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21.10.2015 A8-0300/2 

Pakeitimas 2 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

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

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

Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europos bendroji elektroninių ryšių rinka 

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

Tarybos pozicija 

3 konstatuojamoji dalis 

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(3) per pastaruosius dešimtmečius internetas 

tapo atvira inovacijų platforma, kuri yra 

lengvai prieinama galutiniams paslaugų 

gavėjams, turinio, taikomųjų programų ir 

paslaugų teikėjams ir interneto prieigos 

paslaugų teikėjams. Esama reguliavimo 

sistema siekiama didinti galutinių paslaugų 

gavėjų galimybes gauti informaciją bei skleisti 

informaciją ar naudoti savo pasirinktas 

taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 

nemažos galutinių paslaugų gavėjų dalies 

atžvilgiu taikoma tokia srauto valdymo tvarka, 

kuria blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 

taikomosios programos. Dėl tų tendencijų 

reikalingos bendros Sąjungos lygmens 

taisyklės, kad būtų užtikrintas interneto 

atvirumas ir išvengta vidaus rinkos suskaidymo 

dėl atskirų valstybių narių patvirtintų 

priemonių; 

(3) per pastaruosius dešimtmečius internetas 

tapo atvira inovacijų platforma, kuri yra 

lengvai prieinama galutiniams paslaugų 

gavėjams, turinio, taikomųjų programų ir 

paslaugų teikėjams ir interneto prieigos 

paslaugų teikėjams. Tinklo neutralumo 

principas atvirame internete reiškia, kad visi 

interneto srautai turėtų būti vertinami 

vienodai, jų nediskriminuojant, neribojant ir 

netrukdant, nepriklausomai nuo jų siuntėjo, 

gavėjo, tipo, turinio, įrenginio, paslaugos 

arba taikomosios programos. Kaip nurodyta 

2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento 

rezoliucijoje dėl atviro interneto ir tinklo 

neutralumo, atviras interneto pobūdis yra 

pagrindinė konkurencingumo, ekonominio 

augimo, socialinio vystymosi ir inovacijų 

paskata, lėmusi įspūdingo lygio taikomųjų 

internetinių programų, turinio ir paslaugų 

plėtros laimėjimus, taigi ir išaugusią turinio ir 

paslaugų pasiūlą ir paklausą, o internetas yra 

nepaprastai svarbus laisvo žinių, idėjų ir 

informacijos judėjimo katalizatorius, įskaitant 

tas šalis, kuriose prieiga prie nepriklausomos 

žiniasklaidos ribojama. Esama reguliavimo 

sistema siekiama didinti galutinių paslaugų 

gavėjų galimybes gauti informaciją bei skleisti 

informaciją ar naudoti savo pasirinktas 

taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
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nemažos galutinių paslaugų gavėjų dalies 

atžvilgiu taikoma tokia srauto valdymo tvarka, 

kuria blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 

taikomosios programos. Dėl tų tendencijų 

reikalingos bendros Sąjungos lygmens 

taisyklės, kad būtų užtikrintas interneto 

atvirumas ir išvengta vidaus rinkos suskaidymo 

dėl atskirų valstybių narių patvirtintų 

priemonių; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/3 

Pakeitimas 3 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

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

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europos bendroji elektroninių ryšių rinka 

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

Tarybos pozicija 

7 konstatuojamoji dalis 

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(7) siekdami pasinaudoti savo teisėmis į prieigą 

prie informacijos ir turinio, jų skleidimą, ir 

naudotis pasirinktomis taikomosiomis 

programomis ir paslaugomis bei jas teikti, 

galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 

galimybę laisvai susitarti su interneto prieigos 

paslaugų teikėjais dėl tarifų už konkretų 

duomenų kiekį ir interneto prieigos paslaugos 

greitį. Tokie susitarimai, taip pat interneto 

prieigos paslaugų teikėjų komercinė praktika 

neturėtų apriboti naudojimosi tomis teisėmis ir 

tokiu būdu apeiti šio reglamento nuostatų dėl 

atviros interneto prieigos užtikrinimo. 

