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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Radijo dažnių spektro, tinklo infrastruktūros ir tinklo neutralumo srityse šis pasiūlymas turės 
didelį poveikį prieigai prie turinio, saviraiškos, informacijos ir žiniasklaidos laisvei, kultūrų 
įvairovei ir žiniasklaidos pliuralizmui apskritai.

Atsižvelgiant į paskutiniojo telekomunikacijų teisės aktų rinkinio įgyvendinimą valstybėse 
narėse, šis pasiūlymas yra per ankstyvas ir jame neatsižvelgiama į rezultatus, kuriuos dar turi
pateikti pačios Komisijos įsteigta Radijo dažnių spektro ekspertų grupė.

Pagrindinė problema – nepakankamos investicijų paskatos patikimai tinklo infrastruktūrai 
sukurti – šiuo pasiūlymu neišsprendžiama. Noras ją išspręsti vėl kišantis į radijo dažnių 
spektrą taip pabloginant transliaciją ir belaides gamybos priemones bei valstybių narių 
kompetencijos perkėlimas į Sąjungos lygmenį nepriimtini.

Radijo dažnių spektras yra viešoji gėrybė ir būtinas visuomeninėms, kultūrinėms, socialinėms 
ir ekonominėms užduotims atlikti. 2009 m. persvarsčius telekomunikacijų politiką, Komisija 
buvo įpareigota į tai vienodai ir tinkamai atsižvelgti valdant radijo spektrą. Taigi 
telekomunikacijų teisės aktų rinkinyje keliami reikalavimai sudaro privalomą bet kokios 
Europos Sąjungos radijo spektro politikos pagrindą. Šiame pasiūlyme į šį principą niekaip 
neatsižvelgiama.

Radijo dažnių spektras padeda patenkinti įvairiausius valstybių narių viešuosius interesus. Dėl 
to reikia atsižvelgti į daugybę nacionalinių ir regioninių ypatumų. Todėl valstybėms narėms 
reikėtų palikti galimybę pačioms tvarkyti radijo dažnių spektrą. Be antžeminės transliacijos, 
tai apima kultūros ir kūrybos sektorius.

Naujais teisės aktų reikalavimais negalima trukdyti prasidėjusioms įvairių radijo spektro 
naudotojų diskusijoms dėl efektyvumo padidinimo ir bendros naudojimo koncepcijos bei 
naujų, atsparesnių galinių įrenginių kūrimo.

Internetas teikia didžiulį socialinio ir ekonominio vystymosi potencialą. Pagrindiniai veiksniai 
yra laisvas ir atviras žiniasklaidos pobūdis, sklandžiai veikiantis ir didelio pajėgumo 
internetas bei integracinė tinklo struktūra, kuria visoms bendruomenėms ir rinkos dalyviams 
suteikiamos nediskriminacinė prieiga prie bet kokio turinio bei aktyvaus dalyvavimo 
galimybės. Tinklo neutralumo užtikrinimas teisės aktais yra pagrindinė šio potencialo 
išnaudojimo bei įvairovės ir pliuralizmo užtikrinimo sąlyga. Internetas dėl savo atviro ir 
nediskriminacinio pobūdžio pasirodė esantis inovacijų, reikalingų socialiniam ir 
ekonominiam vystymuisi, skatinimo veiksnys. Tinklo neutralumas yra būtina lygių galimybių 
ryšių srityje, ryšių ir informacijos laisvės užtikrinimo, kultūrų įvairovės bei nuomonių ir 
žiniasklaidos pliuralizmo sąlyga. Dėl šios priežasties tinklo neutralumas ir atvirumas yra 
viešoji gėrybė, kurią reikia saugoti ir išlaikyti, o ne vien palikti rinkos jėgoms.

Pagrindinė to sąlyga – principinis vienodas požiūris į visus duomenų paketus, t. y. jie negali 
būti diskriminuojami dėl turinio, paslaugos, taikomosios programos, kilmės ar paskirties. Turi 
būti užkertamas kelias turinio, paslaugų ar taikomųjų programų sulėtinimui, pabloginimui ar 
blokavimui bei tinklo operatorių galimybei kontroliuoti turinį. „Lengvas“ neutralumas, kokį 
siūlo Komisija ir kuris faktiškai sugriautų šį pagrindinį principą, būtų tinklo neutralumo 
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pabaiga ir dvipakopio interneto įtvirtinimas.

Specializuotos ar valdomos paslaugos gali būti teikiamos lygiagrečiai internetui, jei jos 
visiškai nuo jo atskirtos ir neriboja jo atvirumo ir jei kiekvienas paslaugų gavėjas turi
galimybę prisijungti prie interneto užtikrinant technologijų pasiekimus atitinkančią paslaugos 
kokybę. Specializuotos paslaugos negali būti įtvirtinamos aukojant atvirųjų tinklų plėtojimą, 
todėl turi būti nustatytos griežtos jų kūrimo ir teikimo sąlygos.

Turinio atvirajame tinkle blokavimas taip pat visiškai atmestinas. Vadinamoji pranešimo ir 
šalinimo tvarka pasiteisino ir kalbant apie sunkius nusikaltimus.

Komisijos siūlymais leidžiami turinio diskriminavimas ir prioriteto tam tikriems duomenų 
srautams teikimas, o tai prieštarauja bendrajai tinklo neutralumo sampratai. Dėl to esama 
pagrindo nerimauti, kad konkurencija elektroninių ryšių rinkose veikiau mažėja, o tai 
neišvengiamai neigiamai paveiks žiniasklaidos ir nuomonių pliuralizmą Europoje.

Atsižvelgiant į pasirinktą teisės akto formą – reglamento, jame daug kur trūksta teisinio 
aiškumo.

Būtų labai palankiai vertintina, jei Komisija atšauktų savo pasiūlymą ir suteiktų galimybę apie 
jį pakankamai padiskutuoti pagal įprastą konsultavimosi procedūrą, o tuomet, remdamasi šių 
diskusijų rezultatais, pateiktų naują, subalansuotą pasiūlymą dėl telekomunikacijų vidaus 
rinkos sukūrimo.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) sklandžiai veikiančioje bendrojoje 
elektroninių ryšių rinkoje turėtų būti 
užtikrinta laisvė elektroninių ryšių tinklus 
ir paslaugas teikti kiekvienam klientui
Sąjungos teritorijoje ir kiekvieno galutinių 
paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią 
rinkoje esantį pasiūlymą ir joms neturėtų 
trukdyti rinkų suskaidymas pagal valstybių 
teritorijas. Esama elektroninių ryšių 
reguliavimo sistema nevisiškai 

(3) sklandžiai veikiančioje bendrojoje 
elektroninių ryšių rinkoje turi būti 
užtikrinta galimybė kiekvienam asmeniui 
turėti prieigą prie elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų Sąjungos teritorijoje, 
laisvė juos teikti ir kiekvieno galutinių 
paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią 
rinkoje esantį pasiūlymą; jos turėtų būti 
užtikrinamos remiantis sąžininga 
konkurencija ir joms neturėtų trukdyti 
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sprendžiama tokio suskaidymo problema, 
nes yra nacionalinės, o ne visos Sąjungos 
lygmens bendrojo leidimo išdavimo 
tvarkos, nacionalinės radijo dažnių 
spektro paskyrimo schemos, skirtingose 
valstybėse narėse elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjai gali naudotis skirtingais 
prieigos produktais ir taikomos skirtingos 
vartotojų apsaugos taisyklės. Daugeliu 
atvejų Sąjungos taisyklėmis nustatomi tik 
pagrindai, o valstybės narės jas dažnai 
įgyvendina skirtingai;

rinkų suskaidymas pagal valstybių 
teritorijas;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
bendrąją elektroninių ryšių rinką imantis 
veiksmų trijose plačiose, tarpusavyje 
susijusiose srityse. Pirma, juo turėtų būti 
užtikrinta laisvė teikti tarptautines 
elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus 
skirtingose valstybėse narėse remiantis 
vieno ES leidimo principu, pagal kurį 
sudaromos sąlygos visoje Sąjungoje 
užtikrinti didesnį šio konkretaus sektoriaus 
reguliavimo turinio ir įgyvendinimo 
nuoseklumą ir nuspėjamumą. Antra, 
prieigą reikia suteikti kur kas 
vienodesnėmis sąlygomis, taikomomis 
pagrindiniams ištekliams, reikalingiems 
norint elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas teikti kitose valstybėse, ne vien 
tik belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kuriam svarbus ir licencijuotas, ir 
nelicencijuojamas radijo dažnių spektras, 
bet ir fiksuotąja linija teikiama ryšiui. 
Trečia, siekiant suderinti verslo sąlygas ir 
kurti piliečių skaitmeninį pasitikėjimą, šiuo 
reglamentu turėtų būti suderintos galutinių 
paslaugų gavėjų, ypač vartotojų, apsaugos 
taisyklės. Tai apima nediskriminavimo, 

