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Priporočilo za drugo obravnavo A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 
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Stališče Sveta 

Uvodna izjava 7 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(7) Končni uporabniki bi morali imeti za 

uveljavljanje svojih pravic do dostopa do 

informacij in vsebin ter njihovega 

razširjanja in do uporabe ter zagotavljanja 

aplikacij in storitev po svoji izbiri možnost 

prostega sklepanja dogovorov s ponudniki 

storitev dostopa do interneta v zvezi s 

tarifami za določeno količino podatkov in 

podatkovne hitrosti storitve dostopa do 

interneta. Takšni dogovori in kakršne koli 

poslovne prakse ponudnikov storitev 

dostopa do interneta ne bi smeli omejevati 

uveljavljanja teh pravic ter tako zaobiti 

določb te uredbe o zaščiti dostopa do 

odprtega interneta. Nacionalni regulativni 

in drugi pristojni organi bi morali biti 

pooblaščeni za ukrepanje zoper dogovore 

ali poslovne prakse, ki bi zaradi svojega 

obsega privedli do tega, da bi bila izbira, ki 

je na voljo končnim uporabnikom, v praksi 

bistveno zmanjšana. V ta namen bi bilo 

treba pri ocenjevanju dogovorov in 

poslovnih praks med drugim upoštevati 

zadevne tržne položaje tistih ponudnikov 

storitev dostopa do interneta ter 

ponudnikov vsebin, aplikacij in storitev, ki 

jih to zadeva. Nacionalni regulativni in 

drugi pristojni organi bi morali v okviru 

svoje vloge spremljanja in izvrševanja 

posredovati, kadar bi dogovori ali poslovne 

prakse ogrozili bistvo pravic končnih 

uporabnikov. 

(7) Končni uporabniki bi morali imeti za 

uveljavljanje svojih pravic do dostopa do 

informacij in vsebin ter njihovega 

razširjanja in do uporabe ter zagotavljanja 

aplikacij in storitev po svoji izbiri možnost 

prostega sklepanja dogovorov s ponudniki 

storitev dostopa do interneta v zvezi s 

tarifami za določeno količino podatkov in 

podatkovne hitrosti storitve dostopa do 

interneta. Takšni dogovori in kakršne koli 

poslovne prakse ponudnikov storitev 

dostopa do interneta ne bi smeli omejevati 

uveljavljanja teh pravic ter tako zaobiti 

določb te uredbe o zaščiti dostopa do 

odprtega interneta. Nacionalni regulativni 

in drugi pristojni organi bi morali biti 

pooblaščeni za ukrepanje zoper dogovore 

ali poslovne prakse, ki bi privedli do tega, 

da bi bila izbira, ki je na voljo končnim 

uporabnikom, v praksi bistveno zmanjšana. 

Nacionalni regulativni in drugi pristojni 

organi bi morali v okviru svoje vloge 

spremljanja in izvrševanja posredovati, 

kadar bi dogovori ali poslovne prakse 

ogrozili bistvo pravic končnih 

uporabnikov. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Svoboda prejemanja in širjenja informacij se zaščiti ali pa se ne. Če se dopusti, da o tem, ali 

je bila ta temeljna pravica kršena do te mere, da je upravičeno ukrepanje, najprej odločajo 

nacionalni regulatorji za telekomunikacije, ne bodo doseženi standardi, ki jih evropski 

državljani upravičeno pričakujejo. 

Iz istega razloga bi bilo treba stavek, ki se nanaša na tržni položaj, črtati. 



