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Pakeitimas 475
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti minimalią teisių, suteikiamų 
suderintose juostose, galiojimo trukmę;

b) nustatyti minimalią teisių, suteikiamų 
suderintose juostose, galiojimo trukmę, 
kuri yra ne trumpesnė nei 20 metų ir bet 
kuriuo atveju yra tinkamos trukmės, kuri 
sudarytų sąlygas skatinti investicijas ir 
konkurenciją ir atgrasytų nuo 
nepakankamo spektro panaudojimo arba 
spektro atsargų kaupimo; arba nustatyti, 
kad teisės bus suteiktos neribotam 
laikotarpiui;

Or. en

Pakeitimas 476
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti minimalią teisių, suteikiamų 
suderintose juostose, galiojimo trukmę;

b) nustatyti minimalią teisių, suteikiamų 
suderintose juostose galiojimo trukmę, kuri 
kuo veiksmingiau padėtų skatinti 
nuolatines investicijas ir konkurenciją ir 
kuri atgrasytų licencijų turėtojus nuo 
nepakankamo spektro panaudojimo;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų turėti galimybę suderinti poreikį skatinti 
investicijas šiuo tikslu nustatant optimalią licencijų trukmę ir poreikį užtikrinti, kad spektras, 
atsižvelgiant į jų nustatytas licencijavimo sąlygas, būtų naudojamas kuo veiksmingiau ir 
išnaudojant visas jo galimybes bei užkirsti kelią spektro atsargų kaupimo tendencijos plitimui.
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Pakeitimas 477
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti minimalią teisių, suteikiamų 
suderintose juostose, galiojimo trukmę;

b) nustatyti minimalią teisių, suteikiamų 
suderintose juostose, galiojimo trukmę, 
kuri bus tinkama siekiant skatinti ir 
pagreitinti investicijas, inovacijas ir 
konkurenciją, ir atgrasyti licencijų 
turėtojus nuo nepakankamo spektro 
panaudojimo arba spektro atsargų 
kaupimo;

Or. en

Pakeitimas 478
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti minimalią teisių, suteikiamų 
suderintose juostose, galiojimo trukmę;

b) nustatyti minimalią teisių, suteikiamų 
suderintose juostose, galiojimo trukmę, 
kuri bus tinkama siekiant skatinti 
investicijas ir konkurenciją, ir atgrasyti 
licencijų turėtojus nuo nepakankamo 
spektro panaudojimo arba spektro atsargų 
kaupimo;

Or. en

Pagrindimas

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet access.
National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need to 
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incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible. Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Pakeitimas 479
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti minimalią teisių, suteikiamų 
suderintose juostose, galiojimo trukmę;

b) minimalią teisių, suteikiamų suderintose 
juostose, galiojimo trukmę;

Or. ro

Pakeitimas 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos 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.

Or. en

Pakeitimas 481
Petra Kammerevert



PE526.176v01-00 6/217 AM\1013978LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos 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.

Or. de

Pakeitimas 482
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos 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.

d) 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.

Or. ro

Pakeitimas 483
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis Išbraukta.
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33 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 484
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
33 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
33 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros, taip pat 
nepažeidžiant Direktyvoje 2002/21/EB 9 
straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintų nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 485
Petra Kammerevert

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.

Or. de

Pakeitimas 486
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija taip pat gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais suderinama 
individualių teisių naudotis radijo spektru 
juostose, suderintose belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kurios priimant 
tokius aktus jau yra suteiktos, galiojimo 
pabaigos arba atnaujinimo data, siekiant 
visoje Sąjungoje suderinti tokių juostų 
naudojimo teisių atnaujinimo arba 
pakartotinio skyrimo datą, įskaitant ir 
galimą suderinimą su kitų juostų, 
suderintų įgyvendinimo priemonėmis, 
priimtomis pagal 2 dalį arba pagal šią 
dalį, naudojimo teisių atnaujinimo arba 
pakartotinio skyrimo data. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Išbraukta.