(6) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
bendrąją elektroninių ryšių rinką imantis 
veiksmų trijose plačiose, tarpusavyje 
susijusiose srityse. Pirma, juo turėtų būti 
užtikrinta laisvė teikti tarptautines 
elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus 
skirtingose valstybėse narėse remiantis 
vieno ES leidimo principu, pagal kurį 
sudaromos sąlygos visoje Sąjungoje 
užtikrinti didesnį šio konkretaus sektoriaus 
reguliavimo turinio ir įgyvendinimo 
nuoseklumą ir nuspėjamumą. Antra, 
prieigą reikia suteikti kur kas 
vienodesnėmis sąlygomis, taikomomis 
pagrindiniams ištekliams, reikalingiems 
norint elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas teikti kitose valstybėse, ne vien 
tik belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kuriam svarbus ir licencijuotas, ir 
nelicencijuojamas radijo dažnių spektras, 
bet ir fiksuotąja linija teikiama ryšiui. 
Trečia, siekiant suderinti verslo sąlygas ir 
kurti piliečių skaitmeninį pasitikėjimą, šiuo 
reglamentu turėtų būti suderintos galutinių 
paslaugų gavėjų, ypač vartotojų, apsaugos 
taisyklės. Tai apima nediskriminavimo, 
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sutartinės informacijos, sutarčių 
nutraukimo ir teikėjų keitimo taisykles bei 
interneto prieigos, turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų bei srauto valdymo 
taisykles, kuriomis ne tik saugomi 
galutiniai paslaugų gavėjai, bet kartu 
garantuojamas nepertraukiamas interneto 
ekosistemos kaip inovacijų varomosios 
jėgos veikimas. Be to, tolesnės 
tarptinklinio ryšio reformos turėtų suteikti 
galutiniams paslaugų gavėjams 
pasitikėjimo naudotis ryšiu, kai jie keliauja 
po Sąjungą ir ilgainiui turėtų tapti vienodo 
kainų nustatymo ir kitų Sąjungoje taikomų 
sąlygų varomąja jėga;

sutartinės informacijos, sutarčių 
nutraukimo ir teikėjų keitimo taisykles bei 
tinklo neutralumo, nediskriminacinės
prieigos prie interneto turinio užtikrinimo, 
taikomųjų programų ir paslaugų bei srauto 
valdymo taisykles, kuriomis ne tik saugomi 
galutiniai paslaugų gavėjai, bet kartu 
garantuojamas nepertraukiamas interneto 
ekosistemos kaip inovacijų varomosios 
jėgos veikimas. Be to, tolesnės 
tarptinklinio ryšio reformos turėtų suteikti 
galutiniams paslaugų gavėjams 
pasitikėjimo naudotis ryšiu, kai jie keliauja 
po Sąjungą ir ilgainiui turėtų tapti vienodo 
kainų nustatymo ir kitų Sąjungoje taikomų 
sąlygų varomąja jėga;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio 
bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių
išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 
darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir 
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Tačiau Sąjunga atsilieka 
nuo kitų svarbiausių pasaulio regionų –
nuo Šiaurės Amerikos, Afrikos ir dalies 
Azijos – naujausios kartos belaidžio 
plačiajuosčio ryšio technologijų, kurių 
reikia norint pasiekti tuos politikos 
tikslus, išsivystymo ir skvarbos srityse.
Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir 
prieigos prie 800 MHz dažnių juostos 
belaidžiam plačiajuosčiui ryšiui 

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir labai nedidelis ir ribotas išteklius. Jis 
būtinas įvairių visuomeninių, kultūrinių, 
socialinių ir ekonominių uždavinių 
vykdymui, užtikrinant visuomenės prieigą 
prie informacijos, teisę laisvai reikšti 
nuomonę ir žiniasklaidos pliuralizmą ir 
turėtų padėti šiuos uždavinius įgyvendinti. 
2009 m. persvarsčius telekomunikacijų 
politiką, Komisija buvo įpareigota į tai 
vienodai ir tinkamai atsižvelgti valdant 
radijo spektrą. Taigi telekomunikacijų 
teisės aktų rinkinyje keliami reikalavimai 
sudaro privalomą bet kokios Europos 
Sąjungos radijo spektro politikos 
pagrindą. Todėl ir ateityje reikia 
užtikrinti, kad radijo spektro politika būtų 
įgyvendinama laikantis šių teisės aktų ir 
nebūtų pažeisti juose įtvirtinti principai. 
Pagal Radijo spektro politikos programos 
6 straipsnio 5 dalį, Komisija iki 2015 m. 
sausio 1 d. informuos Europos 
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užtikrinimas, kur daugiau nei pusė 
valstybių narių prašo taikyti leidžiančią 
nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti 
iki Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 243/2012 dėl radijo spektro 
politikos23 programoje nustatyto termino 
įrodo, kad būtina kuo skubiau imtis 
veiksmų, net ir dabartinės radijo spektro 
politikos programos galiojimo laikotarpiu. 
Sąjungos priemonių, kuriomis pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą 676/2002/EB24 buvo siekiama
suderinti radijo spektro prieinamumo ir jo 
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;

Parlamentą ir Tarybą, ar reikia imtis 
priemonių papildomoms dažnių juostoms 
suderinti;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos 
bendroji rinka tampa nenuosekli ir 
susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti 
paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti 
kurti bendrąją belaidžio plačiajuosčio 
ryšio rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti 
sukurtos nevienodos prieigos prie tokių 
paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose 
valstybėse narėse įsteigtų įmonių 
konkurencijai, neskatinamos investicijos į 
pažangesnius tinklus ir technologijas ir 
novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu 
piliečiams ir įmonėms nesuteikiama 
universalių integruotų aukštos kokybės 
paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio 
operatoriai nepasiekia didesnio 
efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto 
labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su 
Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, 
susijusiais su tam tikrais radijo dažnių 
spektro paskyrimo aspektais, reikėtų 
plėtoti visą Sąjungą apimančias pažangias 

(18) 2009 m. persvarstytame ES 
telekomunikacijų pakete nustatyti spektro 
valdymo principai. Radijo dažnių spektras 
padeda patenkinti įvairiausius valstybių 
narių viešuosius interesus. Dėl to reikia 
atsižvelgti į daugybę nacionalinių ir 
regioninių ypatumų. Todėl valstybėms 
narėms turėtų būti palikta teisė priimti 
priemones, kuriomis būtų tvarkomas ir 
valdomas jų radijo dažnių spektras,
reikalingas ypatingoms kultūrinėms, 
visuomeninėms ir audiovizualinėms 
užduotims atlikti. Be antžeminio 
transliavimo paslaugų bei kultūros ir 
kūrybos sektorių, tai apima viešąją tvarką, 
visuomenės saugumą ir gynybą. Todėl 
Sąjungos lygmens veiksmais dėl tam tikrų 
radijo spektro skirstymo aspektų turėtų 
būti toliau skatinamas dinamiškas 
požiūris į spektro valdymą, pagal kurį 
pripažįstama valstybių narių kompetencija 
šioje srityje ir gerbiama kiekvienos 
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belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas. 
Kartu valstybėms narėms turėtų būti 
palikta teisė priimti priemones, kuriomis jų 
radijo dažnių spektras tvarkomas viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos 
tikslais;

valstybės narės kultūros, audiovizualinė ir 
žiniasklaidos politika. Kilus valstybių 
narių konfliktams dėl radijo dažnių 
spektro naudojimo, Komisija atlieka 
koordinavimo, papildymo ir paramos ES 
valstybėms narėms užduotis;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
Radijo spektro politikos programos 3 
straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 
13 d. priimtoje Radijo spektro politikos 
grupės (RSPG) nuomonėje dėl Europos 
strateginių uždavinių spręsti didėjančią 
radijo spektro paklausą belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip antai artimoje 
ateityje – 700 MHz, 1,5 GHz ir 3,8–
4,2 GHz juostoms;

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą juostose, kurios suderintos 
belaidžiam fiksuotajam, nešiojamųjų 
įrenginių ir judriajam plačiajuosčiam 
ryšiui. Šios juostos apima juostas, kurios 
Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje 
(ITU) nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, vadovaujantis 
Direktyva 2002/21/EB;

Pagrindimas

Tolesnį tikslinimą galima suprasti klaidingai – lyg šiuo atveju nebūtų reikalinga Direktyvoje 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvoje) nustatyta bendro sprendimo procedūra. Kurios juostos 
turi būti įtrauktos į suderintą radijo dažnių spektrą, yra būtinas politinis sprendimas, o ne 
techninė įgyvendinimo priemonė.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) dėl kitų svarbiausių esminių sąlygų, 
kurias galima susieti su radijo spektro 
naudojimo belaidžiam plačiajuosčiam 
ryšiui teisėmis, pasakytina, kad šiame 
reglamente nustatytus reguliavimo 
principus ir kriterijus plačiau taikyti 
atskirose valstybėse narėse padėtų 
koordinavimo mechanizmas, kurį taikant 
Komisija ir kitų valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų 
galimybę iš anksto pateikti pastabas dėl 
naudojimosi teisių suteikimo tam tikroje 
valstybėje narėje, o Komisija turėtų 
galimybę atsižvelgti į valstybių narių 
nuomones, kad nebūtų įgyvendinami 
siūlymai, kurie, kaip paaiškėja, neatitinka 
Sąjungos teisės aktų;