Nacionalinės reguliavimo ir kitos 

kompetentingos institucijos turėtų būti 

įgaliotos imtis veiksmų dėl susitarimų ar 

komercinės praktikos, dėl kurių masto susidaro 

situacijos, kai galutinių paslaugų gavėjų 

pasirinkimo galimybės praktiškai labai 

sumažėja. Šiuo tikslu vertinant susitarimus ir 

komercinę praktiką, inter alia, turėtų būti 

atsižvelgiama į tų interneto prieigos paslaugų 

teikėjų ir susijusių turinio, taikomųjų 

programų bei paslaugų teikėjų atitinkamas 

rinkos pozicijas. Turėtų būti reikalaujama, kad 

nacionalinės reguliavimo ir kitos 

kompetentingos institucijos, vykdydamos 

stebėsenos ir įgyvendinimo užtikrinimo 

funkciją, imtųsi veiksmų, kai dėl susitarimų ar 

komercinės praktikos būtų pažeidžiama 

(7) siekdami pasinaudoti savo teisėmis į prieigą 

prie informacijos ir turinio, jų skleidimą, ir 

naudotis pasirinktomis taikomosiomis 

programomis ir paslaugomis bei jas teikti, 

galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 

galimybę laisvai susitarti su interneto prieigos 

paslaugų teikėjais dėl tarifų už konkretų 

duomenų kiekį ir interneto prieigos paslaugos 

greitį. Tokie susitarimai, taip pat interneto 

prieigos paslaugų teikėjų komercinė praktika 

neturėtų apriboti naudojimosi tomis teisėmis ir 

tokiu būdu apeiti šio reglamento nuostatų dėl 

atviros interneto prieigos užtikrinimo. 

Nacionalinės reguliavimo ir kitos 

kompetentingos institucijos turėtų būti 

įgaliotos imtis veiksmų dėl susitarimų ar 

komercinės praktikos, dėl kurių susidaro 

situacijos, kai galutinių paslaugų gavėjų 

pasirinkimo galimybės praktiškai labai 

sumažėja. Turėtų būti reikalaujama, kad 

nacionalinės reguliavimo ir kitos 

kompetentingos institucijos, vykdydamos 

stebėsenos ir įgyvendinimo užtikrinimo 

funkciją, imtųsi veiksmų, kai dėl susitarimų ar 

komercinės praktikos būtų pažeidžiama 

galutinių paslaugų gavėjų teisių esmė; 
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galutinių paslaugų gavėjų teisių esmė; 

Or. en 

 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu tekstas vėl suderinamas su Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą (plg. 47–49 

konstatuojamąsias dalis, 23 straipsnio 5 dalį ir 24 straipsnį). 
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21.10.2015 A8-0300/4 

Pakeitimas 4 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

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

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europos bendroji elektroninių ryšių rinka 

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

Tarybos pozicija 

9 konstatuojamoji dalis 

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(9) pagrįsto srauto valdymo tikslas – prisidėti 

prie veiksmingo tinklo išteklių naudojimo ir 

bendros perdavimo kokybės optimizavimo 

reaguojant į konkrečių kategorijų srauto 

objektyviai skirtingus paslaugų techninės 

kokybės reikalavimus – taigi perduodamo 

turinio, taikomųjų programų ir paslaugų. 

