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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 

(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 arba 
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 
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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.

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.

Judriojo ryšio tinkluose bendra galutiniams 
paslaugų gavėjams teikiamos interneto 
prieigos paslaugos kokybė neturėtų būti 
laikoma pablogėjusia, jeigu bendras 
neigiamas poveikis paslaugoms, kurios 
nėra interneto prieigos paslaugos, yra 
neišvengiamas, minimalus ir trunka tik 
trumpą laikotarpį. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, 
kad viešųjų elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjai laikytųsi to reikalavimo. Šiuo 
atžvilgiu nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų įvertinti poveikį 
galimybei naudotis interneto prieigos 
paslaugomis ir bendrai jų kokybei 
išnagrinėdamos, inter alia, paslaugų 
kokybės parametrus (tokius kaip delsos, 
drebėjimo, paketų praradimo), perkrovos 
tinkle lygį ir poveikį, faktinio ir 
reklamuojamo greičio skirtumą, interneto 
prieigos paslaugų veiksmingumą, palyginti 
su paslaugomis, kurios nėra interneto 
prieigos paslaugos, ir kokybę, kaip ją 
supranta galutiniai paslaugų gavėjai;

Judriojo ryšio tinkluose bendra galutiniams 
paslaugų gavėjams teikiamos interneto 
prieigos paslaugos kokybė neturėtų būti 
laikoma pablogėjusia, jeigu bendras 
neigiamas poveikis paslaugoms, kurios 
nėra interneto prieigos paslaugos, yra 
neišvengiamas, minimalus ir trunka tik 
trumpą laikotarpį. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, 
kad viešųjų elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjai laikytųsi to reikalavimo. Šiuo 
atžvilgiu nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų įvertinti poveikį 
galimybei naudotis interneto prieigos 
paslaugomis ir bendrai jų kokybei 
išnagrinėdamos, inter alia, paslaugų 
kokybės parametrus (tokius kaip delsos, 
drebėjimo, paketų praradimo), perkrovos 
tinkle lygį ir poveikį, faktinio ir 
reklamuojamo greičio skirtumą, interneto 
prieigos paslaugų veiksmingumą, palyginti 
su paslaugomis, kurios nėra interneto 
prieigos paslaugos, ir kokybę, kaip ją 
supranta galutiniai paslaugų gavėjai;

Or. en

Pagrindimas

Taip ši konstatuojamoji dalis suderinama su 16 konstatuojamąja dalimi.
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