(24) dėl kitų svarbiausių esminių sąlygų, 
kurias galima susieti su radijo spektro 
naudojimo belaidžiam plačiajuosčiam 
ryšiui teisėmis, pasakytina, kad šiame 
reglamente nustatytus reguliavimo 
principus ir kriterijus plačiau taikyti 
atskirose valstybėse narėse padėtų 
koordinavimo mechanizmas, kurį taikant 
Komisija ir kitų valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų 
galimybę iš anksto pateikti pastabas dėl 
naudojimosi teisių suteikimo tam tikroje 
valstybėje narėje;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kai laipsniškai pereinama prie vien 
IP tinklų, programų, kurios grindžiamos 
prieiga prie kitų tinklų, kūrimą stabdo tai, 
kad nėra įvairioms paslaugų rūšims skirtų 
IP grindžiamų užtikrintos paslaugos 
kokybės prisijungimo produktų, kurie 
užtikrintų galimybę palaikyti ryšį tarp 
įvairių tinklo sričių ir tarptinklinį ryšį 
valstybėje narėje ir tarpvalstybiniu mastu, 
o tai stabdo technologines inovacijas. Be 
to, dėl tokios padėties negalima plačiau 
pasinaudoti pranašumais, susijusiais su 
IP grindžiamų tinklų valdymu ir 

Išbraukta.
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užtikrinto kokybės lygio prisijungimo 
produktų teikimu, visų pirma geresniu 
saugumu, patikimumu ir lankstumu, 
ekonominiu efektyvumu ir spartesniu 
pateikimu, nors tai būtų naudinga tinklo 
operatoriams, paslaugų teikėjams ir 
galutiniams paslaugų gavėjams. Todėl 
reikia suderintos šių produktų 
projektavimo ir prieinamumo pagrįstomis 
sąlygomis, įskaitant, kai reikalaujama, 
kryžminio tiekimo galimybę susijusioms 
elektroninių ryšių įmonėms, metodikos;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) šio reglamento 4 ir 5 skyrių 
nuostatose daroma nuoroda į galutinius 
paslaugų gavėjus, tokios nuostatos turėtų 
būti taikomos ne tik vartotojams, bet ir 
kitoms galutinių paslaugų gavėjų 
kategorijoms, visų pirma labai mažoms 
įmonėms. Galutiniai paslaugų gavėjai, 
išskyrus vartotojus, turėtų galėti, paprašę 
susitarti atskirose sutartyse nukrypti nuo 
tam tikrų nuostatų;

Išbraukta.

Pagrindimas

„Galutinis paslaugų gavėjas“ ir „vartotojas“ ir šiaip jau yra skirtingos sąvokos. Suteikiant 
galimybę nukrypti nuo aiškiai neapibrėžtų šio reglamento nuostatų sukuriamas dar didesnis 
teisinis netikrumas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) per pastaruosius dešimtmečius (45) per pastaruosius dešimtmečius 
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internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų 
valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio 
mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, 
tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo 
rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų 
gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 
blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 
taikomosios programos. Dėl šių tendencijų 
reikalingos aiškios Sąjungos lygmens 
taisyklės, kad būtų galima išlaikyti 
internetą atvirą ir išvengti bendrosios 
rinkos suskaidymo dėl atskirų valstybių 
narių taikomų priemonių;

internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Principinis vienodas požiūris ir 
nediskriminavimas siunčiant duomenų 
paketus, neatsižvelgiant į jų turinį, 
paslaugą, taikomąją programą, kilmę 
arba paskirtį, turi būti užtikrinami teisės 
aktais visoje ES, siekiant ilguoju 
laikotarpiu užtikrinti, kad kiekvienas 
interneto paslaugų gavėjas internete iš 
esmės turėtų nevaržomą prieigą prie bet 
kokio turinio, paslaugos ar taikomosios 
programos arba galėtų pats juos teikti, 
vadovaujantis tinklo neutralumo principu. 
Prieigos tinklo operatoriams taikoma 
bendroji prievolė siųsti duomenų paketus, 
t. y. jie turi teikti perdavimo paslaugas jų 
gavėjams užtikrindami tinkamą, 
technologijų pasiekimus atitinkančią 
kokybę ir neatsižvelgdami į tai, kokie 
turinys, paslaugos ir taikomosios 
programos turi būti persiunčiami arba 
kokia jų kilmė ar paskirtis. Interneto 
atviras ir nediskriminacinis pobūdis yra 
pagrindiniai inovacijų skatinimo, 
žiniasklaidos laisvės bei pliuralizmo ir 
kultūrinės įvairovės bei ekonominio 
veiksmingumo užtikrinimo veiksniai. Šie 
pagrindiniai požymiai padeda užtikrinti 
saviraiškos, žiniasklaidos ir kultūrų laisvę 
ir įvairovę. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų 
valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio 
mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomosios agentūros užsakyto 
tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo 
rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų 
gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
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duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 
blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 
taikomosios programos, turinys arba 
paslaugos. Dėl šių tendencijų reikalingos 
aiškios Sąjungos lygmens taisyklės, 
kuriomis teisėje būtų įtvirtintas tinklo 
neutralumo principas, kad būtų galima 
išlaikyti internetą atvirą ir išvengti 
bendrosios rinkos suskaidymo dėl atskirų 
valstybių narių taikomų priemonių. Pagal 
visų įmanomų pastangų dėjimo principą 
veikiantis atviras internetas negali būti 
trikdomas dėl kitų produktų ir paslaugų 
vystymo;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) galutiniai paslaugų gavėjai gali turėti 
laisvą prieigą prie informacijos ir teisėto
turinio, gali juos skleisti, naudoti 
pasirinktas taikomąsias programas ir 
paslaugas tik jei laikosi Sąjungos ir su jais 
suderintų nacionalinės teisės aktų. Šiuo 
reglamentu nustatomos bet kokių šios 
laisvės apribojimų, kuriuos gali taikyti 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, 
ribos, tačiau juo nepažeidžiami kiti 
Sąjungos teisės aktai, įskaitant autorių 
teisių taisykles ir Direktyvą 2000/31/EB;

(46) galutiniai paslaugų gavėjai gali turėti 
teisę prieiti prie informacijos ir turinio, 
juos skleisti, naudoti pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas tik jei 
laikosi Sąjungos ir su jais suderintų 
nacionalinės teisės aktų;

Pagrindimas

Pakanka nuorodos į Sąjungos ir valstybių narių teisę. Tolesnis tikslinimas gali būti klaidingai 
aiškinamas.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos 
duomenų kiekio ir interneto prieigos 
paslaugų spartos ribos, išskyrus kai 
taikomas ribotas skaičius pagrįsto 
duomenų srautų valdymo priemonių. 
Tokios priemonės turėtų būti skaidrios, 
proporcingos ir nediskriminuojančios. 
Pagrįstas duomenų srautų valdymas 
apima rimtų nusikaltimų prevenciją ar 
trukdymą juos vykdyti, įskaitant teikėjų 
savanoriškus veiksmus, kuriais 
nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova
tik laikina ar tik dėl išskirtinių 
aplinkybių;

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai negali ištrinti,
blokuoti, sulėtinti, pabloginti konkretaus 
turinio, taikomųjų programų arba paslaugų 
ar konkrečių jų klasių arba teikti jiems 
pirmenybę, išskyrus kai taikomas šiame 
reglamente aiškiai apibrėžtas ir konkrečiu 
atveju pagrįstinas skaičius pagrįsto 
duomenų srautų valdymo priemonių. 
Duomenų srautų valdymo priemonės turi 
būti skaidrios, būtinos ir proporcingos. 
Jos gali būti laikomos proporcingomis tik 
jei jas taikant vienodai elgiamasi su 
vienodais srautų tipais. Turi būti 
draudžiama tam tikro turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų diskriminacija 
kainos atžvilgiu ar bet kokios 
diskriminacinės sąlygos, susijusios su 
duomenų teikimo sparta ir kiekiu;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) šiuo reglamentu nedaroma poveikio 
2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvai 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
(Direktyva dėl privatumo ir elektroninių 
ryšių);
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) duomenų kiekiu pagrįsti tarifai turėtų 
būti laikomi suderinamais su atviro 
interneto principu tik jei galutiniai 
paslaugų gavėjai, remdamiesi skaidria 
informacija apie sąlygas ir tokio 
pasirinkimo poveikį, gali pasirinkti 
geriausiai jų įprastą duomenų naudojimą 
atitinkantį tarifą. Kartu tokie tarifai turėtų 
sudaryti galimybes elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams geriau pritaikyti 
tinklo pajėgumą laukiamam duomenų 
kiekiui. Itin svarbu, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai prieš sutikdami su bet kokiais 
duomenų kiekio ar spartos apribojimais ir 
taikomais tarifais būtų išsamiai informuoti 
apie galimybę nuolat stebėti savo 
sunaudojamų duomenų kiekį ir, prireikus, 
lengvai gauti didesnį duomenų kiekį;