Interneto prieigos paslaugų teikėjų taikomos 

pagrįsto srauto valdymo priemonės turėtų būti 

skaidrios, nediskriminuojančios ir 

proporcingos ir neturėtų būti grindžiamos 

komerciniais sumetimais. Reikalavimas, kad 

srauto valdymo priemonės būtų 

nediskriminuojančios, neužkerta kelio interneto 

prieigos paslaugų teikėjams, siekiant 

optimizuoti bendrą perdavimo kokybę, 

įgyvendinti srauto valdymo priemones, 

kuriomis diferencijuojamos objektyviai 

skirtingos srauto kategorijos. Bet kuris toks 

diferencijavimas, siekiant optimizuoti bendrą 

kokybę ir paslaugų gavėjų patirtį, turėtų būti 

leidžiamas tik remiantis specifinių kategorijų 

srauto objektyviai skirtingais paslaugų 

techninės kokybės reikalavimais (pavyzdžiui, 

delsos, drebėjimo, paketų praradimo ir juostos 

pločio atžvilgiu), o ne komerciniais 

sumetimais. Tokios diferencijavimo priemonės 

turėtų būti proporcingos bendros kokybės 

optimizavimo tikslui ir jomis lygiaverčiam 

srautui turėtų būti taikomos vienodos sąlygos. 

(9) pagrįsto srauto valdymo tikslas – prisidėti 

prie efektyvaus tinklo išteklių naudojimo ir 

bendros perdavimo kokybės optimizavimo 

reaguojant į objektyvius srauto (taigi ir 

perduodamo turinio, taikomųjų programų ir 

paslaugų) reikalavimus. Interneto prieigos 

paslaugų teikėjų taikomos pagrįsto srauto 

valdymo priemonės turėtų būti skaidrios, 

nediskriminuojančios ir proporcingos ir 

neturėtų būti grindžiamos komerciniais 

sumetimais. Reikalavimas, kad srauto valdymo 

priemonės būtų nediskriminuojančios, 

neužkerta kelio interneto prieigos paslaugų 

teikėjams, siekiant optimizuoti bendrą 

perdavimo kokybę, įgyvendinti srauto valdymo 

priemones. Bet kokios srauto valdymo 

priemonės, siekiant optimizuoti bendrą kokybę 

ir paslaugų gavėjų patirtį, turėtų būti 

leidžiamos tik remiantis specifinių kategorijų 

srauto objektyviai skirtingais reikalavimais 

(pavyzdžiui, delsos, drebėjimo, paketų 

praradimo ir juostos pločio atžvilgiu), o ne 

komerciniais sumetimais. Tokios priemonės 

turėtų būti proporcingos konkretaus 

atitinkamo tinklo valdymo tikslui. Tokios 

priemonės neturėtų būti taikomos ilgiau negu 

būtina; 
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Tokios priemonės neturėtų būti taikomos ilgiau 

negu būtina; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo siūlomu pakeitimu konstatuojamoji dalis suderinama su 3 straipsnio 3 dalies c punktu, dėl kurio 

susitarta per trišalį dialogą. Jis atitinka Komisijos pradinio pasiūlymo dėl 23 straipsnio 5 dalies ir 

Parlamento priimto to straipsnio pakeitimo esmę.  
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21.10.2015 A8-0300/5 

Pakeitimas 5 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

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

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europos bendroji elektroninių ryšių rinka 

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

Tarybos pozicija 

15 konstatuojamoji dalis 

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(15) trečia, priemonės, kuriomis viršijamos 

tokio pagrįsto srauto valdymo priemonės, taip 

pat gali būti reikalingos siekiant užkirsti kelią 

gresiančiai tinklo perkrovai, t. y. situacijoms, 

kai beveik susidarė tinklo perkrova, ir siekiant 
sušvelninti tinklo perkrovos poveikį, jeigu 

tokia perkrova susidaro tik laikinai arba 

išimtinėmis aplinkybėmis. Pagal 

proporcingumo principą reikalaujama, kad 

įgyvendinant ta išimtimi grindžiamas srauto 

valdymo priemones, lygiavertėms srauto 

kategorijoms būtų taikomos vienodos sąlygos. 