Kai šioje dalyje numatytais įgyvendinimo 
aktais nustatoma suderinta teisių naudotis 
radijo spektru atnaujinimo ar 
pakartotinio skyrimo data, kuri yra 
vėlesnė, nei kurioje nors iš valstybių narių 
nustatyta esamų individualių teisių 
naudotis tokiu radijo spektru galiojimo 
pabaigos arba atnaujinimo data, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pratęsia esamų teisių galiojimą iki 
suderintos datos tomis pačiomis anksčiau 
taikytomis esminėmis leidimo sąlygomis, 
įskaitant visus taikomus periodinius 
mokesčius.
Kai pagal antrą dalį suteiktas pratęsimo 
laikotarpis yra ilgas, palyginti su pradine 
naudojimo teisių galiojimo trukme, 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
pratęsdamos teisių galiojimą, anksčiau 
taikytas leidimo sąlygas gali prireikus 
priderinti, įskaitant papildomų mokesčių 
nustatymą, prie pasikeitusių aplinkybių. 
Šie papildomi mokesčiai nustatomi 
taikant pro rata temporis nuo pradinio 
mokesčio už pradines naudojimosi teises, 
kuris buvo aiškiai apskaičiuotas 
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atsižvelgiant į iš pradžių numatytą 
trukmę.
Šioje dalyje numatytais įgyvendinimo 
aktais nereikalaujama sutrumpinti esamų 
teisių galiojimo kurioje nors valstybėje 
narėje trukmės, išskyrus pagal Direktyvos 
2002/20/EB 14 straipsnio 2 dalį, ir jie 
netaikomi galiojančioms neribotos 
trukmės teisėms.
Priimdama įgyvendinimo aktą pagal 2 
dalį, Komisija gali mutatis mutandis
taikyti šios dalies nuostatas bet kurioms 
naudojimosi atitinkamomis suderintomis 
belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
juostomis teisėms.

Or. en

Pakeitimas 487
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija taip pat gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais suderinama individualių 
teisių naudotis radijo spektru juostose, 
suderintose belaidžiam plačiajuosčiam 
ryšiui, kurios priimant tokius aktus jau yra 
suteiktos, galiojimo pabaigos arba 
atnaujinimo data, siekiant visoje Sąjungoje 
suderinti tokių juostų naudojimo teisių 
atnaujinimo arba pakartotinio skyrimo 
datą, įskaitant ir galimą suderinimą su kitų 
juostų, suderintų įgyvendinimo 
priemonėmis, priimtomis pagal 2 dalį arba 
pagal šią dalį, naudojimo teisių 
atnaujinimo arba pakartotinio skyrimo 
data. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Komisija taip pat gali pasiūlyti teisėkūros 
veiksmą, kuriuo suderinama individualių 
teisių naudotis radijo spektru juostose, 
suderintose belaidžiam plačiajuosčiam 
ryšiui, kurios priimant tokius aktus jau yra 
suteiktos, galiojimo pabaigos arba 
atnaujinimo data, siekiant visoje Sąjungoje 
suderinti tokių juostų naudojimo teisių 
atnaujinimo arba pakartotinio skyrimo 
datą, įskaitant ir galimą suderinimą su kitų 
juostų, suderintų įgyvendinimo 
priemonėmis, priimtomis pagal 2 dalį arba 
pagal šią dalį, naudojimo teisių 
atnaujinimo arba pakartotinio skyrimo 
data.

Or. ro
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Pakeitimas 488
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija taip pat gali priimti
įgyvendinimo aktus, kuriais suderinama 
individualių teisių naudotis radijo spektru 
juostose, suderintose belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kurios priimant 
tokius aktus jau yra suteiktos, galiojimo 
pabaigos arba atnaujinimo data, siekiant 
visoje Sąjungoje suderinti tokių juostų 
naudojimo teisių atnaujinimo arba 
pakartotinio skyrimo datą, įskaitant ir 
galimą suderinimą su kitų juostų, suderintų 
įgyvendinimo priemonėmis, priimtomis 
pagal 2 dalį arba pagal šią dalį, naudojimo 
teisių atnaujinimo arba pakartotinio 
skyrimo data. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Laikydamasi 8a straipsnio 3 dalies antros 
pastraipos, Komisija, kai įmanoma ir per 
vienus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos, taip pat priima
įgyvendinimo aktus, kuriais suderinama 
individualių teisių naudotis radijo spektru 
juostose, suderintose belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kurios priimant 
tokius aktus jau yra suteiktos, galiojimo 
pabaigos arba atnaujinimo data, siekiant 
visoje Sąjungoje suderinti tokių juostų 
naudojimo teisių atnaujinimo arba 
pakartotinio skyrimo datą, įskaitant ir 
galimą suderinimą su kitų juostų, suderintų 
įgyvendinimo priemonėmis, priimtomis 
pagal 2 dalį arba pagal šią dalį, naudojimo 
teisių atnaujinimo arba pakartotinio 
skyrimo data. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 489
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai šioje dalyje numatytais įgyvendinimo 
aktais nustatoma suderinta teisių naudotis 
radijo spektru atnaujinimo ar 
pakartotinio skyrimo data, kuri yra 
vėlesnė, nei kurioje nors iš valstybių narių 