 

AM\1076792SL.doc  PE570.903v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.10.2015 A8-0300/15 

Predlog spremembe  15 

Marietje Schaake, Michel Reimon in drugi 

 

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 

Uvodna izjava 9 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(9) Cilj razumnega upravljanja prometa je 

prispevati k učinkoviti uporabi sredstev 

omrežja in čim boljši celotni kakovosti 

prenosa, ki bi ustrezala objektivno 

različnim zahtevam glede tehnične 

kakovosti storitev za posamezno vrsto 
prometa, in s tem za prenesene vsebine, 

aplikacije in storitve. Ukrepi za razumno 

upravljanje prometa, ki jih uporabljajo 

ponudniki storitev dostopa do interneta, bi 

morali biti pregledni, nediskriminatorni in 

sorazmerni ter ne bi smeli temeljiti na 

poslovnih razlogih. Zahteva, da ukrepi za 

upravljanje prometa ne smejo biti 

diskriminatorni, ponudnikom storitev 

dostopa do interneta ne preprečuje, da 

zaradi zagotavljanja čim boljše celotne 

kakovosti prenosa izvajajo ukrepe za 

upravljanje prometa, ki razlikujejo med 

objektivno različnimi vrstami prometa. Da 

bi dosegli čim boljšo celotno kakovost in 

čim večje zadovoljstvo uporabnikov, bi 

moralo biti vsako tovrstno razlikovanje 

dovoljeno samo na podlagi objektivno 

različnih zahtev glede tehnične kakovosti 

storitev (na primer z vidika prehodnega 

časa, trepetanja, izgube paketov in pasovne 

širine) za posamezno vrsto prometa, ne pa 

na podlagi poslovnih razlogov. Takšni 

razlikovalni ukrepi bi morali biti 

sorazmerni z zagotavljanjem čim boljše 

celotne kakovosti in bi morali 

(9) Cilj razumnega upravljanja prometa je 

prispevati k učinkoviti uporabi sredstev 

omrežja in čim boljši celotni kakovosti 

prenosa, ki bi ustrezala objektivnim 

zahtevam prometa, in s tem prenesenih 

vsebin, aplikacij in storitev. Ukrepi za 

razumno upravljanje prometa, ki jih 

uporabljajo ponudniki storitev dostopa do 

interneta, bi morali biti pregledni, 

nediskriminatorni in sorazmerni ter ne bi 

smeli temeljiti na poslovnih razlogih. 

Zahteva, da ukrepi za upravljanje prometa 

ne smejo biti diskriminatorni, ponudnikom 

storitev dostopa do interneta ne preprečuje, 

da zaradi zagotavljanja čim boljše celotne 

kakovosti prenosa izvajajo ukrepe za 

upravljanje prometa. Da bi dosegli čim 

boljšo celotno kakovost in čim večje 

zadovoljstvo uporabnikov, bi morali biti 

vsi ukrepi za upravljanje prometa 

dovoljeni samo na podlagi objektivno 

različnih zahtev (na primer z vidika 

prehodnega časa, trepetanja, izgube 

paketov in pasovne širine) za posamezno 

vrsto prometa, ne pa na podlagi poslovnih 

razlogov. Takšni ukrepi bi morali biti 

sorazmerni z ustreznim specifičnim 

namenom upravljanja omrežja. Takšni 

ukrepi se ne bi smeli izvajati dlje, kot je 

potrebno. 



 

AM\1076792SL.doc  PE570.903v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

enakovreden promet obravnavati enako. 

Takšni ukrepi se ne bi smeli izvajati dlje, 

kot je potrebno. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo Sveta iz prve obravnave je protislovno: po eni strani podpira stalno razlikovanje 

med različnimi kategorijami podatkov, po drugi strani pa zahteva, da se ti (stalni) ukrepi 

dovolijo samo, če se ne izvajajo dlje, kot je „potrebno“. Če ne, bi to privedlo do 

diskriminacije šifriranega prometa, ki ni opredeljen kot kategorija. 



