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21.10.2015 A8-0300/14 

Pakeitimas 14 

Marietje Schaake, Michel Reimon ir kiti 

 

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 

(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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pažeidžiama galutinių paslaugų gavėjų 

teisių esmė; 

Or. en 

Pagrindimas 

Laisvė gauti ir teikti informaciją arba yra apsaugota arba ne. Leidţiant, kad pirma instancija 

sprendimą dėl to, ar ši pagrindinė teisė buvo tiek paţeista, kad reikia leisti imtis veiksmų, 

priimtų nacionalinės telekomunikacijų reguliavimo institucijos būtų nusiţengiama 

standartams, kurių laikymosi teisėtai tikisi Europos piliečiai. 

Dėl tos pačios prieţasties reikia išbraukti kitą sakinį, susijusį su rinkos pozicija. 
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21.10.2015 A8-0300/15 

Pakeitimas 15 

Marietje Schaake, Michel Reimon ir kiti 

 

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 

(9) pagrįsto srauto valdymo tikslas – 

prisidėti prie veiksmingo tinklo išteklių 

naudojimo ir bendros perdavimo kokybės 

optimizavimo reaguojant objektyvius 

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. 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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taikomos vienodos sąlygos. Tokios 

priemonės neturėtų būti taikomos ilgiau 

negu būtina; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tarybos pirmojo svarstymo tekstas prieštaringas, nes, viena vertus, remia nuolatinį įvairių 

kategorijų duomenų diferencijavimą ir, antra vertus, nustato reikalavimą, kad tokios 

(nuolatinės) priemonės būtų leidţiamos tik tais atvejais, kai jos taikomos ne ilgiau negu tai 

būtina. Kitu atveju uţšifruotas srautas kaip nenustatoma kategorijas taip pat būtų 

diskriminuojamas. 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0300/16 

Pakeitimas 16 

Marietje Schaake, Michel Reimon ir kiti 

 

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 

(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 
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jos negalima laikyti 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; 

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; 

Or. en 

Pagrindimas 

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 
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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 A8-0300/17 

Pakeitimas 17 

Marietje Schaake, Michel Reimon ir kiti 

 

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 

(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, būtini 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 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 

turinio, taikomųjų programų ar paslaugų 

veikimą ir, o ne tik suteikti bendrą 

prioritetą palyginamo turinio, taikomųjų 

programų ar paslaugų, teikiamų 

naudojantis interneto prieigos paslauga, 
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programų ar paslaugų, teikiamų 

naudojantis interneto prieigos paslauga, 

atžvilgiu, ir tokiu būdu apeiti interneto 

prieigos paslaugoms taikomas nuostatas, 

susijusias su srauto valdymo priemonėmis; 

atžvilgiu, ir tokiu būdu apeiti interneto 

prieigos paslaugoms taikomas nuostatas, 

susijusias su srauto valdymo priemonėmis; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tarybos pirmojo svarstymo tekstas prieštaringas. Jeigu palyginamu turiniu, taikomosiomis 

programomis ir paslaugomis, galima naudotis naudojantis interneto prieigos paslauga, šios 

specialios paslaugos siūlymas kaip konkurencinio privalumo prieštarauja siūlomo reglamento 

tikslui. Pakeitimu siekiama išvengti šio prieštaravimo. Ţodţiu „būtini“ siekiama atsiţvelgti į 

reikalavimo visoje grandinėje teikti geresnės kokybės paslaugas svarbą; šiam reikalavimui 

pritarė Parlamentas per pirmą svarstymą (ţr. 2 straipsnio 15 dalį). 
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21.10.2015 A8-0300/18 

Pakeitimas 18 

Marietje Schaake, Michel Reimon ir kiti 

 

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. 

(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 
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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. 

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 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 

Taip ši konstatuojamoji dalis suderinama su 16 konstatuojamąja dalimi. 
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21.10.2015 A8-0300/19 

Pakeitimas 19 

Marietje Schaake, Michel Reimon ir kiti 

 

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 pastraipos 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 

Šis skyrius skirtas siekiant uţtikrinti neutralų elgesį su interneto duomenų srautais ir 

klausimas dėl tinklo neutralumo principo galiojimo jau išspręstas Valstybių narių 

pagrindiniuose teisės aktuose ir kituose teisės aktuose arba lygiaverčiuose aktuose visame 

pasaulyje. 
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21.10.2015 A8-0300/20 

Pakeitimas 20 

Marietje Schaake, Michel Reimon ir kiti 

 

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 pastraipos 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 
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21.10.2015 A8-0300/21 

Pakeitimas 21 

Marietje Schaake, Michel Reimon ir kiti 

 

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 

Paaiškinama derybinė pozicija, kad valstybės narės gali imtis veiksmų, kovodamos su 

diskriminacija, susijusia su duomenų parsisiuntimo apribojimais ir kainomis, pavyzdţiui, 

nuliniu reitingu. 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Pakeitimas 22 

Marietje Schaake, Michel Reimon ir kiti (40+) 

 

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 

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 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

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. 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0300/23 

Pakeitimas 23 

Marietje Schaake, Michel Reimon ir kiti (40+) 

 

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 neįprastos arba laikinos 

tinklo perkrovos poveikiui arba jį 

sušvelninti, su sąlyga, kad lygiaverčiams 

srautams taikomos vienodos sąlygos; 

Or. en 

Pagrindimas 

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 

Pakeitimas 24 

Marietje Schaake, Michel Reimon ir kiti (40+) 

 

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. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų 

teikėjai, įskaitant interneto prieigos 

paslaugų teikėjus, ir turinio, taikomųjų 

programų ir paslaugų teikėjai gali laisvai 

siūlyti paslaugas, kurių negalima teikti 

suteikiant interneto prieigą 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. Interneto prieigos 

paslaugų naudotojams teikėjai negali 

diskriminuoti funkciniu požiūriu 

lygiaverčių paslaugų ir taikomųjų 

programų. 

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 ar turinio, taikomųjų programų, 

arba paslaugų, prieinamų per interneto 

prieigos paslaugą pakaitalu ir jos 

nesiūlomos kaip toks pakaitalas, ir jos 

neturi kenkti galutiniams paslaugų 

gavėjams teikiamų interneto prieigos 
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paslaugų prieinamumui ar bendrai kokybei. 

Or. en 

Pagrindimas 

Labai svarbu, kad tekstas būtų aiškus siekiant sumaţinti netikrumą ir apsaugoti nuo 

antikonkurencinio elgesio. 

 

 