(48) duomenų kiekiu pagrįsti tarifai turėtų 
būti laikomi suderinamais su atviro 
interneto principu tik jei galutiniai 
paslaugų gavėjai, remdamiesi skaidria 
informacija apie sąlygas ir tokio 
pasirinkimo poveikį, gali pasirinkti 
geriausiai jų įprastą duomenų naudojimą 
atitinkantį tarifą. Kartu tokie tarifai turėtų 
sudaryti galimybes elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams geriau pritaikyti 
tinklo pajėgumą laukiamam duomenų 
kiekiui. Itin svarbu, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai prieš sutikdami su bet kokiais 
duomenų kiekio ar spartos apribojimais ir 
taikomais tarifais būtų išsamiai informuoti 
apie galimybę nuolat stebėti savo 
sunaudojamų duomenų kiekį ir, prireikus, 
lengvai gauti didesnį duomenų kiekį, taip 
pat kad interneto srautų kiekis būtų 
ribojamas nediskriminuojant, 
nepriklausomai nuo siuntėjo, gavėjo, tipo, 
turinio, įrenginio, paslaugos arba 
taikomosios programos, laikantis tinklo 
neutralumo principo;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjų siūloma didesnė paslaugų 
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užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas 
naudojant interneto protokolą (IP-TV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės 
paslaugų kokybės specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais arba su turinio, taikomųjų 
programų ar paslaugų teikėjais;

kokybė. Tokios paslaugos, inter alia, gali
apimti transliacijas naudojant interneto 
protokolą (IP-TV), vaizdo konferencijas, 
žaidimus ir tam tikras sveikatos priežiūros 
taikomąsias programas. Todėl galutiniai 
paslaugų gavėjai turėtų turėti teisę laisvai 
sudaryti savanoriškas sutartis dėl 
aukštesnės paslaugų kokybės specializuotų 
paslaugų teikimo su elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjais arba su turinio, 
taikomųjų programų ar paslaugų teikėjais.
Jei tokios sutartys sudaromos su interneto 
prieigos paslaugų teikėju, jis užtikrina, 
kad geresnė kokybė nereikštų prastesnio 
interneto prieigos paslaugų veikimo, 
finansinio prieinamumo ar kokybės ir 
neribotų tinklo neutralumo. Tačiau 
specializuotos paslaugos turėtų likti 
išimtis ir neturėtų būti parduodamos arba 
plačiai naudojamos kaip interneto 
prieigos paslaugų pakaitalas;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių. 
Tikimasi, kad tai reikšmingai prisidės
kuriant naujas paslaugas, tokias kaip 
kompiuterių sujungimas (M2M). Kartu 
tokiais susitarimais elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams turėtų būti suteiktos 
galimybės geriau subalansuoti duomenų 
srautus ir išvengti tinklo perkrovos. Todėl 

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas kokybės 
parametrais. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos uždaruose 
tinkluose, reikia, kad turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų teikėjai galėtų 
susitarti su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais dėl tokių ypatingų paslaugų
kokybės lygių ribotai paslaugų gavėjų 
grupei. Tai galėtų paskatinti naujų 
paslaugų, tokių kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M), kūrimą.
Specializuotos paslaugos negali nei 
pabloginti atvirų interneto prieigos 
paslaugų kokybės, nei būti parduodamos 
arba naudojamos kaip interneto 
pakaitalas. Jas leidžiama teikti tik tuo 
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turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai bei elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai turėtų turėti teisę laisvai sudaryti 
sutartis dėl nustatyto paslaugų kokybės 
lygio specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais iš esmės nepabloginama 
bendra interneto prieigos paslaugų 
kokybė;

atveju, jei yra akivaizdi techninė ir 
dalykinė būtinybė, svarbesnė už 
ekonominius teikėjų interesus, kad būtų 
galima teikti ypatingos kokybės tikralaikes 
taikomąsias programas. Jei specializuotas 
paslaugas teikia arba parduoda prieigos 
tinklo operatoriai, jie privalo kartu teikti 
atvirą interneto prieigos paslaugą 
vadovaujantis tinklo neutralumo principu, 
kaip nustatyta 45 konstatuojamojoje 
dalyje, ir negali pabloginti tos paslaugos 
kokybės.  Visos atviro interneto paslaugos 
turi būti teikiamos laikantis visų įmanomų 
pastangų dėjimo principo;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų 
pasinaudoti šia prieigos prie atviro 
interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų prisiimti 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų 
laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto 
prieigos paslaugomis, kurių nepablogina 
specializuotos paslaugos, būtų galima 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis. 
Vertindamos galimą bendrą interneto 
prieigos paslaugų pablogėjimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
atsižvelgti į kokybės parametrus, tokius 
kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, 
drebėjimas, paketų praradimas), tinklo 
perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir 
reklamuojamą spartą, interneto prieigos 
paslaugų veikimą, palyginti su 
specializuotomis paslaugomis, ir į kokybę, 

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų 
pasinaudoti šia prieigos prie atviro 
interneto galimybe. Šiuo tikslu 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
prisiimti stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų 
laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto 
prieigos paslaugomis, kurių nepablogina 
specializuotos paslaugos, būtų galima 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų sukurti aiškias ir suprantamas 
pranešimo ir teisių gynimo priemones 
diskriminaciją, apribojimą ar trukdymus, 
susijusius su interneto turiniu, 
paslaugomis ar taikomosiomis 
programomis, patyrusiems galutiniams 
paslaugų gavėjams. Vertindamos galimą 
bendrą interneto prieigos paslaugų 
pablogėjimą, nacionalinės reguliavimo 
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kaip ją supranta galutiniai paslaugų 
gavėjai. Nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai 
visiems ar atskiriems elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams nustatyti būtinuosius 
paslaugų kokybės reikalavimus, jei to 
reikia, kad neprastėtų/neblogėtų bendra 
interneto prieigos paslaugų kokybė;

institucijos turėtų atsižvelgti į kokybės 
parametrus, tokius kaip laiko ir 
patikimumo parametrai (delsa, drebėjimas, 
paketų praradimas), tinklo perkrovos lygį ir 
poveikį, faktinę ir reklamuojamą spartą, 
interneto prieigos paslaugų veikimą, 
palyginti su specializuotomis paslaugomis, 
ir į kokybę, kaip ją supranta galutiniai 
paslaugų gavėjai. Nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms turėtų būti 
suteikti įgaliojimai visiems ar atskiriems 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
nustatyti būtinuosius paslaugų kokybės 
reikalavimus, jei to reikia, kad 
neprastėtų/neblogėtų bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) siekiant atsižvelgti į rinkos ir 
technikos pažangą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti teisės aktus bei jų priedus. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Išbraukta.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užtikrintų, kad visi interneto srautai 
būtų vertinami vienodai, jų 
nediskriminuojant, neribojant ir 
netrukdant, nepriklausomai nuo jų 
siuntėjo, gavėjo, tipo, turinio, įrenginio, 
paslaugos arba taikomosios programos;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu ir veiksmingu naudojimu 
susijusios sąlygos, suderintos Sąjungos 
lygmeniu, visų pirma pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB27, ir kuris skirtas elektroninių 
ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo 
paslaugas;

(8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu ir veiksmingu naudojimu 
susijusios sąlygos, suderintos Sąjungos 
lygmeniu, pagal Direktyvoje 2002/21/EB 
išdėstytas nuostatas ir procedūras ir pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB27, ir kuris skirtas elektroninių 
ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo 
paslaugas;

__________________ __________________
27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p.1).

27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p.1).