 

AM\1076792SL.doc  PE570.903v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.10.2015 A8-0300/16 

Predlog spremembe  16 

Marietje Schaake, Michel Reimon in drugi 

 

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 

Uvodna izjava 15 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(15) Tretjič, ukrepi, ki presegajo takšne 

ukrepe za razumno upravljanje prometa, bi 

bili lahko potrebni tudi za preprečevanje 

neizbežne preobremenjenosti omrežja, tj. 

stanja, ko bo v kratkem prišlo do 

preobremenjenosti, in za blažitev posledic 

preobremenjenosti omrežja, kadar do 

tovrstne preobremenjenosti prihaja le 

občasno ali v izjemnih okoliščinah. Načelo 

sorazmernosti zahteva, da se pri ukrepih za 

upravljanje prometa na podlagi te izjeme 

enakovredne vrste prometa obravnavajo 

enako. Začasno preobremenjenost bi bilo 

treba razumeti tako, da se nanaša na 

posebne kratkotrajne okoliščine, v katerih 

lahko nenadno povečanje števila 

uporabnikov poleg rednih uporabnikov ali 

nenadno povečanje povpraševanja po 

posameznih vsebinah, aplikacijah ali 

storitvah preseže prenosno zmogljivost 

nekaterih delov omrežja in povzroči 

manjšo odzivnost preostalega omrežja. 

Začasna preobremenjenost bi se lahko 

pojavila zlasti v mobilnih omrežjih, ki so 

izpostavljena bolj spremenljivim 

razmeram, kot so fizične ovire, slabša 

pokritost znotraj stavb ali spremenljivo 

število aktivnih uporabnikov, ki 

spreminjajo lokacijo. Medtem ko se lahko 

predvideva, da bi od časa do časa na 

določenih točkah v omrežju prišlo do 

takšne začasne preobremenjenosti, tako da 

(15) Tretjič, ukrepi, ki presegajo takšne 

ukrepe za razumno upravljanje prometa, bi 

bili lahko potrebni tudi za blažitev posledic 

preobremenjenosti omrežja, kadar do 

tovrstne preobremenjenosti prihaja le 

občasno ali v izjemnih okoliščinah Načelo 

sorazmernosti zahteva, da se pri ukrepih za 

upravljanje prometa na podlagi te izjeme 

enakovredne vrste prometa obravnavajo 

enako. Začasno preobremenjenost bi bilo 

treba razumeti tako, da se nanaša na 

posebne kratkotrajne okoliščine, v katerih 

lahko nenadno povečanje števila 

uporabnikov poleg rednih uporabnikov ali 

nenadno povečanje povpraševanja po 

posameznih vsebinah, aplikacijah ali 

storitvah preseže prenosno zmogljivost 

nekaterih delov omrežja in povzroči 

manjšo odzivnost preostalega omrežja. 

Začasna preobremenjenost bi se lahko 

pojavila zlasti v mobilnih omrežjih, ki so 

izpostavljena bolj spremenljivim 

razmeram, kot so fizične ovire, slabša 

pokritost znotraj stavb ali spremenljivo 

število aktivnih uporabnikov, ki 

spreminjajo lokacijo. Medtem ko se lahko 

predvideva, da bi od časa do časa na 

določenih točkah v omrežju prišlo do 

takšne začasne preobremenjenosti, tako da 

je ni mogoče šteti za izjemno, pa se ne bi 

ponavljala tako pogosto ali v tako dolgih 

obdobjih, da bi bilo povečanje zmogljivosti 



 

AM\1076792SL.doc  PE570.903v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

je ni mogoče šteti za izjemno, pa se ne bi 

ponavljala tako pogosto ali v tako dolgih 

obdobjih, da bi bilo povečanje zmogljivosti 

gospodarsko upravičeno. Izjemno 

preobremenjenost bi bilo treba razumeti 

tako, da se nanaša na nepredvidljive in 

neizogibne primere preobremenjenosti tako 

v mobilnih kot v fiksnih omrežjih. Možni 

vzroki za takšna stanja vključujejo tehnične 

okvare, kot je izpad storitev zaradi 

pretrganih kablov ali drugih 

infrastrukturnih elementov, nepričakovane 

spremembe pri usmerjanju prometa ali 

veliko povečanje prometa v omrežju zaradi 

izrednih razmer ali druge okoliščine, na 

katere ponudnik storitev dostopa do 

interneta ne more vplivati. Takšne težave s 

preobremenjenostjo so običajno redke, a so 

lahko hude in niso nujno kratkotrajne. 