Laikina tinklo perkrova turėtų būti suprantama 

kaip konkreti trumpos trukmės situacija, kai 

dėl staigaus paslaugų gavėjų skaičiaus 

padidėjimo, palyginti su įprastiniu paslaugų 

gavėjų skaičiumi, arba dėl staigios specialaus 

turinio, taikomųjų programų ar paslaugų 

paklausos padidėjimo gali būti išeikvoti kai 

kurių tinklo elementų perdavimo pajėgumai, o 

likusios tinklo dalies reaktyvumas gali 

sumažėti. Laikina perkrova galėtų atsirasti visų 

pirma judriojo ryšio tinkluose, kuriuos veikia 

labiau kintančios sąlygos, pavyzdžiui, fizinės 

kliūtys, blogesnė aprėptis uždarose patalpose 

arba keičiant buvimo vietą kintantis aktyvių 

vartotojų skaičius. Kadangi gali būti 

prognozuojama, kad tokia laikina perkrova 

kartais gali atsirasti tam tikruose tinklo 

taškuose – taigi jos negalima laikyti 

(15) trečia, priemonės, kuriomis viršijamos 

tokio pagrįsto srauto valdymo priemonės, taip 

pat gali būti reikalingos siekiant sušvelninti 

tinklo perkrovos poveikį, jeigu tokia perkrova 

susidaro tik laikinai arba išimtinėmis 

aplinkybėmis. Pagal proporcingumo principą 

reikalaujama, kad įgyvendinant ta išimtimi 

grindžiamas srauto valdymo priemones, 

lygiavertėms srauto kategorijoms būtų 

taikomos vienodos sąlygos. Laikina tinklo 

perkrova turėtų būti suprantama kaip konkreti 

trumpos trukmės situacija, kai dėl staigaus 

paslaugų gavėjų skaičiaus padidėjimo, 

palyginti su įprastiniu paslaugų gavėjų 

skaičiumi, arba dėl staigios specialaus turinio, 

taikomųjų programų ar paslaugų paklausos 

padidėjimo gali būti išeikvoti kai kurių tinklo 

elementų perdavimo pajėgumai, o likusios 

tinklo dalies reaktyvumas gali sumažėti. 

Laikina perkrova galėtų atsirasti visų pirma 

judriojo ryšio tinkluose, kuriuos veikia labiau 

kintančios sąlygos, pavyzdžiui, fizinės kliūtys, 

blogesnė aprėptis uždarose patalpose arba 

keičiant buvimo vietą kintantis aktyvių 

vartotojų skaičius. Kadangi gali būti 

prognozuojama, kad tokia laikina perkrova 

kartais gali atsirasti tam tikruose tinklo 

taškuose – taigi jos negalima laikyti 

išimtinėmis aplinkybėmis, nes ji nepasikartoja 

dažnai ir netrunka taip ilgai, kad būtų galima 
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išimtinėmis aplinkybėmis, nes ji nepasikartoja 

dažnai ir netrunka taip ilgai, kad būtų galima 

ekonomiškai pateisinti pajėgumų plėtrą. 