Išbraukta.
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nustatyta esamų individualių teisių 
naudotis tokiu radijo spektru galiojimo 
pabaigos arba atnaujinimo data, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pratęsia esamų teisių galiojimą iki 
suderintos datos tomis pačiomis anksčiau 
taikytomis esminėmis leidimo sąlygomis, 
įskaitant visus taikomus periodinius 
mokesčius.

Or. ro

Pakeitimas 490
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pagal antrą dalį suteiktas pratęsimo 
laikotarpis yra ilgas, palyginti su pradine 
naudojimo teisių galiojimo trukme, 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
pratęsdamos teisių galiojimą, anksčiau 
taikytas leidimo sąlygas gali prireikus 
priderinti, įskaitant papildomų mokesčių 
nustatymą, prie pasikeitusių aplinkybių. 
Šie papildomi mokesčiai nustatomi 
taikant pro rata temporis nuo pradinio 
mokesčio už pradines naudojimosi teises, 
kuris buvo aiškiai apskaičiuotas 
atsižvelgiant į iš pradžių numatytą 
trukmę.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 491
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa



PE526.176v01-00 12/217 AM\1013978LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pagal antrą dalį suteiktas pratęsimo 
laikotarpis yra ilgas, palyginti su pradine 
naudojimo teisių galiojimo trukme, 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
pratęsdamos teisių galiojimą, anksčiau 
taikytas leidimo sąlygas gali prireikus 
priderinti, įskaitant papildomų mokesčių 
nustatymą, prie pasikeitusių aplinkybių.
Šie papildomi mokesčiai nustatomi taikant
pro rata temporis nuo pradinio mokesčio 
už pradines naudojimosi teises, kuris buvo 
aiškiai apskaičiuotas atsižvelgiant į iš 
pradžių numatytą trukmę.

Kai pagal antrą dalį suteiktas pratęsimo 
laikotarpis yra ilgas, palyginti su pradine 
naudojimo teisių galiojimo trukme, 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
pratęsdamos teisių galiojimą, anksčiau 
taikytas leidimo sąlygas gali prireikus 
priderinti prie pasikeitusių aplinkybių. Kai 
tokie priderinimai yra susiję su papildomų 
mokesčių nustatymu, tokie mokesčiai 
nustatomi neviršijant taikomo pro rata 
temporis nuo pradinio mokesčio už 
pradines naudojimosi teises, kuris buvo 
aiškiai apskaičiuotas atsižvelgiant į iš 
pradžių numatytą trukmę.

Or. en

Pakeitimas 492
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje numatytais įgyvendinimo 
aktais nereikalaujama sutrumpinti esamų 
teisių galiojimo kurioje nors valstybėje 
narėje trukmės, išskyrus pagal Direktyvos 
2002/20/EB 14 straipsnio 2 dalį, ir jie 
netaikomi galiojančioms neribotos 
trukmės teisėms.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 493
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimdama įgyvendinimo aktą pagal 2 
dalį, Komisija gali mutatis mutandis
taikyti šios dalies nuostatas bet kurioms 
naudojimosi atitinkamomis suderintomis 
belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
juostomis teisėms.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 494
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priimdama 2 ir 3 dalyse numatytus 
įgyvendinimo aktus, Komisija atsižvelgia 
į:

Išbraukta.