Potreba po uporabi ukrepov za upravljanje 

prometa, ki presegajo ukrepe za razumno 

upravljanje prometa, da bi preprečili ali 

ublažili posledice začasne ali izjemne 

preobremenjenosti omrežja, ponudnikom 

storitev dostopa do interneta ne bi smela 

omogočiti, da zaobidejo splošno prepoved 

onemogočanja, upočasnjevanja, 

spreminjanja, omejevanja, motenja ali 

poslabšanja posameznih vsebin, aplikacij 

ali storitev oziroma posameznih vrst 

vsebin, aplikacij ali storitev ali 

diskriminacije med njimi. Za ponavljajočo 

se in dolgotrajnejšo preobremenjenost 

omrežja, ki ni niti izjemna niti začasna, 

navedena izjema ne bi smela veljati, 

temveč bi jo bilo namesto tega treba 

odpraviti s povečanjem zmogljivosti 

omrežja. 

gospodarsko upravičeno. Izjemno 

preobremenjenost bi bilo treba razumeti 

tako, da se nanaša na nepredvidljive in 

neizogibne primere preobremenjenosti tako 

v mobilnih kot v fiksnih omrežjih. Možni 

vzroki za takšna stanja vključujejo tehnične 

okvare, kot je izpad storitev zaradi 

pretrganih kablov ali drugih 

infrastrukturnih elementov, nepričakovane 

spremembe pri usmerjanju prometa ali 

veliko povečanje prometa v omrežju zaradi 

izrednih razmer ali druge okoliščine, na 

katere ponudnik storitev dostopa do 

interneta ne more vplivati. Takšne težave s 

preobremenjenostjo so običajno redke, a so 

lahko hude in niso nujno kratkotrajne. 

Potreba po uporabi ukrepov za upravljanje 

prometa, ki presegajo ukrepe za razumno 

upravljanje prometa, da bi preprečili ali 

ublažili posledice začasne ali izjemne 

preobremenjenosti omrežja, ponudnikom 

storitev dostopa do interneta ne bi smela 

omogočiti, da zaobidejo splošno prepoved 

onemogočanja, upočasnjevanja, 

spreminjanja, omejevanja, motenja ali 

poslabšanja posameznih vsebin, aplikacij 

ali storitev oziroma posameznih vrst 

vsebin, aplikacij ali storitev ali 

diskriminacije med njimi. Za ponavljajočo 

se in dolgotrajnejšo preobremenjenost 

omrežja, ki ni niti izjemna niti začasna, 

navedena izjema ne bi smela veljati, 

temveč bi jo bilo namesto tega treba 

odpraviti s povečanjem zmogljivosti 

omrežja. 

Or. en 

Obrazložitev 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 
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situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to"prevent" any kind of congestion, not just temporary or 

exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage in 

blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional."
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Stališče Sveta Predlog spremembe 

(16) Ponudniki vsebin, aplikacij in storitev 

želijo imeti možnost zagotavljanja 

elektronskih komunikacijskih storitev, ki 

niso storitve dostopa do interneta, za katere 

so potrebne posebne ravni kakovosti, ki jih 

storitve dostopa do interneta ne 

zagotavljajo. Takšne posebne ravni 

kakovosti se na primer zahtevajo za 

nekatere storitve, ki se izvajajo v javnem 

interesu, ali za nekatere nove 

komunikacijske storitve naprava-naprava. 

Ponudniki javnih elektronskih 

komunikacij, vključno s ponudniki storitev 

dostopa do interneta, ter ponudniki vsebin, 

aplikacij in storitev bi morali zato imeti 

možnost ponujanja storitev, ki niso storitve 

dostopa do interneta in so optimizirane za 

določene vsebine, aplikacije ali storitve 

oziroma njihovo kombinacijo, če je 

optimizacija nujna za izpolnjevanje zahtev 

v zvezi z vsebinami, aplikacijami ali 

storitvami za posebno raven kakovosti. 

