere af 

internetadgangstjenester, og udbydere af 

indhold, applikationer og tjenester kan frit 

udbyde andre tjenester end 

internetadgangstjenester, der er optimeret for et 

bestemt indhold eller bestemte applikationer 

eller tjenester eller en kombination heraf, når 

optimeringen er nødvendig for at opfylde 

kravene om et bestemt kvalitetsniveau for dette 

indhold eller disse applikationer eller tjenester. 

5. Udbydere af elektronisk kommunikation til 

offentligheden, herunder udbydere af 

internetadgangstjenester, og udbydere af 

indhold, applikationer og tjenester kan frit 

udbyde tjenester, der ikke kan udbydes af 

internetadgangstjenester, der er optimeret for et 

bestemt indhold eller bestemte applikationer 

eller tjenester eller en kombination heraf, når 

optimeringen er nødvendig for at opfylde 

kravene om et bestemt kvalitetsniveau for dette 

indhold eller disse applikationer eller tjenester. 

Udbydere af internetadgang til brugere må 

ikke diskriminere mellem funktionelt 

ækvivalente tjenester og applikationer. 

Udbydere af elektronisk kommunikation til 

offentligheden, herunder udbydere af 

internetadgangstjenester, må kun tilbyde eller 

lette sådanne tjenester, såfremt der er 

tilstrækkelig netværkskapacitet til at levere 

dem i tilgift til de leverede 

internetadgangstjenester. Sådanne tjenester må 

ikke anvendes eller tilbydes som erstatning for 

internetadgangstjenester og må ikke være til 

skade for tilgængeligheden eller den generelle 

kvalitet af internetadgangstjenester for 

slutbrugere. 

Udbydere af elektronisk kommunikation til 

offentligheden, herunder udbydere af 

internetadgangstjenester, må kun tilbyde eller 

lette sådanne tjenester, såfremt der er 

tilstrækkelig netværkskapacitet til at levere 

dem i tilgift til de leverede 

internetadgangstjenester. Sådanne tjenester må 

ikke anvendes eller tilbydes som erstatning for 

internetadgangstjenester eller indhold, 

applikationer eller tjenester, der er 

tilgængelige via internetadgangstjenesten, og 

må ikke være til skade for tilgængeligheden 

eller den generelle kvalitet af 

internetadgangstjenester for slutbrugere. 
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Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag afspejler Europa-Parlamentets holdning ved førstebehandlingen, hvilket 

afspejles i betragtning 49, artikel 2, nr. 15 og artikel 23, stk. 2. 

 

 

 