a) 9 straipsnyje nustatytus reguliavimo 
principus;
b) objektyviai skirtingus visoje Sąjungoje 
papildomo spektro belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui teikti poreikius, 
kartu atsižvelgdama į bendrus radijo 
spektro poreikius kelias valstybes nares 
aprėpiantiems integruotiems tinklams;
c) esamų radijo spektro naudotojų veiklos 
sąlygų nuspėjamumą;
d) nuoseklių kartų belaidžio plačiajuosčio 
ryšio technologijų įsisavinimo, 
projektavimo ir investavimo į jas ciklus;
e) galutinių paslaugų gavėjų poreikį 
naudotis didelio pajėgumo belaidžiu 
plačiajuosčiu ryšiu.
Nustatydama tvarkaraščius įvairių 
kategorijų valstybėms narėms, kuriose dar 
nėra suteiktos individualios naudojimo 
teisės ir dar neleista faktiškai naudotis 
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atitinkama suderinta juosta, Komisija 
tinkamai atsižvelgia į valstybių narių 
pateiktą informaciją apie tai, kaip 
anksčiau buvo suteiktos teisės naudotis 
radijo spektru, pagal Direktyvos 
2002/21/EB 9 straipsnio 3 ir 4 dalis 
nustatytų naudojimo apribojimų 
priežastis, galimą poreikį atlaisvinti 
atitinkamą juostą, poveikį konkurencijai, 
geografinius arba techninius apribojimus, 
kartu atsižvelgdama į poveikį vidaus 
rinkai. Komisija užtikrina, kad 
įgyvendinimas nebūtų nereikalingai 
atidedamas ir kad dėl įvairių valstybių 
narių tvarkaraščių skirtumų įvairiose 
valstybėse narėse nesusidarytų skirtingos 
konkurencijos arba reguliavimo sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 495
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimdama 2 ir 3 dalyse numatytus 
įgyvendinimo aktus, Komisija atsižvelgia 
į:

Priimdama 2 dalyje numatytas priemones, 
Komisija atsižvelgia į:

Or. ro

Pakeitimas 496
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 2 dalis taikoma nepažeidžiant valstybių 
narių teisės suteikti naudojimo teises ir 

Išbraukta.
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leisti faktiškai naudotis suderinta juosta, 
jei tos teisės suteikiamos prieš priimant 
įgyvendinimo aktą dėl tos juostos ir 
laikantis šios dalies antros pastraipos, 
arba jei jos suteikiamos iki suderintos 
datos, nustatytos su ta juosta susijusiu 
įgyvendinimo aktu.
Kai nacionalinės kompetentingos 
institucijos suteikia suderintos juostos 
naudojimo teises prieš priimant su ta 
juosta susijusį įgyvendinimo aktą, jos 
nustato tokio suteikimo sąlygas, visų 
pirma susijusias su trukme, taip, kad 
naudojimo teisių turėtojai žinotų, jog 
Komisija pagal 2 dalį gali priimti 
įgyvendinimo aktus, nustatydama 
minimalią tokių teisių galiojimo trukmę 
arba visoje Sąjungoje suderindama jų 
galiojimo pabaigos terminą arba 
atnaujinimo ciklą. Ši pastraipa netaikoma 
suteiktoms neribotos galiojimo trukmės 
teisėms.

Or. en

Pakeitimas 497
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 dalis taikoma nepažeidžiant valstybių 
narių teisės suteikti naudojimo teises ir 
leisti faktiškai naudotis suderinta juosta, 
jei tos teisės suteikiamos prieš priimant 
įgyvendinimo aktą dėl tos juostos ir 
laikantis šios dalies antros pastraipos, 
arba jei jos suteikiamos iki suderintos 
datos, nustatytos su ta juosta susijusiu 
įgyvendinimo aktu.

Išbraukta.

Or. ro
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Pakeitimas 498
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai nacionalinės kompetentingos 
institucijos suteikia suderintos juostos 
naudojimo teises prieš priimant su ta 
juosta susijusį įgyvendinimo aktą, jos 
nustato tokio suteikimo sąlygas, visų 
pirma susijusias su trukme, taip, kad 
naudojimo teisių turėtojai žinotų, jog 
Komisija pagal 2 dalį gali priimti 
įgyvendinimo aktus, nustatydama 
minimalią tokių teisių galiojimo trukmę 
arba visoje Sąjungoje suderindama jų 
galiojimo pabaigos terminą arba 
atnaujinimo ciklą. Ši pastraipa netaikoma 
suteiktoms neribotos galiojimo trukmės 
teisėms.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 499
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos Komisijai laiku pateikia 
pakankamai išsamią informaciją dėl 
suderintų juostų, kurių naudojimo teisių 
suteikimo ir leidimo faktiškai jomis 
naudotis bendras tvarkaraštis nustatytas 
pagal 2 dalį priimtu įgyvendinimo aktu, 
kaip jos numato užtikrinti, kad būtų 
laikomasi reikalavimų. Komisija gali 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 