Nacionalni regulativni organi bi morali 

preveriti, ali in v kolikšni meri je takšna 

optimizacija objektivno potrebna za 

zagotavljanje ene ali več posebnih in 

bistvenih značilnosti vsebin, aplikacij ali 

storitev ter za omogočanje ustreznih 

jamstev v zvezi s kakovostjo za končne 

uporabnike, in ne zgolj omogočati splošne 

prednostne obravnave glede na primerljive 

vsebine, aplikacije ali storitve, ki so na 

(16) Ponudniki vsebin, aplikacij in storitev 

želijo imeti možnost zagotavljanja 

elektronskih komunikacijskih storitev, ki 

niso storitve dostopa do interneta, za katere 

so potrebne posebne ravni kakovosti, ki jih 

s storitvami dostopa do interneta ni 

mogoče zagotoviti. Takšne posebne ravni 

kakovosti so na primer bistvenega pomena 

za delovanje nekaterih storitev, ki se 

izvajajo v javnem interesu, ali nekaterih 

novih komunikacijskih storitev naprava-

naprava. Ponudniki javnih elektronskih 

komunikacij, vključno s ponudniki storitev 

dostopa do interneta, ter ponudniki vsebin, 

aplikacij in storitev bi morali zato imeti 

možnost ponujanja takšnih storitev, ki niso 

storitve dostopa do interneta in so 

optimizirane za določene vsebine, 

aplikacije ali storitve oziroma njihovo 

kombinacijo, če je optimizacija bistvenega 

pomena za izpolnjevanje zahtev v zvezi z 

vsebinami, aplikacijami ali storitvami za 

posebno raven kakovosti. Nacionalni 

regulativni organi bi morali preveriti, ali in 

v kolikšni meri je takšna optimizacija 

objektivno potrebna za zagotavljanje 

delovanja vsebin, aplikacij ali storitev, in 

ne zgolj omogočati splošne prednostne 

obravnave glede na primerljive vsebine, 

aplikacije ali storitve, ki so na voljo prek 

storitev dostopa do interneta, in se tako 

izogniti določbam v zvezi z ukrepi za 
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voljo prek storitev dostopa do interneta, in 

se tako izogniti določbam v zvezi z ukrepi 

za upravljanje prometa, ki se uporabljajo za 

storitve dostopa do interneta. 

upravljanje prometa, ki se uporabljajo za 

storitve dostopa do interneta. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo Sveta iz prve obravnave je protislovno: če so „primerljive vsebine, aplikacije ali 

storitve“ na voljo prek storitve dostopa do interneta, imajo – popolnoma v nasprotju z 

namero osnutka uredbe –konkurenčno prednost. Namen predloga spremembe je to protislovje 

odpraviti. Uporaba izraza „bistvenega pomena“ je odraz logike zahteve po „povečani 

kakovosti od začetne do končne točke“, ki jo je Parlament podprl v prvi obravnavi (glej člen 

2(15)). 
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Priporočilo za drugo obravnavo A8-0300/2015 
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Uvodna izjava 17 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(17) Da bi preprečili negativen učinek 

zagotavljanja takšnih drugih storitev na 

razpoložljivost ali splošno kakovost 

storitev dostopa do interneta za končne 

uporabnike, je treba zagotoviti zadostno 

zmogljivost. Ponudniki javnih elektronskih 

komunikacij, vključno s ponudniki storitev 

dostopa do interneta, bi morali zato 

ponujati takšne druge storitve ali sklepati 

ustrezne dogovore s ponudniki vsebin, 

aplikacij ali storitev, ki omogočajo takšne 

druge storitve, le če zmogljivost omrežja 

omogoča njihovo zagotavljanje poleg vseh 

storitev dostopa do interneta. Določb te 

uredbe o zaščiti dostopa do odprtega 

interneta ne bi smeli zaobiti z drugimi 

storitvami, ki se uporabljajo ali ponujajo 

kot nadomestek za storitve dostopa do 

interneta. Vendar pa jih zgolj zaradi 

dejstva, da lahko dostop do interneta 

omogočajo tudi korporativne storitve, kot 

so navidezna zasebna omrežja, ne bi smeli 

šteti za nadomestek za storitve dostopa do 

interneta, če je zagotavljanje takšnega 

dostopa do interneta s strani ponudnika 

javnih elektronskih komunikacij skladno s 

členom 3(1) do (4) te uredbe in ga zato ni 

mogoče šteti za izogibanje tem določbam. 