Išimtinė perkrova turėtų būti suprantama kaip 

susidaranti neprognozuojamose ir 

neišvengiamose perkrovos situacijose, tiek 

judriojo, tiek fiksuotojo ryšio tinkluose. Šių 

situacijų susidarymo galimos priežastys apima 

techninį gedimą, tokį kaip paslaugų teikimo 

sustabdymą dėl sutrūkusių kabelių arba kitų 

infrastruktūros elementų, netikėtus srauto 

maršruto parinkimo pakeitimus arba smarkiai 

padidėjusį tinklo srautą dėl ekstremaliosios 

situacijos ar kitos situacijos, kuri nepriklauso 

nuo interneto prieigos paslaugų teikėjų 

kontrolės. Tikėtina, kad tokios perkrovos bus 

nedažnos, tačiau jos gali būti rimtos ir 

nebūtinai trukti trumpai. Poreikis taikyti srauto 

valdymo priemones, kuriomis viršijamos 

pagrįstos srauto valdymo priemonės, siekiant 

užkirsti kelią laikinos ar išimtinės tinklo 

perkrovos poveikiui arba jį sušvelninti, 

neturėtų suteikti interneto prieigos paslaugų 

teikėjams galimybės apeiti bendro draudimo 

blokuoti, sulėtinti, keisti, apriboti, trukdyti 

perduoti, pabloginti ar diskriminuoti konkretų 

turinį, taikomąsias programas ar paslaugas arba 

konkrečias jų kategorijas. Pasikartojančios ir 

ilgiau trunkančios tinklo perkrovos, kurios nėra 

nei išimtinės, nei laikinos, atveju neturėtų būti 

naudojamasi ta išimtimi ir jų keliama problema 

turėtų būti sprendžiama plečiant tinklo 

pajėgumus; 

ekonomiškai pateisinti pajėgumų plėtrą. 

Išimtinė perkrova turėtų būti suprantama kaip 

susidaranti neprognozuojamose ir 

neišvengiamose perkrovos situacijose, tiek 

judriojo, tiek fiksuotojo ryšio tinkluose. Šių 

situacijų susidarymo galimos priežastys apima 

techninį gedimą, tokį kaip paslaugų teikimo 

sustabdymą dėl sutrūkusių kabelių arba kitų 

infrastruktūros elementų, netikėtus srauto 

maršruto parinkimo pakeitimus arba smarkiai 

padidėjusį tinklo srautą dėl ekstremaliosios 

situacijos ar kitos situacijos, kuri nepriklauso 

nuo interneto prieigos paslaugų teikėjų 

kontrolės. Tikėtina, kad tokios perkrovos bus 

nedažnos, tačiau jos gali būti rimtos ir 

nebūtinai trukti trumpai. Poreikis taikyti srauto 

valdymo priemones, kuriomis viršijamos 

pagrįstos srauto valdymo priemonės, siekiant 

užkirsti kelią laikinos ar išimtinės tinklo 

perkrovos poveikiui arba jį sušvelninti, 

neturėtų suteikti interneto prieigos paslaugų 

teikėjams galimybės apeiti bendro draudimo 

blokuoti, sulėtinti, keisti, apriboti, trukdyti 

perduoti, pabloginti ar diskriminuoti konkretų 

turinį, taikomąsias programas ar paslaugas arba 

konkrečias jų kategorijas. Pasikartojančios ir 

ilgiau trunkančios tinklo perkrovos, kurios nėra 

nei išimtinės, nei laikinos, atveju neturėtų būti 

naudojamasi ta išimtimi ir jų keliama problema 

turėtų būti sprendžiama plečiant tinklo 

pajėgumus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą (23 straipsnio 5 

dalimi). Reikėtų pažymėti, kad nei Komisijos pasiūlyme, nei Parlamento pirmojo svarstymo tekste 

nebuvo minima jokia gresianti perkrova.  
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21.10.2015 A8-0300/6 

Pakeitimas 6 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

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

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europos bendroji elektroninių ryšių rinka 

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

Tarybos pozicija 

16 konstatuojamoji dalis 

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(16) dalis turinio, taikomųjų programų ir 

paslaugų teikėjų turi galėti teikti kitas nei 

interneto prieigos elektroninių ryšių paslaugas, 

kurioms reikalingi konkretūs paslaugų kokybės 

lygiai, ko neužtikrina interneto prieigos 

paslaugos. Tokių konkrečių kokybės lygių, 

pavyzdžiui, reikia kai kurioms paslaugoms, 

kuriomis reaguojama į visuomenės interesą 

arba kai kurioms naujoms įrenginių tarpusavio 

ryšio paslaugoms. Todėl viešųjų elektroninių 

ryšių paslaugų teikėjai, įskaitant interneto 

prieigos paslaugų teikėjus, ir turinio, taikomųjų 

programų ir paslaugų teikėjai turėtų galėti 

laisvai siūlyti paslaugas, kurios nėra interneto 

prieigos paslaugos, ir kurios yra optimizuotos 

konkrečiam turiniui, taikomosioms 

programoms ar paslaugoms arba jų deriniui, 

jeigu optimizavimas būtinas siekiant atitikti 

turinio, taikomųjų programų ar paslaugų 

konkretaus kokybės lygio reikalavimus. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