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) visų įmanomų pastangų dėjimo 
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principas – užtikrinimas, kad prašymai 
persiųsti duomenis būtų vykdomi kuo 
greičiau chronologine tvarka pagal jų 
gavimo laiką ir neatsižvelgiant į turinį, 
paslaugą, taikomąją programą, kilmę ar 
paskirtį;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) užtikrintos paslaugos kokybės 
prisijungimo produktas – produktas, 
sukuriamas vykstant interneto protokolo 
(IP) mainams, kuris suteikia klientams 
galimybę sukurti IP ryšio jungtį tarp 
sujungimo taško ir vieno ar daugiau 
fiksuotųjų galinių tinklo taškų ir kuriuo 
užtikrinamas nustatyto lygio 
eksploatacinis ištisinio tinklo veikimas, 
kad remiantis nurodytais parametrais 
galutiniams paslaugų gavėjams būtų 
teikiamos nurodytos užtikrintos paslaugos 
kokybės specialios paslaugos;

Išbraukta.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) pagrįstas duomenų srautų 
valdymas – duomenų srautų valdymas, 
kuris leidžiamas nukrypstant nuo visų 
įmanomų pastangų dėjimo principo, kai 
tai reikalinga dėl techninių priežasčių ir 
laikomasi bendrųjų būtinumo, 
tinkamumo, efektyvumo išlaikymo, 
nediskriminavimo ir skaidrumo principų 
bei kitų šiame reglamente nustatytų 
sąlygų;
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 12 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) tinklo neutralumas – principas, kad 
visam interneto duomenų srautui turi būti 
taikomos vienodos sąlygos, duomenys 
nediskriminuojami, neribojami ar 
netrikdomi nepriklausomai nuo to, kas 
yra jų siuntėjas, gavėjas, koks jų tipas, 
turinys, kokiu prietaisu jie siunčiami, 
kokia paslauga ar taikomoji programa;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos;

14) atvira interneto prieigos paslauga –
viešai prieinama elektroninių ryšių 
paslauga, kuri suteikia galimybę prisijungti 
prie interneto ir taip – faktiškai prie visų 
prie interneto prijungtų galinių taškų, 
nepriklausomai nuo naudojamos tinklo 
technologijos. Valstybės narės nustato 
tinkamus atvirų interneto prieigos 
paslaugų kokybės būtinuosius 
reikalavimus, kurie turi būti nuolat 
pritaikomi prie technologijų pasiekimų. 
Atvira interneto prieigos paslauga 
suteikia galimybę galutiniams paslaugų 
gavėjams naudotis bet kuria internetu 
grindžiama taikomąja programa laikantis 
visų įmanomų pastangų dėjimo principo. 
Vienintelis leidžiamas nukrypimas nuo šio 
principo yra proporcingas pagrįstas 
duomenų srautų valdymas tuo atveju, kai 
tenkinamos aiškiai apibrėžtos jo taikymo 
sąlygos;
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios 
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama 
ar plačiai naudojama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas;

15) specializuota paslauga – elektroninių, 
ypač IP grindžiamų, ryšių paslauga arba 
bet kuri kita paslauga, kuri teikiama ir 
eksploatuojama tik uždaruose ir griežtai 
kontroliuojamuose elektroninių ryšių 
tinkluose, nėra parduodama ar 
naudojama kaip interneto pakaitalas ir 
funkciniu požiūriu nėra tapati atviro 
interneto turiniui, taikomosioms 
programoms ar paslaugoms. 
Specializuotą paslaugą leidžiama teikti tik 
tuo atveju, jei yra akivaizdi techninė ir 
dalykinė būtinybė, svarbesnė už 
ekonominius teikėjų interesus, kad būtų 
galima teikti ypatingos užtikrintos 
kokybės tikralaikes arba ypatingos saugos 
taikomąsias programas. Specializuotoms 
paslaugoms būdingi aiškiai apibrėžti ir 
užtikrinti, atitinkamai paslaugai pritaikyti 
paslaugų kokybės parametrai, kuriems 
taikoma nepertraukiama valdymo „nuo 
pradžios iki galo“, t. y. nuo specializuotos 
paslaugos teikėjo iki galutinio dalyvio, 
sistema. Specializuota paslauga negali 
būti apribota iki paslaugų teikėjo 
kontroliuojamo galutinio tinklo taško;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Šis skirsnis taikomas radijo dažnių (1) Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 



PE522.810v02-00 22/43 AD\1015295LT.doc

LT

spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui.

spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, pagal Direktyvą 
2009/140/EB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB, 
ypač atsižvelgiant į Direktyvos 
2002/21/EB 8a ir 9 straipsniuose 
išdėstytas nuostatas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių 
narių teisė turėti naudos iš mokesčių, 
nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro 
išteklių optimalų naudojimą pagal 
Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
bei gynybos tikslais.

(2) Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių 
narių teisė turėti naudos iš mokesčių, 
nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro 
išteklių optimalų naudojimą pagal 
Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos, visuomenės saugumo,
gynybos ir visuotinės svarbos tikslais, kaip 
antai kultūrų ir kalbų įvairovei bei 
žiniasklaidos pliuralizmui internete ir 
kitomis priemonėmis skatinti ir atsižvelgti 
į visų radijo spektro naudotojų interesus.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Kompetentingos nacionalinės radijo 
spektro institucijos siekia, kad būtų 
plėtojama belaidžio ryšio erdvė, kurioje 
sparčiojo plačiajuosčio belaidžio ryšio 
investicijų ir konkurencijos sąlygos 
panašėja ir kurioje galima planuoti ir teikti 
integruotus kelias teritorijas apimančius 
tinklus ir paslaugas bei gauti masto 
ekonomiją ir taip skatinti inovacijas, 
ekonomikos augimą ir užtikrinti ilgalaikę 

(1) Nedarant poveikio bendros svarbos 
tikslų apsaugai pagal Direktyvos 
2002/21/EB 9 straipsnio 4 dalį,
kompetentingos nacionalinės radijo spektro 
institucijos siekia, kad būtų plėtojama 
belaidžio ryšio erdvė, kurioje sparčiojo 
plačiajuosčio belaidžio ryšio investicijų ir 
konkurencijos sąlygos panašėja ir kurioje 
galima planuoti ir teikti integruotus kelias 
teritorijas apimančius tinklus ir paslaugas 
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naudą galutiniams paslaugų gavėjams. bei gauti masto ekonomiją ir taip skatinti 
inovacijas, ekonomikos augimą ir užtikrinti 
ilgalaikę naudą galutiniams paslaugų 
gavėjams. Reikia tinkamai atsižvelgti į 
galimybę sukurti daugiafunkcinius 
tinklus, kuriais vienoje platformoje būtų 
suvienijamos transliavimo ir judriojo 
ryšio technologijos.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti plačią teritorinę sparčiųjų 
belaidžio ryšio plačiajuosčių tinklų aprėptį 
ir aukštą susijusių paslaugų skverbties ir 
vartojimo lygį.

e) užtikrinti veiksmingą spektro 
panaudojimą, kad būtų patenkinta 
auganti sparčiųjų belaidžio ryšio 
plačiajuosčių tinklų paklausa, kartu 
atsižvelgiant į visuomenės interesą ir 
bendrą spektro socialinę, kultūrinę ir 
ekonominę vertę.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) užkirsti kelią žalingiems trukdžiams, 
įskaitant galimybę nustatyti įpareigojimus 
išspręsti trukdžių problemas su kitais 
paslaugų gavėjais ir apmokėti dėl to 
patiriamas išlaidas.

Pagrindimas

Trukdžių išvengimas yra vienas iš pagrindinių reglamentavimo tikslų. Todėl į jį reikia 
atsižvelgti nustatant leidimų išdavimo tvarką ir sąlygas.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užtikrinti, kad vykdant bet kokius su 
veiksmingu spektro naudojimu susijusius 
politikos pokyčius būtų atsižvelgta į jo 
poveikį visuomenės interesams trukdžių ir 
išlaidų požiūriu.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvairių esamų radijo spektro juostų 
technines savybes,

a) įvairių esamų radijo spektro juostų 
technines savybes ir dabartinį bei 
planuojamą naudojimą,

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) efektyvų radijo spektro juostų, kurios 
jau priskirtos naudoti judriojo 
plačiajuosčio ryšio paslaugoms, 
naudojimą;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) efektyviausią spektro naudojimą pagal 9 
straipsnio 4 dalies b punktą, 

a) efektyviausią spektro naudojimą pagal 9 
straipsnio 4 dalies b punktą, 
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atsižvelgdamos į tos juostos ar juostų 
savybes;

atsižvelgdamos į tos juostos ar juostų 
savybes bei dabartinį ir planuojamą 
naudojimą;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kad būtų atsižvelgta į esamo paslaugų 
gavėjo patiriamas spektro erdvės išvalymo 
išlaidas;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Kai suderinto radijo spektro belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui prieinamumo ir 
efektyvaus naudojimo techninės sąlygos 
užtikrina galimybę naudoti atitinkamą 
radijo spektrą taikant bendrojo leidimo 
tvarką, nacionalinės kompetentingos 
institucijos vengia nustatyti kokias nors 
papildomas sąlygas ir užtikrina, kad dėl 
alternatyvaus naudojimo nebūtų trukdoma 
veiksmingai taikyti tokią suderintą tvarką.

(1) Kai suderinto radijo spektro belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui prieinamumo ir 
efektyvaus naudojimo techninės sąlygos 
užtikrina galimybę naudoti atitinkamą 
radijo spektrą taikant bendrojo leidimo 
tvarką, nacionalinės kompetentingos 
institucijos vengia nustatyti kokias nors 
papildomas sąlygas ir užtikrina, kad dėl 
alternatyvaus naudojimo nebūtų trukdoma 
veiksmingai taikyti tokią suderintą tvarką. 
Šios nuostatos nedaro poveikio 2 
straipsnio 8 dalies nuostatoms.