Zagotavljanje takšnih storitev, ki niso 

storitve dostopa do interneta, ne bi smelo 

škodljivo vplivati na razpoložljivost in 

splošno kakovost storitev dostopa do 

(17) Da bi preprečili negativen učinek 

zagotavljanja takšnih drugih storitev na 

razpoložljivost ali splošno kakovost 

storitev dostopa do interneta za končne 

uporabnike, je treba zagotoviti zadostno 

zmogljivost. Ponudniki javnih elektronskih 

komunikacij, vključno s ponudniki storitev 

dostopa do interneta, bi morali zato 

ponujati takšne druge storitve ali sklepati 

ustrezne dogovore s ponudniki vsebin, 

aplikacij ali storitev, ki omogočajo takšne 

druge storitve, le če zmogljivost omrežja 

omogoča njihovo zagotavljanje poleg vseh 

storitev dostopa do interneta. Določb te 

uredbe o zaščiti dostopa do odprtega 

interneta ne bi smeli zaobiti z drugimi 

storitvami, ki se uporabljajo ali ponujajo 

kot nadomestek za storitve dostopa do 

interneta ali za vsebine, aplikacije ali 

storitve, dostopne prek storitev dostopa do 

interneta. Vendar pa jih zgolj zaradi 

dejstva, da lahko dostop do interneta 

omogočajo tudi korporativne storitve, kot 

so navidezna zasebna omrežja, ne bi smeli 

šteti za nadomestek za storitve dostopa do 

interneta, če je zagotavljanje takšnega 

dostopa do interneta s strani ponudnika 

javnih elektronskih komunikacij skladno s 

členom 3(1) do (4) te uredbe in ga zato ni 

mogoče šteti za izogibanje tem določbam. 

Zagotavljanje takšnih storitev, ki niso 

storitve dostopa do interneta, ne bi smelo 
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interneta za končne uporabnike. V 

mobilnih omrežjih je obseg prometa v 

posamezni radijski celici težje predvideti 

zaradi spreminjajočega se števila aktivnih 

končnih uporabnikov, zato bi lahko 

prihajalo do nepredvidenih učinkov na 

kakovost storitev dostopa do interneta za 

končne uporabnike. 

škodljivo vplivati na razpoložljivost in 

splošno kakovost storitev dostopa do 

interneta za končne uporabnike. V 

mobilnih omrežjih je obseg prometa v 

posamezni radijski celici težje predvideti 

zaradi spreminjajočega se števila aktivnih 

končnih uporabnikov, zato bi lahko 

prihajalo do nepredvidenih učinkov na 

kakovost storitev dostopa do interneta za 

končne uporabnike. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za uskladitev te uvodne izjave s predlogi sprememb k uvodni izjavi 16. 
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21.10.2015 A8-0300/19 

Predlog spremembe  19 

Marietje Schaake, Michel Reimon in drugi 

 

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 2 – pododstavek 2 – točka 1a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (1a) „omrežna nevtralnost‟ pomeni 

načelo, na podlagi katerega se ves 

internetni promet obravnava enako, brez 

diskriminacije, omejitev ali motenj, ne 

glede na pošiljatelja, prejemnika, vrsto, 

vsebino, napravo, storitev ali aplikacijo; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe obstaja zaradi zagotovitve nevtralne obravnave internetnega prometa 

in ker je bilo vprašanje glede obstoja načela nevtralnosti omrežja rešeno že v okviru primarne 

zakonodaje držav članic in druge zakonodaje ali enakovrednih predpisov po svetu.  
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21.10.2015 A8-0300/20 