patikrinti, ar toks optimizavimas yra 

objektyviai būtinas – ir kokiu mastu – siekiant 

užtikrinti vieną ar daugiau konkrečių ir 

pagrindinių turinio, taikomųjų programų ar 

paslaugų savybių ir užtikrinti, kad galutiniams 

paslaugų gavėjams būtų garantuojama 

atitinkama kokybė, o ne tik suteikti bendrą 

prioritetą palyginamo turinio, taikomųjų 

programų ar paslaugų, teikiamų naudojantis 

(16) dalis turinio, taikomųjų programų ir 

paslaugų teikėjų turi galėti teikti kitas nei 

interneto prieigos elektroninių ryšių paslaugas, 

kurioms reikalingi konkretūs paslaugų kokybės 

lygiai, kurie negali būti teikiami interneto 

prieigos paslaugomis. Tokie konkretūs 

kokybės lygiai, pavyzdžiui, itin svarbūs kai 

kurioms paslaugoms, kuriomis reaguojama į 

visuomenės interesą, arba kad veiktų kai 

kurios naujos įrenginių tarpusavio ryšio 

paslaugos. Todėl viešųjų elektroninių ryšių 

paslaugų teikėjai, įskaitant interneto prieigos 

paslaugų teikėjus, ir turinio, taikomųjų 

programų ir paslaugų teikėjai turėtų galėti 

laisvai siūlyti tokias paslaugas, kurios nėra 

interneto prieigos paslaugos, ir kurios yra 

optimizuotos konkrečiam turiniui, 

taikomosioms programoms ar paslaugoms arba 

jų deriniui, jeigu optimizavimas itin svarbus 

siekiant atitikti turinio, taikomųjų programų ar 

paslaugų konkretaus kokybės lygio 

reikalavimus. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų patikrinti, ar toks 

optimizavimas yra objektyviai būtinas – ir 

kokiu mastu – siekiant užtikrinti turinio, 

taikomųjų programų ar paslaugų veikimą, o ne 

tik suteikti bendrą prioritetą palyginamo 

turinio, taikomųjų programų ar paslaugų, 

teikiamų naudojantis interneto prieigos 

paslauga, atžvilgiu, ir tokiu būdu apeiti 
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interneto prieigos paslauga, atžvilgiu, ir tokiu 

būdu apeiti interneto prieigos paslaugoms 

taikomas nuostatas, susijusias su srauto 

valdymo priemonėmis; 

interneto prieigos paslaugoms taikomas 

nuostatas, susijusias su srauto valdymo 

priemonėmis; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu būtų iš dalies grįžta prie Parlamento pozicijos per pirmąjį svarstymą. Plg. 23 

straipsnio 5 dalį ir 24 straipsnio 1 dalį. 



 

AM\1076750LT.doc  PE570.903v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0300/7 

Pakeitimas 7 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

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

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europos bendroji elektroninių ryšių rinka 

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

Tarybos pozicija 

17 konstatuojamoji dalis 

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(17) siekiant užkirsti kelią, kad teikiant tokias 