Pagrindimas

Be nuorodos į 2 straipsnio 8 dalį (kaip pakeista 14 pakeitime) gali būti sunkiau įgyvendinti 
galimus arba pageidaujamus bendro naudojimo scenarijus.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti visų esamų teisių naudotis 
kitomis suderintomis juostomis, išskyrus 
juostas, suderintas belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, galiojimo pabaigos 
datą arba, jei teisių trukmė neribota, datą, 
nuo kurios naudojimosi teisės iš dalies 
keičiamos, kad būtų leidžiama teikti 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata naikina būtiną teisinį tikrumą visiems dabartiniams teisių turėtojams, kurie 
pasitikėdami ir remdamiesi esamais teisės aktais jau padarė ilgalaikes investicijas.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2 dalis neturi poveikio Direktyvos 
2002/21/EB 9 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
įtvirtintoms nuostatoms.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Jei nacionalinė kompetentinga 
institucija ketina leisti naudoti radijo 
spektrą pagal bendrąjį leidimą arba suteikti 
individualias teises naudoti radijo spektrą, 
arba pakeisti teises ir įpareigojimus, 
susijusius su radijo spektro naudojimu 
pagal Direktyvos 2002/20/EB 14 straipsnį, 

(1) Jei nacionalinė kompetentinga 
institucija ketina leisti naudoti radijo 
spektrą pagal bendrąjį leidimą arba suteikti 
individualias teises naudoti radijo spektrą, 
arba pakeisti teises ir įpareigojimus, 
susijusius su radijo spektro naudojimu 
belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui pagal 
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ji, užbaigusi, jei taikoma, Direktyvos 
2002/21/EB 6 straipsnyje nurodytas 
viešąsias konsultacijas, ir, bet kuriuo atveju 
tik tokiame priemonės rengimo etape, 
kuriame bus sudarytos sąlygos pateikti 
Komisijai ir kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms 
pakankamai patikimos informacijos visais 
svarbiais klausimais, sukuria sąlygas 
Komisijai ir kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms, 
atsakingoms už radijo spektrą, susipažinti 
su savo planuojama priemone ir jos 
pagrindimu.

Direktyvos 2002/20/EB 14 straipsnį, ji, 
užbaigusi, jei taikoma, Direktyvos 
2002/21/EB 6 straipsnyje nurodytas 
viešąsias konsultacijas, ir, bet kuriuo atveju 
tik tokiame priemonės rengimo etape, 
kuriame bus sudarytos sąlygos pateikti 
Komisijai ir kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms 
pakankamai patikimos informacijos visais 
svarbiais klausimais, sukuria sąlygas 
Komisijai ir kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms, 
atsakingoms už radijo spektrą, susipažinti 
su savo planuojama priemone ir jos 
pagrindimu.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos vienodos vieno 
ar daugiau Europos prieigos produktų 
įgyvendinimo techninės ir metodinės 
taisyklės, kaip apibrėžta 17 ir 19
straipsniuose, I priedo 2 ir 3 punktuose ir 
II priede pagal juose nurodytus 
atitinkamus kriterijus ir parametrus. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos vienodos vieno 
ar daugiau Europos prieigos produktų 
įgyvendinimo techninės ir metodinės 
taisyklės, kaip apibrėžta 17 straipsnyje ir I 
priedo 2 ir 3 punktuose pagal juose 
nurodytus atitinkamus kriterijus ir 
parametrus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laisvė teikti prieigą prie atviro interneto 
bei ja naudotis ir pagrįstas duomenų 

srautų valdymas

Atvira interneto prieiga, specializuotos 
paslaugos ir tinkamas pagrįstas duomenų 

srautų valdymas

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Galutiniai paslaugų gavėjai turi laisvą
prieigą prie informacijos ir turinio, gali
juos skleisti, naudoti pasirinktas
taikomąsias programas ir paslaugas 
naudodamiesi savo interneto prieigos 
paslauga.

(1) Atvira interneto prieiga visapusiškai 
užtikrinama pagal 2 straipsnio 14 dalį, 
kad galutiniai paslaugų gavėjai, 
naudodamiesi savo atvira interneto 
prieigos paslauga, turėtų prieigą prie bet 
kokių pasirinktų informacijos ir turinio, 
galėtų juos skleisti, naudoti pasirinktus
taikomąsias programas, paslaugas ir 
galinius įrenginius, neatsižvelgiant į šių 
informacijos, turinio, taikomųjų 
programų arba paslaugų šaltinį arba 
paskirtį.

Prieigos tinklo operatoriams taikoma 
bendroji duomenų siuntimo prievolė 
laikantis visų įmanomų pastangų dėjimo 
principo. Interneto prieigos paslaugų 
teikėjai neriboja ir netrukdo galutiniams 
paslaugų gavėjams naudoti bet kokios 
galinės įrangos informacijai ir turiniui 
pasiekti bei juos platinti per savo interneto 
prieigos paslaugą. Šia nuostata 
nepažeidžiama valstybių narių teisė 
užtikrinti individualias naudojimo teises 
pagal Direktyvos 2002/20/EB 5 straipsnį.

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę Galutiniai paslaugų gavėjai, tinkamai 
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laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos ir pagal bet kurią iš tokių 
sutarčių, susijusių su duomenų kiekiu, 
naudotis visais interneto turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjų 
pasiūlymais.

atsižvelgdami į tinklo neutralumo 
principą, turi teisę laisvai sudaryti sutartis 
su interneto prieigos paslaugos teikėjais dėl 
duomenų kiekio ir spartos. Interneto 
prieigos paslaugų teikėjai reklamuoja ne 
didžiausią greitį, o mažiausią garantuotą 
duomenų kiekį ir spartą, kuriuos jie gali 
teikti. 

Sudarant sutartis dėl duomenų kiekio ir 
spartos tam tikri turinys, paslaugos ar 
taikomosios programos negali būti 
nepriskaičiuojami prie duomenų kiekio, 
kuriuo galima naudotis, o išnaudojus 
sutartą duomenų kiekį jiems negali būti 
taikoma spartos ribojimo išimtis.

Pagrindimas

Prieigą prie atviro, nediskriminacinio interneto reikia formuoti kaip teisę, o ne kaip laisvę, ir 
atviras internetas, veikiantis pagal visų įmanomų pastangų dėjimo principą, su prieiga prie 
visų paslaugų, informacijos, turinio ir taikomųjų programų turi būti nustatytas kaip taisyklė.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat turi 
teisę laisvai susitarti su elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjais arba turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjais 
dėl aukštesnės paslaugų kokybės
specializuotų paslaugų teikimo.

Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai
arba turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai gali teikti specializuotas 
paslaugas uždaru elektroninių ryšių 
tinklu ribotam kontroliuojamą prieigą 
turinčių vartotojų ratui. Specializuotos 
paslaugos negali būti parduodamos arba 
naudojamos kaip interneto pakaitalas ar 
funkciniu požiūriu būti tapačios atviro 
interneto turiniui, taikomosioms 
programoms ar paslaugoms.

Jei tokios sutartys sudaromos su interneto 
prieigos paslaugų teikėjais, jie, 
laikydamiesi tinklo neutralumo principo, 
užtikrina, kad nebūtų daromas neigiamas 
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poveikis interneto prieigos paslaugų 
veikimui, finansiniam prieinamumui ar 
kokybei.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų galutiniams 
paslaugų gavėjams teikti specializuotas 
paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti 
tarpusavio susitarimus, kad galėtų 
perduoti atitinkamus duomenų kiekius ar 
duomenų srautus kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą. Teikiant specializuotas 
paslaugas turi nebūti pakartotinai ar 
nuolatos pabloginama bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė.

Teikiant specializuotas paslaugas turi 
nebūti pabloginama interneto prieigos 
paslaugų kokybė. Taip pat šiomis 
paslaugomis negali būti daromas 
neigiamas poveikis esamiems visuotinai 
pripažįstamiems techniniams standartams 
ir jų vystymui ir negali būti pablogintas 
bendras atviros interneto prieigos 
paslaugų veikimas, finansinis 
prieinamumas ar kokybė. Specializuotos 
paslaugos siūlomos tik tuo atveju, jei 
užtenka tinklo pajėgumo ne tik atvirai 
interneto prieigai, bet ir tokioms 
paslaugoms teikti.

Specializuotas paslaugas leidžiama teikti 
tik tuo atveju, jei yra akivaizdi techninė ir 
dalykinė būtinybė, svarbesnė už 
ekonominius teikėjų interesus, kad būtų 
galima teikti ypatingos kokybės tikralaikes 
arba ypatingos saugos taikomąsias 
programas.