Predlog spremembe  20 

Marietje Schaake, Michel Reimon in drugi 

 

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 2 – pododstavek 2 – točka 2 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(2) „storitev dostopa do interneta “ pomeni 

javno dostopno elektronsko 

komunikacijsko storitev, ki omogoča 

dostop do interneta in s tem povezljivost s 

tako rekoč vsemi končnimi točkami 

interneta, ne glede na uporabljeno omrežno 

tehnologijo in terminalsko opremo. 

(2) „storitev dostopa do interneta“ pomeni 

javno dostopno elektronsko 

komunikacijsko storitev, ki omogoča 

dostop do interneta v skladu z načelom 

omrežne nevtralnosti in s tem povezljivost 

s tako rekoč vsemi končnimi točkami 

interneta, ne glede na uporabljeno omrežno 

tehnologijo in terminalsko opremo. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/21 

Predlog spremembe  21 

Marietje Schaake, Michel Reimon in drugi 

 

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 2 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

2. Sporazumi med ponudniki storitev 

dostopa do interneta in končnimi 

uporabniki o poslovnih in tehničnih 

pogojih ter značilnostih storitev dostopa do 

interneta, kot so cena, količina podatkov ali 

podatkovna hitrost, ter kakršnih koli 

poslovnih praksah ponudnikov storitev 

dostopa do interneta ne omejujejo 

uveljavljanja pravic končnih uporabnikov 

iz odstavka 1. 

2. Sporazumi med ponudniki storitev 

dostopa do interneta in končnimi 

uporabniki o poslovnih in tehničnih 

pogojih ter značilnostih storitev dostopa do 

interneta, kot so cena, količina podatkov ali 

podatkovna hitrost, ter kakršnih koli 

poslovnih praksah ponudnikov storitev 

dostopa do interneta ne omejujejo 

uveljavljanja pravic končnih uporabnikov 

iz odstavka 1. Ta odstavek državam 

članicam ne preprečuje, da sprejmejo 

dodatne predpise v zvezi z izključitvijo 

nekaterih vsebin, aplikacij ali storitev ali 

njihovih kategorij iz podatkovnih kapic. 

Or. en 

Obrazložitev 

S tem predlogom spremembe se pojasni stališče pogajalcev glede možnosti držav članic, da 

sprejmejo ukrepe za zaščito pred diskriminacijo na podlagi omejitve prenosa in stroškov, na 

primer z ničelno tarifo. 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Predlog spremembe  22 

Marietje Schaake, Michel Reimon in drugi 40+ 

 

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 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management “measures should not be maintained 

as long as necessary” and that they should be “without discrimination”, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 

ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 

Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 

categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 
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cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc) will be downgraded.  
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21.10.2015 A8-0300/23 

Predlog spremembe  23 

Marietje Schaake, Michel Reimon in drugi 40+ 

 

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 ublažitev posledic 

izredne ali začasne preobremenjenosti 

omrežja, pod pogojem, da se enakovredne 

vrste prometa obravnavajo enako. 

Or. en 

Obrazložitev 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to 

"prevent" any kind of congestion, not just temporary or exceptional congestion. This vastly 

increases the range of cases in which ISPs can engage in blocking/discrimination of 

applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/24 

Predlog spremembe  24 

Marietje Schaake, Michel Reimon in drugi 40+ 

 

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 s storitvami dostopa do interneta ni 

mogoče zagotoviti 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 

uporabnike. 

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 za vsebine, aplikacije ali 

storitve, dostopne prek storitev dostopa do 

interneta, in ne smejo škodljivo vplivati na 

razpoložljivost ali splošno kakovost 

storitev dostopa do interneta za končne 

uporabnike. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Jasnost tega besedila je bistvenega pomena za kar največje zmanjšanje negotovosti in za 

zaščito pred protikonkurenčnim ravnanjem. 

 

 

 