kitas paslaugas būtų daromas neigiamas 

poveikis galutinių paslaugų gavėjų galimybei 

naudotis interneto prieigos paslaugomis arba 

bendrai šių paslaugų kokybei, būtina užtikrinti 

pakankamus pajėgumus. Todėl viešųjų 

elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, įskaitant 

interneto prieigos paslaugų teikėjus, turėtų 

siūlyti tokias kitas paslaugas arba sudaryti 

atitinkamus susitarimus su turinio, taikomųjų 

programų ar paslaugų, palengvinančių tokių 

kitų paslaugų teikimą, teikėjais tik tuo atveju, 

jeigu tinklo pajėgumai yra pakankami joms 

teikti kartu su visomis teikiamomis interneto 

prieigos paslaugomis. Šio reglamento 

nuostatos dėl atviros interneto prieigos 

užtikrinimo neturėtų būti apeinamos 

pasitelkiant kitas paslaugas, kuriomis galima 

naudotis arba kurios siūlomos kaip interneto 

prieigos paslaugų pakaitalas. Tačiau vien dėl 

to, kad verslo paslaugos, tokios kaip antai 

virtualūs privatieji tinklai, taip pat galėtų 

suteikti prieigą prie interneto, tai neturėtų būti 

laikoma interneto prieigos paslaugų pakaitalu, 

jeigu viešųjų elektroninių ryšių paslaugų 

teikėjas tokią prieigą prie interneto teikia 

laikydamasis šio reglamento 3 straipsnio 1–4 

dalių ir todėl tai negali būti laikoma tų nuostatų 

apėjimu. Tokių paslaugų, kurios nėra interneto 

prieigos paslaugos, teikimas neturėtų 

(17) siekiant užkirsti kelią, kad teikiant tokias 

kitas paslaugas būtų daromas neigiamas 

poveikis galutinių paslaugų gavėjų galimybei 

naudotis interneto prieigos paslaugomis arba 

bendrai šių paslaugų kokybei, būtina užtikrinti 

pakankamus pajėgumus. Todėl viešųjų 

elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, įskaitant 

interneto prieigos paslaugų teikėjus, turėtų 

siūlyti tokias kitas paslaugas arba sudaryti 

atitinkamus susitarimus su turinio, taikomųjų 

programų ar paslaugų, palengvinančių tokių 

kitų paslaugų teikimą, teikėjais tik tuo atveju, 

jeigu tinklo pajėgumai yra pakankami joms 

teikti kartu su visomis teikiamomis interneto 

prieigos paslaugomis. Šio reglamento 

nuostatos dėl atviros interneto prieigos 

užtikrinimo neturėtų būti apeinamos 

pasitelkiant kitas paslaugas, kuriomis galima 

naudotis arba kurios siūlomos kaip interneto 

prieigos paslaugų ar turinio, taikomųjų 

programų ar paslaugų, teikiamų naudojantis 

interneto prieigos paslauga, pakaitalas. Tačiau 

vien dėl to, kad verslo paslaugos, tokios kaip 

antai virtualūs privatieji tinklai, taip pat galėtų 

suteikti prieigą prie interneto, tai neturėtų būti 

laikoma interneto prieigos paslaugų pakaitalu, 

jeigu viešųjų elektroninių ryšių paslaugų 

teikėjas tokią prieigą prie interneto teikia 

laikydamasis šio reglamento 3 straipsnio 1–4 

dalių ir todėl tai negali būti laikoma tų nuostatų 
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pabloginti galutinių paslaugų gavėjų galimybės 

naudotis interneto prieigos paslaugomis arba 

bendros šių paslaugų kokybės. Judriojo ryšio 

tinkluose srauto kiekius konkrečiame radijo 

ryšio elemente sudėtingiau numatyti dėl 

kintančio aktyvių galutinių paslaugų gavėjų 

skaičiaus ir dėl šios priežasties poveikis 

galutiniams paslaugų gavėjams teikiamos 

interneto prieigos paslaugos kokybei galėtų 

kilti esant nenumatytoms aplinkybėms. 

apėjimu. Tokių paslaugų, kurios nėra interneto 

prieigos paslaugos, teikimas neturėtų 

pabloginti galutinių paslaugų gavėjų galimybės 

naudotis interneto prieigos paslaugomis arba 

bendros šių paslaugų kokybės. Judriojo ryšio 

tinkluose srauto kiekius konkrečiame radijo 

ryšio elemente sudėtingiau numatyti dėl 

kintančio aktyvių galutinių paslaugų gavėjų 

skaičiaus ir dėl šios priežasties poveikis 

galutiniams paslaugų gavėjams teikiamos 

interneto prieigos paslaugos kokybei galėtų 

kilti esant nenumatytoms aplinkybėms; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu būtų grįžta prie Parlamento pozicijos per pirmąjį svarstymą (plg. 2 straipsnio 