Galutiniai naudotojai, turinio arba 
taikomųjų programų teikėjai komerciniais 
pasiūlymais, kad paremtų specializuotų 
paslaugų teikimą, turėtų naudotis 
savanoriškai, be diskriminacijos. Jei 
tinklo pajėgumai naudojami interneto 
prieigos paslaugoms ir specializuotoms 
paslaugoms, šių paslaugų teikėjas turi 
paskelbti aiškius ir nedviprasmiškus 
kriterijus, pagal kuriuos dalijami tinklo 
pajėgumai.
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieigos tinklo operatoriams, kurie kartu 
teikia arba parduoda specializuotas 
paslaugas, taikoma prievolė teikti atvirą 
interneto prieigos paslaugą, kaip 
nustatyta 2 straipsnio 14 dalyje. Jie neturi 
diskriminuoti kitų turinio teikėjų, kurie 
yra priklausomi nuo tinklo operatoriaus 
duomenų siuntimo paslaugos, ir privalo 
duomenų siuntimo mokestį apskaičiuoti 
skaidriai ir rinkos kainomis.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad nacionalinės valdžios institucijos 
galėtų įvertinti tokią galimą materialinę 
žalą, elektroninių ryšių paslaugų teikėjai 
arba turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai pareikalavus perduoda 
nacionalinėms institucijoms tikslią 
informaciją dėl šiems dviem paslaugų 
tipams skirtų pajėgumų.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vertikaliai integruoti elektroninių 
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ryšių visuomenei teikėjai neturi 
diskriminuoti turinio, paslaugų ar 
taikomųjų programų teikėjų, kurie teikia 
turinį, paslaugas ar taikomąsias 
programas, konkuruojančias su jų 
teikiamomis paslaugomis ar paslaugomis, 
kurias jie teikia pagal išimtinius 
susitarimus, kuriamo srauto.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Galimybė naudotis 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis palengvinama 
pateikiant išsamią informaciją pagal 25 
straipsnio 1 dalį, 26 straipsnio 2 dalį ir 27 
straipsnio 1 bei 2 dalis.

(4) Galutiniai paslaugų gavėjai, taip pat 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai, įskaitant žiniasklaidos ir kultūros 
pramonę ir visų lygių valdžią, turi gauti 
išsamią informaciją pagal Direktyvos 
2002/22/EB 20 straipsnio 2 dalį, 21 
straipsnio 3 dalį ir 21a straipsnį, taip pat 
pagal šio reglamento 25 straipsnio 1 dalį, 
26 straipsnio 2 dalį ir 27 straipsnio 1 ir 2 
dalis, įskaitant informaciją apie 
įgyvendintas tinkamas duomenų srautų 
valdymo priemones, kurios galėtų turėti 
poveikį prieigai prie informacijos, turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų pagal 1 
ir 2 dalį ir jų sklaidai.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
blokuodami, sulėtindami, pablogindami 
ar diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 

(5) Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
negali riboti 1 dalyje numatytų nuostatų:
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konkrečias jų klases, jei neviršijamos 
sutartyje numatytos duomenų kiekio ir 
interneto prieigos paslaugų spartos ribos, 
išskyrus atvejus, kai reikia taikyti 
pagrįstas duomenų srautų valdymo 
priemones. Pagrįstos duomenų srautų 
valdymo priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:

- ištrindami, blokuodami, sulėtindami, 
pablogindami ar diskriminuodami 
konkrečius turinį, taikomąsias programas, 
paslaugas arba galinius įrenginius ar 
konkrečias jų klases;

teikdami prioritetą konkretiems turiniui, 
taikomosioms programoms, paslaugoms 
arba galiniams įrenginiams ar 
konkrečioms jų klasėms arba

- su galutiniu paslaugų gavėju 
sudarydami konkrečius kainų 
susitarimus, dėl kurių prieiga prie 
konkrečių turinio, taikomųjų programų, 
paslaugų arba galinių įrenginių ar 
konkrečių jų klasių taptų mažiau 
ekonomiškai patraukli. 

a) būtų įgyvendinta teisės aktų nuostata 
ar teismo sprendimas, arba būtų užkirstas 
kelias rimtiems nusikaltimams ar 
trukdoma juos vykdyti;

Išimtis daroma tais atvejais, kai reikia 
taikyti pagrįstas ir tinkamas duomenų 
srautų valdymo priemones.

Duomenų srautų valdymo priemonės 
pripažįstamos pagrįstomis ir tinkamomis, 
kai įrodyta, kad jos taikomos tam, kad

b) būtų išlaikytas tinklo, per šį tinklą 
teikiamų paslaugų ir galutinių paslaugų 
gavėjų galinių įrenginių vientisumas ir 
saugumas;

- būtų išlaikytas tinklo, per šį tinklą 
teikiamų paslaugų ir galutinių paslaugų 
gavėjų galinių įrenginių vientisumas ir 
saugumas arba

c) būtų užkirstas kelias neužsakytų 
pranešimų perdavimui galutiniams 
paslaugų gavėjams, kurie davė išankstinį 
sutikimą taikyti tokias ribojamąsias 
priemones;

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 

būtų sumažintas laikinos ir išskirtinės 
patvirtintos tinklo perkrovos poveikis ir 
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lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

tokios didelės tinklo perkrovos atveju būtų 
veiksmingai valdomas srautas,

jei bet kokie turinys, taikomosios 
programos ir paslaugos teikiamos 
laikantis visų įmanomų pastangų dėjimo 
principo.

Pagrįstas duomenų srautų valdymas 
apima tik duomenų tvarkymą, kuris 
reikalingas ir proporcingas siekiant šioje 
dalyje nustatytų tikslų.

Šios priemonės taikomos ne ilgiau negu 
būtinai reikalinga.

Duomenų srautų valdymo priemonės yra 
skaidrios, nediskriminuojančios, 
proporcingos ir reikalingos, joms 
taikomos aiškios, suprantamos ir 
prieinamos teisių gynimo priemonės.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima 
tik duomenų tvarkymą, kuris reikalingas ir 
proporcingas siekiant šioje dalyje nustatytų 
tikslų.

Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima 
tik duomenų tvarkymą, kuris reikalingas ir 
proporcingas siekiant šiame straipsnyje
nustatytų tikslų. Todėl visi metodai 
duomenims tikrinti ir tirti turi atitikti 
privatumo ir duomenų apsaugos teisės 
aktus. Numatytąja tvarka tokiais metodais 
gali būti tikrinamos tik duomenų paketų 
antraštės. Duomenų paketo analizė, 
viršijanti šią patikrą, nevykdoma.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
siekiant kuo tiksliau apibrėžti 23 
straipsnio 5 dalyje nurodytus techninius 
išimčių nustatymo kriterijus. Tam, kad 
būtų laikoma, jog yra išimtis, turi būti 
taikomi kuo griežtesni kriterijai.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 23 straipsnio 5a dalies (naujos) 
nuostatomis nedaroma poveikio teisminei 
kontrolei ir joms taikomos aiškios, 
suvokiamos ir prieinamos teisių gynimo 
priemonės, kad būtų išvengta teisėsaugos 
privatizacijos.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis, kad būtų 
laikomasi 23 straipsnio 5 dalies, ir kad 
interneto prieigos paslaugomis, kurių 
kokybė atspindi technologijų pasiekimus, 
būtų galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis nuostatomis, ir kad atviros
interneto prieigos paslaugomis pagal 2 
straipsnio 2 dalies 14 punktą, kurių 
kokybė atspindi technologijų pasiekimus, 
būtų galima nuolat naudotis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
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kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrinei įvairovei bei
inovacijoms. Apie stebėseną ir jos 
rezultatus nacionalinės reguliavimo 
institucijos kasmet praneša Komisijai ir 
EERRI.

užtikrina, kad specializuotos paslaugos 
neturėtų neigiamo poveikio saviraiškos ir 
informacijos laisvei, kalbų ir kultūrų 
įvairovei, žiniasklaidos laisvei ir 
pliuralizmui bei inovacijoms.
Nacionalinės reguliavimo institucijos taip 
pat atidžiai stebi ir užtikrina, kad laikantis 
tinklo neutramumo principo būtų 
taikomos pagrįstos srauto valdymo 
priemonės pagal 23 straipsnio 5 dalį, ypač 
atsižvelgdamos į šio straipsnio 2 dalyje ir 
Direktyvos 2002/22/EB 21 straipsnio 3a 
dalyje nurodytas EERRI gaires. Tinkamos 
duomenų srautų valdymo priemonės 
reguliariai persvarstomos siekiant 
atspindėti technologijų pažangą. Apie 
stebėseną ir jos rezultatus nacionalinės 
reguliavimo institucijos kasmet praneša 
Komisijai ir EERRI.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
privalo dokumentuose užfiksuoti bet kokią 
pagal 23 straipsnio 5 dalį atsiradusią 
išimtį ir visas konkrečiu atveju vykdytas 
duomenų srauto valdymo priemones ir 
nedelsiant apie tai pranešti nacionalinei 
reguliavimo institucijai. 

