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Amendement  11 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

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

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

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

Standpunt van de RaadArtikel 3 - lid 3 - alinea 2 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

De eerste alinea belet aanbieders van 

internettoegangsdiensten niet redelijke 

verkeersbeheersmaatregelen te treffen. Om als 

redelijk te worden beschouwd, moeten die 

maatregelen transparant, niet-discriminerend 

en evenredig zijn, en mogen zij niet berusten 

op commerciële overwegingen, maar op 

objectief verschillende technische 

kwaliteitsvereisten van specifieke categorieën 

verkeer berusten. Zulke maatregelen mogen 

niet inhouden de specifieke inhoud gevolgd, en 

zij worden niet langer dan nodig aangehouden. 

De eerste alinea belet aanbieders van 

internettoegangsdiensten niet redelijke 

verkeersbeheersmaatregelen te treffen. Om als 

redelijk te worden beschouwd, moeten die 

maatregelen transparant, niet-discriminerend 

en evenredig zijn, en mogen zij niet berusten 

op commerciële overwegingen. Zulke 

maatregelen mogen niet inhouden dat de 

specifieke inhoud wordt gevolgd, en zij 

worden niet langer dan nodig aangehouden. 

Or. en 

Motivering 

Hiermee wordt het standpunt van het Parlement in eerste lezing hersteld in artikel 23, lid 5, en 

overweging 47. 
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21.10.2015A8-0300/12 

Amendement  12 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

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

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

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

Standpunt van de Raad 

Artikel 3 - lid 3 - alinea 3 - letter c 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

c) nakende netwerkcongestie te voorkomen en 

de effecten van uitzonderlijke of tijdelijke 

netwerkcongestie te beperken, op voorwaarde 

dat gelijkwaardige soorten verkeer gelijk 

worden behandeld. 

c) de effecten van uitzonderlijke of tijdelijke 

netwerkcongestie te voorkomen of te beperken, 

op voorwaarde dat gelijkwaardige soorten 

verkeer gelijk worden behandeld. 

Or. en 

Motivering 

Herstelt de tekst van het Europees Parlement in eerste lezing vgl, artikel 23, lid 5, onder d) en 

aanvaardt het compromis met de Raad inzake de formulering "uitzonderlijk of tijdelijk". 
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21.10.2015 A8-0300/13 

Amendement 13 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

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

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

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

Standpunt van de Raad 

Artikel 3 - lid 5 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

5. Het staat aanbieders van elektronische 

communicatie aan het publiek, met inbegrip 

van aanbieders van internettoegangsdiensten, 

en aanbieders van inhoud, toepassingen en 

diensten vrij om naast 

internettoegangsdiensten andere diensten aan 

te bieden die geoptimaliseerd zijn voor 

specifieke inhoud, toepassingen of diensten of 

een combinatie daarvan, indien de 

optimalisatie nodig is om te voldoen aan 

kwaliteitsvereisten voor inhoud, toepassingen 

of diensten voor een specifiek 

kwaliteitsniveau. 

5. Het staat aanbieders van elektronische 

communicatie aan het publiek, met inbegrip 

van aanbieders van internettoegangsdiensten, 

en aanbieders van inhoud, toepassingen en 

diensten vrij om diensten aan te bieden die niet 

kunnen worden verstrekt via 

internettoegangsdiensten die geoptimaliseerd 

zijn voor specifieke inhoud, toepassingen of 

diensten of een combinatie daarvan, indien de 

optimalisatie nodig is om te voldoen aan 

kwaliteitsvereisten voor inhoud, toepassingen 

of diensten. Aanbieders van internettoegang 

aan gebruikers maken geen onderscheid 

tussen functioneel gelijkwaardige diensten en 

toepassingen. 

Aanbieders van elektronische communicatie 

aan het publiek, met inbegrip van aanbieders 

van internettoegangsdiensten, mogen deze 

diensten uitsluitend aanbieden of faciliteren 

indien de netwerkcapaciteit groot genoeg is om 

de diensten aan te bieden ter aanvulling op 

verleende internettoegangsdiensten. Deze 

diensten mogen niet worden gebruikt of 

aangeboden ter vervanging van 

internettoegangsdiensten, en mogen geen 

nadelige invloed hebben op de beschikbaarheid 

of de algemene kwaliteit van 

internettoegangsdiensten voor eindgebruikers. 

Aanbieders van elektronische communicatie 

aan het publiek, met inbegrip van aanbieders 

van internettoegangsdiensten, mogen deze 

diensten uitsluitend aanbieden of faciliteren 

indien de netwerkcapaciteit groot genoeg is om 

de diensten aan te bieden ter aanvulling op 

verleende internettoegangsdiensten. Deze 

diensten mogen niet worden gebruikt of 

aangeboden ter vervanging van 

internettoegangsdiensten of via 

internettoegangsdiensten beschikbare inhoud, 

toepassingen of diensten, en mogen geen 

nadelige invloed hebben op de beschikbaarheid 

of de algemene kwaliteit van 

internettoegangsdiensten voor eindgebruikers. 
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Or. en 

Motivering 

Dit amendement komt overeen met de eerste lezing van het Europees Parlement, opgenomen in 

overweging 49, artikel 2, lid 15, en artikel 23, lid 2. 

 