15 dalį, 23 straipsnio 5 dalį ir 24 straipsnio 1 dalį). 
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21.10.2015 A8-0300/8 

Pakeitimas 8 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

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

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

Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europos bendroji elektroninių ryšių rinka 

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

Tarybos pozicija 

2 straipsnio 2 dalies 1 a punktas (naujas) 

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

  1a) tinklo neutralumas – principas, pagal kurį 

visam interneto duomenų srautui turi būti 

taikomos vienodos sąlygos, duomenys 

nediskriminuojami, neribojami ar netrikdomi 

nepriklausomai nuo to, kas yra jų siuntėjas, 

gavėjas, koks yra jų tipas, turinys, kokiu 

prietaisu jie siunčiami, kokia paslauga ar 

taikomoji programa;  

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu būtų grįžta prie Parlamento pozicijos dėl pirmojo svarstymo 2 straipsnio. 
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21.10.2015 A8-0300/9 

Pakeitimas 9 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

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

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

Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europos bendroji elektroninių ryšių rinka 

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

Tarybos pozicija 

2 straipsnio 2 dalies 2 punktas  

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

2) interneto prieigos paslauga – viešai 

prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 

suteikia galimybę prisijungti prie interneto ir 

kartu prie visų interneto galinių taškų, 

nepriklausomai nuo naudojamos tinklo 

technologijos ir naudojamų galinių įrenginių. 

2) interneto prieigos paslauga – viešai 

prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 

laikantis tinklo neutralumo principo suteikia 

galimybę prisijungti prie interneto ir kartu prie 

visų interneto galinių taškų, nepriklausomai 

nuo naudojamos tinklo technologijos ir 

naudojamų galinių įrenginių. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu būtų grįžta prie Parlamento pozicijos dėl pirmojo svarstymo 2 straipsnio. 
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21.10.2015 A8-0300/10 

Pakeitimas 10 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

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

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europos bendroji elektroninių ryšių rinka 

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

Tarybos pozicija 

3 straipsnio 2 dalis  

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

2. Interneto prieigos paslaugų teikėjų ir 

galutinių paslaugų gavėjų susitarimai dėl 

interneto prieigos paslaugų komercinių ir 

techninių sąlygų bei parametrų, pavyzdžiui, 

kainos, duomenų kiekio ar spartos, taip pat 

interneto prieigos paslaugų teikėjų komercinė 

praktika neturi riboti galimybės galutiniams 

paslaugų gavėjams naudotis 1 dalyje 

nustatytomis teisėmis. 

2. Interneto prieigos paslaugų teikėjų ir 

galutinių paslaugų gavėjų susitarimai dėl 

interneto prieigos paslaugų komercinių ir 

techninių sąlygų bei parametrų, pavyzdžiui, 

kainos, duomenų kiekio ar spartos, taip pat 

interneto prieigos paslaugų teikėjų komercinė 

praktika neturi riboti galimybės galutiniams 

paslaugų gavėjams naudotis 1 dalyje 

nustatytomis teisėmis. Ši dalis neužkerta kelio 

valstybėms narėms priimti papildomus teisės 

aktus, reglamentuojančius tam tikro turinio, 

taikomųjų programų ar paslaugų arba jų 

kategorijų atleidimo nuo duomenų perdavimo 

ribų praktiką. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu bandoma suderinti skirtingas trijų institucijų pozicijas ir atspindėti teisės aktų leidėjų 

ketinimus. Šiame pakeitime paaiškinama pozicija, dėl kurios susitarta per neoficialius trišalius 

dialogus. 

 

 

 

 