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
nustato aiškius ir suprantamus pranešimo 
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ir teisių gynimo mechanizmus 
galutiniams paslaugų gavėjams, kurie 
patyrė diskriminaciją, apribojimus, 
trukdžius, blokavimą ar spartos ribojimą, 
susijusį su interneto turiniu, paslaugomis 
ar taikomosiomis programomis.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad neblogėtų bendra interneto prieigos 
paslaugų kokybė arba siekiant užtikrinti 
galutinių paslaugų gavėjų galimybę turėti 
prieigą prie turinio ar informacijos ir juos 
skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias 
programas ir paslaugas, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turi įgaliojimų 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
nustatyti būtinuosius paslaugų kokybės 
reikalavimus.

Kad neblogėtų interneto prieigos paslaugų 
kokybė arba siekiant užtikrinti galutinių 
paslaugų gavėjų galimybę turėti prieigą 
prie turinio ar informacijos ir juos skleisti, 
naudoti pasirinktas taikomąsias programas 
ir paslaugas, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi įgaliojimų elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjams nustatyti 
būtinuosius paslaugų kokybės reikalavimus 
ir kitas reguliavimo priemones.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
tinkamu laiku prieš nustatant tokius 
reikalavimus pateikia Komisijai tokių 
veiksmų motyvų santrauką, numatytus 
reikalavimus ir informaciją apie siūlomą 
veiksmų eigą. Ši informacija taip pat 
teikiama EERRI. Komisija, išnagrinėjusi 
tokią informaciją, gali pateikti su ja 
susijusių pastabų ar rekomendacijų, ypač 
siekdama užtikrinti, kad numatyti 
reikalavimai neturėtų neigiamo poveikio 
vidaus rinkos veikimui. Numatyti 
reikalavimai nepriimami du mėnesius nuo 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
tinkamu laiku prieš nustatant tokius 
reikalavimus pateikia Komisijai tokių 
veiksmų motyvų santrauką, numatytus 
reikalavimus ir informaciją apie siūlomą 
veiksmų eigą. Ši informacija taip pat 
teikiama EERRI. Komisija, išnagrinėjusi 
tokią informaciją, gali pateikti su ja 
susijusių pastabų ar rekomendacijų, ypač 
siekdama užtikrinti, kad numatyti 
reikalavimai neturėtų neigiamo poveikio 
vidaus rinkos veikimui. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos kiek įmanoma 
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tos dienos, kai Komisija gavo išsamią 
informaciją, nebent Komisija ir 
nacionalinė reguliavimo institucija 
susitarė kitaip arba Komisija informavo 
nacionalinę reguliavimo instituciją apie 
trumpesnį nagrinėjimo laikotarpį, arba 
Komisija pateikė pastabų ar 
rekomendacijų. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos kiek įmanoma atsižvelgia į 
Komisijos pastabas ar rekomendacijas ir 
praneša Komisijai bei EERRI apie 
priimtus reikalavimus.

atsižvelgia į Komisijos pastabas ar 
rekomendacijas ir praneša Komisijai bei 
EERRI apie priimtus reikalavimus.
EERRI, glaudžiai bendradarbiaudama su 
Komisija ir visais suinteresuotaisiais 
subjektais, remdamasi 23 ir šiuo 
straipsniu, išdėsto ir parengia bendrąsias 
gaires dėl pagristo srautų valdymo.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
galutiniams naudotojams ir teikėjams 
sukuria atitinkamas skundų teikimo 
procedūras dėl problemų, susijusių su 
interneto prieigos paslaugų veikimu.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jų paslaugų kokybę pagal 2 dalyje 
numatytus įgyvendinimo aktus;

d) jų paslaugų kokybę;
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valstybėje narėje, kurioje yra galutinio 
paslaugų gavėjo gyvenamoji vieta, 
faktinius duomenų parsisiuntimo ir 
išsiuntimo spartą, įskaitant piko 
valandomis;

i) valstybėje narėje, kurioje yra galutinio 
paslaugų gavėjo gyvenamoji vieta, faktinę
duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo 
spartą, įskaitant mažiausią garantuotą 
duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo 
spartą piko valandomis, taip pat 
galutiniams paslaugų gavėjams bet 
kuriuo metu prieinamas priemones, 
kuriomis jie visuotinai pripažįstamu būdu 
per sutarties galiojimo laikotarpį galėtų 
patys stebėti duomenų išsiuntimo ir 
parsisiuntimo spartą tikruoju laiku;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) informaciją apie visas procedūras, 
kurias taiko teikėjas, siekdamas įvertinti ir 
reguliuoti srautus, kad būtų išvengta tinklo 
perkrovimo, bei apie šių procedūrų galimą 
poveikį paslaugų kokybei ir asmens 
duomenų apsaugai;

iv) informaciją apie visas procedūras, 
kurias taiko teikėjas, siekdamas įvertinti ir 
reguliuoti srautus, kad būtų išvengta tinklo 
perkrovimo, bei apie šių procedūrų galimą 
poveikį paslaugų kokybei ir asmens 
duomenų apsaugai, ir visas priemones 
pagal 23 straipsnio 5 dalį; taip pat 
galutiniams paslaugų gavėjams bet 
kuriuo metu prieinamas priemones, 
kuriomis jie visuotinai pripažįstamu ir 
suprantamu būdu galėtų nustatyti visas 
procedūras ir priemones, taikomas 
įvertinti ir reguliuoti duomenų srautus, 
kaip nustatyta 23 straipsnio 5 dalyje;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
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25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Atitinkamoms valdžios institucijoms 
paprašius, elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 
nemokamai pateikia visuomenei svarbią 
informaciją, kur tinkama, tokiomis pat 
priemonėmis, kaip jų įprastai naudojama 
bendraujant su galutiniais paslaugų 
gavėjais. Tokiais atvejais, tą informaciją 
atitinkamos valdžios institucijos 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
pateikia standartine forma ir ji gali, inter 
alia, apimti šias temas:

Išbraukta.

a) dažniausi elektroninių ryšių paslaugų 
naudojimo būdai, siekiant dalyvauti 
neteisėtoje veikloje ar platinti žalingą 
turinį, ypač jei tokiu būdu gali būti 
pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės, 
įskaitant duomenų apsaugos teisių, 
autorių ir gretutinių teisių pažeidimus bei 
jų teisines pasekmes; taip pat

b) apsaugos nuo pavojų asmens saugumui 
ir nuo neteisėtos prieigos prie asmens 
duomenų naudojantis elektroninių ryšių 
paslaugomis priemonės.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galutinio paslaugų gavėjo pagrindinėje 
buveinėje pasiekiamus faktinius duomenų 
parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą, įskaitant 
faktinį spartos diapazoną, vidutinę spartą ir 
spartą piko valandomis, įskaitant galimą 
poveikį, jei būtų suteikta prieiga 
trečiosioms šalims per radijo ryšio vietinius 
tinklus;

b) galutinio paslaugų gavėjo pagrindinėje 
buveinėje pasiekiamus faktinius duomenų 
parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą, įskaitant 
mažiausią garantuotą spartos diapazoną, 
vidutinę spartą ir spartą piko valandomis, 
įskaitant galimą poveikį, jei būtų suteikta 
prieiga trečiosioms šalims per radijo ryšio 
vietinius tinklus;
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 17 straipsnio 2 dalyje ir 19 straipsnio 5 
dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [reglamento 
įsigaliojimo data].

(2) 17 straipsnio 2 dalyje, 19 straipsnio 5 
dalyje ir 23 straipsnio 5 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [reglamento įsigaliojimo 
data].

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 17 straipsnio 2 dalyje ir
19 straipsnio 5 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

(3) Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 17 straipsnio 2 dalyje, 19 
straipsnio 5 dalyje ir 23 straipsnio 5 dalyje
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
Oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Pagal 17 straipsnio 2 dalį ir 19 (5) Pagal 17 straipsnio 2 dalį, 19 straipsnio 
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straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5 dalį ir 23 straipsnio 5 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II PRIEDAS Išbraukta.

MINIMALŪS EUROPOS 
UŽTIKRINTOS PASLAUGOS 
KOKYBĖS PRISIJUNGIMO 
PRODUKTŲ PARAMETRAI

Tinklo elementai ir susijusi informacija:

Prisijungimo produkto, kuris bus 
teikiamas fiksuotojo ryšio tinkle, 
aprašymas, įskaitant technines 
charakteristikas ir visus aktualius 
standartus.

Tinklo funkcijos

– Prisijungimo susitarimas, kuriuo 
užtikrinama visos paslaugos kokybė 
remiantis bendrais nustatytais 
parametrais, kuriais užtikrinama 
galimybė teikti bent šių kategorijų 
paslaugas:

– balso ir vaizdo skambučių;

– garso ir vaizdo turinio transliavimo ir

– kritinių duomenų taikomųjų programų.
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