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21.10.2015 A8-0300/11 

Pakeitimas 11 

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 

3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

Pirma dalimi neužkertamas kelias interneto 

prieigos paslaugų teikėjams diegti pagrįstas 

srauto valdymo priemones. Kad tokios 

priemonės būtų laikomos pagrįstomis, jos turi 

būti skaidrios, nediskriminacinės, proporcingos 

ir turi būti grindžiamos ne komerciniais 

sumetimais, o objektyviai skirtingais 

specifinėms srauto kategorijoms taikomais 

paslaugų techninės kokybės reikalavimais. 

Tokiomis priemonėmis neturi būti stebimas 

konkretus turinys, ir jos neturi būti taikomos 

ilgiau, nei būtina. 

Pirma dalimi neužkertamas kelias interneto 

prieigos paslaugų teikėjams diegti pagrįstas 

srauto valdymo priemones. Kad tokios 

priemonės būtų laikomos pagrįstomis, jos turi 

būti skaidrios, nediskriminacinės, proporcingos 

ir turi būti grindžiamos ne komerciniais 

sumetimais. Tokiomis priemonėmis neturi būti 

stebimas konkretus turinys, ir jos neturi būti 

taikomos ilgiau, nei būtina. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu grįžtama prie Parlamento pozicijos per pirmąjį svarstymą, nurodytos 23 straipsnio 5 

dalyje ir 47 konstatuojamoje dalyje. 
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21.10.2015 A8-0300/12 

Pakeitimas 12 

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 3 dalies 3 pastraipos c punktas 

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

c) užkirsti kelią gresiančiai tinklo perkrovai ir 

sušvelninti neįprastos arba laikinos tinklo 

perkrovos poveikį, su sąlyga, kad 

lygiaverčiams srautams taikomos vienodos 

sąlygos; 

c) užkirsti kelią arba sušvelninti neįprastos 

arba laikinos tinklo perkrovos poveikį, su 

sąlyga, kad lygiaverčiams srautams taikomos 

vienodos sąlygos; 
 

Or. en 

Pagrindimas 

Grįžtama prie Europos Parlamento pirmojo svarstymo teksto (žr. 23 straipsnio 5 dalies d 

pastraipą) ir pritariama kompromisui, pasiektam su Taryba, naudoti „laikinos ar išskirtinės“. 
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21.10.2015 A8-0300/13 

Pakeitimas 13 

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 5 dalis 

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

5. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, 

įskaitant interneto prieigos paslaugų teikėjus, ir 

turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 

teikėjai gali 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 lygio kokybės 

reikalavimus. 

5. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, 

įskaitant prieigos prie interneto paslaugų 

teikėjus, ir turinio, prietaikų ir paslaugų teikėjai 

gali laisvai siūlyti paslaugas, kurių negalima 

teikti per prieigos prie interneto paslaugas ir 

kurios yra optimizuotos konkrečiam turiniui, 

prietaikoms ar paslaugoms arba jų deriniui, 

jeigu optimizavimas būtinas siekiant atitikti 

turinio, prietaikų ar paslaugų konkretaus lygio 

kokybės reikalavimus. Interneto prieigos 

paslaugų naudotojams teikėjai negali 

diskriminuoti funkciniu požiūriu lygiaverčių 

paslaugų ir prietaikų. 

Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, 

įskaitant interneto prieigos paslaugų teikėjus, 

gali siūlyti tokias paslaugas arba palengvinti jų 

teikimą tik tuo atveju, jeigu tinklo pajėgumai 

yra pakankami joms teikti kartu su teikiamomis 

interneto prieigos paslaugomis. Tokiomis 

paslaugomis negali būti naudojamasi kaip 

interneto prieigos paslaugų pakaitalu ir jos 

nesiūlomos kaip toks pakaitalas, ir jos neturi 

kenkti galutiniams paslaugų gavėjams teikiamų 

interneto prieigos paslaugų prieinamumui ar 

bendrai kokybei. 

Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, 

įskaitant interneto prieigos paslaugų teikėjus, 

gali siūlyti tokias paslaugas arba palengvinti jų 

teikimą tik tuo atveju, jeigu tinklo pajėgumai 

yra pakankami joms teikti kartu su teikiamomis 

interneto prieigos paslaugomis. Tokiomis 

paslaugomis negali būti naudojamasi kaip 

interneto prieigos paslaugų arba turinio, 

prietaikų arba paslaugų, prieinamų per 

interneto prieigos paslaugas, pakaitalu ir tai 

nesiūloma kaip toks pakaitalas, ir jos neturi 

kenkti galutiniams paslaugų gavėjams teikiamų 

interneto prieigos paslaugų prieinamumui ar 

bendrai kokybei. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Šiame pakeitime atspindima Europos Parlamento pirmojo svarstymo pozicija, išdėstyta 49 

konstatuojamoje dalyje, 2 straipsnio 15 dalyje ir 23 straipsnio 2 dalyje. 

 

 

 

 


