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21.10.2015 A8-0300/11 

Ändringsförslag  11 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

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

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

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

Rådets ståndpunkt 

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

Det första stycket ska inte hindra 

leverantörer av internetanslutningstjänster 

från att genomföra rimliga 

trafikstyrningsåtgärder. För att anses vara 

rimliga ska sådana åtgärder vara öppna, 

icke-diskriminerande och proportionella 

och ska inte grundas på kommersiella 

överväganden utan på objektiva sett skilda 

krav på tjänstens tekniska kvalitet för 

specifika kategorier av trafik. Sådana 

åtgärder får inte övervaka det specifika 

innehållet och får inte bibehållas längre än 

vad som är nödvändigt. 

Det första stycket ska inte hindra 

leverantörer av internetanslutningstjänster 

från att genomföra rimliga 

trafikstyrningsåtgärder. För att anses vara 

rimliga ska sådana åtgärder vara öppna, 

icke-diskriminerande och proportionella 

och ska inte grundas på kommersiella 

överväganden. Sådana åtgärder får inte 

övervaka det specifika innehållet och får 

inte bibehållas längre än vad som är 

nödvändigt. 

Or. en 

Motivering 

Här återinförs parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen i artikel 23.5 och skäl 47. 
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21.10.2015 A8-0300/12 

Ändringsförslag  12 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

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

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

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

Rådets ståndpunkt 

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3 – led c 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

c) förhindra en nära förestående 

överbelastning av nätet eller lindra 

effekterna av exceptionell eller tillfällig 

överbelastning av nätet, under förutsättning 

att likvärdiga kategorier av trafik behandlas 

likvärdigt. 

c) förhindra eller lindra effekterna av 

exceptionell eller tillfällig överbelastning 

av nätet, under förutsättning att likvärdiga 

kategorier av trafik behandlas likvärdigt. 

Or. en 

Motivering 

Här återinförs Europaparlamentets text från första behandlingen, jfr artikel 23.5 d, och 

kompromissen med rådet om att flytta ”exceptionell eller tillfällig” godtas. 
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21.10.2015 A8-0300/13 

Ändringsförslag  13 

Michel Reimon 

för Verts/ALE-gruppen 

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

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

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

Rådets ståndpunkt 

Artikel 3 – punkt 5 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

5. Leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten, inklusive 

leverantörer av internetanslutningstjänster, 

och innehålls-, applikations- och 

tjänsteleverantörer, ska vara fria att 

tillhandahålla tjänster som inte är 

internetanslutningstjänster och som är 

optimerade för särskilt innehåll och 

särskilda applikationer och tjänster, eller en 

kombination av detta, om optimeringen är 

nödvändig för att uppfylla kraven för 

innehåll, applikationer och tjänster för en 

särskild kvalitetsnivå. 

5. Leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten, inklusive 

leverantörer av internetanslutningstjänster, 

och innehålls-, applikations- och 

tjänsteleverantörer, ska vara fria att 

tillhandahålla tjänster som inte kan 

tillhandahållas som 
internetanslutningstjänster och som är 

optimerade för särskilt innehåll och 

särskilda applikationer och tjänster, eller en 

kombination av detta, om optimeringen är 

nödvändig för att uppfylla kraven för 

innehåll, applikationer och tjänster för en 

särskild kvalitetsnivå. Leverantörer av 

internetanslutning till användare ska inte 

göra diskriminerande åtskillnad mellan 

funktionellt likvärdiga tjänster och 

tillämpningar. 

Leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten, inbegripet 

leverantörer av internetanslutningstjänster, 

får tillhandahålla eller underlätta sådana 

tjänster endast om nätkapaciteten är 

tillräcklig för att de ska kunna 

tillhandahållas utöver de 

internetanslutningstjänster som 

tillhandahålls. Sådana tjänster ska inte 

kunna användas eller erbjudas som en 

Leverantörer av elektronisk 

kommunikation till allmänheten, inbegripet 

leverantörer av internetanslutningstjänster, 

får tillhandahålla eller underlätta sådana 

tjänster endast om nätkapaciteten är 

tillräcklig för att de ska kunna 

tillhandahållas utöver de 

internetanslutningstjänster som 

tillhandahålls. Sådana tjänster ska inte 

kunna användas eller erbjudas som en 
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ersättning för internetanslutningstjänster 

och får inte vara till skada för tillgången till 

eller den allmänna kvaliteten på 

internetanslutningstjänster för 

slutanvändare. 

ersättning för internetanslutningstjänster 

eller innehåll, tillämpningar eller tjänster 

som finns tillgängliga via 

internetanslutningstjänster, och får inte 

vara till skada för tillgången till eller den 

allmänna kvaliteten på 

internetanslutningstjänster för 

slutanvändare. 

Or. en 

Motivering 

I detta ändringsförslag återspeglas Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen, 

såsom den angavs i skäl 49, artikel 2.15 och artikel 23.2. 

 

 


