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21.10.2015 A8-0300/11 

Predlog spremembe  11 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

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

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij 

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

Stališče Sveta 

Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

Prvi pododstavek ponudnikom storitev 

dostopa do interneta ne preprečuje uvajanja 

ukrepov za razumno upravljanje prometa. 

Da bi se takšni ukrepi šteli za razumne, 

morajo biti pregledni, nediskriminatorni in 

sorazmerni ter ne smejo temeljiti na 

poslovnih razlogih, temveč na objektivno 

različnih zahtevah glede tehnične 

kakovosti storitev za posamezno vrsto 

prometa. Takšni ukrepi ne spremljajo 

posameznih vsebin in se ne izvajajo dlje, 

kot je to potrebno. 

Prvi pododstavek ponudnikom storitev 

dostopa do interneta ne preprečuje uvajanja 

ukrepov za razumno upravljanje prometa. 

Da bi se takšni ukrepi šteli za razumne, 

morajo biti pregledni, nediskriminatorni in 

sorazmerni ter ne smejo temeljiti na 

poslovnih razlogih. Takšni ukrepi ne 

spremljajo posameznih vsebin in se ne 

izvajajo dlje, kot je to potrebno. 

Or. en 

Obrazložitev 

Obnovitev stališča Parlamenta na prvi obravnavi v členu 23(5) in uvodni izjavi 47. 
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21.10.2015 A8-0300/12 

Predlog spremembe  12 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

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

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Luke Ming 

Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij 

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

Stališče Sveta 

Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka c 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(c) preprečitev neizbežne 

preobremenjenosti omrežja ter blažitev 

posledic izredne ali začasne 

preobremenjenosti omrežja, pod pogojem, 

da se enakovredne vrste prometa 

obravnavajo enako. 

(c) preprečitev ali blažitev posledic izredne 

ali začasne preobremenjenosti omrežja, 

pod pogojem, da se enakovredne vrste 

prometa obravnavajo enako. 

Or. en 

Obrazložitev 

Obnovitev besedila Evropskega parlamenta na prvi obravnavi (prim. člen 23(5)(d)) in 

pristanek na kompromis s Svetom, da je preobremenjenost „izredna ali začasna“. 
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21.10.2015 A8-0300/13 

Predlog spremembe  13 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

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

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Luke Ming 

Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Priporočilo za drugo obravnavo A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij 

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

Stališče Sveta 

Člen 3 – odstavek 5 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

5. Ponudniki javnih elektronskih 

komunikacij, vključno s ponudniki storitev 

dostopa do interneta, ter ponudniki vsebin, 

aplikacij in storitev lahko ponujajo storitve, 

ki niso storitve dostopa do interneta in ki 

so optimizirane za določene vsebine, 

aplikacije ali storitve oziroma njihovo 

kombinacijo, če je optimizacija nujna za 

izpolnitev zahtev v zvezi z vsebinami, 

aplikacijami ali storitvami za določeno 

raven kakovosti. 

5. Ponudniki javnih elektronskih 

komunikacij, vključno s ponudniki storitev 

dostopa do interneta, ter ponudniki vsebin, 

aplikacij in storitev lahko ponujajo storitve, 

ki jih ni mogoče zagotavljati prek interneta 

in ki so optimizirane za določene vsebine, 

aplikacije ali storitve oziroma njihovo 

kombinacijo, če je optimizacija nujna za 

izpolnitev zahtev v zvezi z vsebinami, 

aplikacijami ali storitvami za določeno 

raven kakovosti. Ponudniki internetnega 

dostopa uporabnikom ne razlikujejo med 

funkcionalno enakovrednimi storitvami in 

aplikacijami. 

Ponudniki javnih elektronskih 

komunikacij, vključno s ponudniki storitev 

dostopa do interneta, lahko ponujajo ali 

omogočajo takšne storitve le, če 

zmogljivost omrežja omogoča, da se 

zagotavljajo poleg vseh storitev dostopa do 

interneta, ki se zagotavljajo. Takšne 

storitve se ne uporabljajo ali ponujajo kot 

nadomestek za storitve dostopa do 

interneta in ne smejo škodljivo vplivati na 

razpoložljivost ali splošno kakovost 

storitev dostopa do interneta za končne 

Ponudniki javnih elektronskih 

komunikacij, vključno s ponudniki storitev 

dostopa do interneta, lahko ponujajo ali 

omogočajo takšne storitve le, če 

zmogljivost omrežja omogoča, da se 

zagotavljajo poleg vseh storitev dostopa do 

interneta, ki se zagotavljajo. Takšne 

storitve se ne uporabljajo ali ponujajo kot 

nadomestek za storitve dostopa do 

interneta ali vsebin, aplikacij ali storitev, 

ki so na voljo prek storitev dostopa do 

interneta, in ne smejo škodljivo vplivati na 

razpoložljivost ali splošno kakovost 
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uporabnike. storitev dostopa do interneta za končne 

uporabnike. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe odraža prvo obravnavo Evropskega parlamenta, kot je zapisano v uvodni 

izjavi 49, členu 2(15) in členu 23(2). 

 

 