Išbraukta.
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apibrėžiama tokios informacijos teikimo 
forma ir procedūros. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Jei Komisija, išnagrinėjusi tokius 
valstybės narės pateiktus išsamius planus, 
mano, jog nėra tikėtina, kad ta valstybė 
narė galės laikytis jai taikomo 
tvarkaraščio, Komisija gali įgyvendinimo
aktu priimti sprendimą, kuriame 
reikalautų, kad valstybė narė atitinkamai 
pakoreguotų savo planus ir taip 
užtikrintų, kad būtų laikomasi 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 500
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
Komisijai laiku pateikia pakankamai 
išsamią informaciją dėl suderintų juostų, 
kurių naudojimo teisių suteikimo ir leidimo 
faktiškai jomis naudotis bendras 
tvarkaraštis nustatytas pagal 2 dalį priimtu 
įgyvendinimo aktu, kaip jos numato 
užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų. 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais apibrėžiama tokios informacijos 
teikimo forma ir procedūros. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
Komisijai laiku pateikia pakankamai 
išsamią informaciją dėl suderintų juostų, 
kurių naudojimo teisių suteikimo ir leidimo 
faktiškai jomis naudotis bendras 
tvarkaraštis nustatytas pagal 2 dalį priimtu 
įgyvendinimo aktu, kaip jos numato 
užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų. 
Komisija, jei įmanoma per vienus metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, 
priima įgyvendinimo aktą, kuriuo
apibrėžiama tokios informacijos teikimo 
forma ir procedūros. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en
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Pakeitimas 501
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
Komisijai laiku pateikia pakankamai 
išsamią informaciją dėl suderintų juostų, 
kurių naudojimo teisių suteikimo ir leidimo 
faktiškai jomis naudotis bendras 
tvarkaraštis nustatytas pagal 2 dalį priimtu 
įgyvendinimo aktu, kaip jos numato 
užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų. 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais apibrėžiama tokios informacijos 
teikimo forma ir procedūros. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
Komisijai laiku pateikia pakankamai 
išsamią informaciją dėl suderintų juostų, 
kurių naudojimo teisių suteikimo ir leidimo 
faktiškai jomis naudotis bendras 
tvarkaraštis nustatytas pagal 2 dalį priimtu 
įgyvendinimo aktu, kaip jos numato 
užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų. 
Komisija per vienus metus įsigaliojus 
šiam reglamentui turi priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžiama 
tokios informacijos teikimo forma ir 
procedūros. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. de

Pakeitimas 502
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
Komisijai laiku pateikia pakankamai 
išsamią informaciją dėl suderintų juostų, 
kurių naudojimo teisių suteikimo ir leidimo 
faktiškai jomis naudotis bendras 
tvarkaraštis nustatytas pagal 2 dalį priimtu 
įgyvendinimo aktu, kaip jos numato 
užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų. 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais apibrėžiama tokios informacijos 
teikimo forma ir procedūros. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
Komisijai laiku pateikia pakankamai 
išsamią informaciją dėl suderintų juostų, 
kurių naudojimo teisių suteikimo ir leidimo 
faktiškai jomis naudotis bendras 
tvarkaraštis nustatytas pagal 2 dalį priimtu 
įgyvendinimo aktu, kaip jos numato 
užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų. 
Komisija gali priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais apibrėžiama tokios informacijos 
teikimo forma ir procedūros. Tie 
deleguotieji aktai priimami laikantis 32
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straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

straipsnio.

Or. ro

Pakeitimas 503
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, nagrinėdama valstybės narės 
pateiktus išsamius planus, turi atsižvelgti į 
ribotą ekspertų ir konsultantų, kurių 
paslaugomis gali naudotis nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir paslaugų 
teikėjai suteikimo procedūros klausimu, 
skaičių.

Or. de

Pakeitimas 504
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija, išnagrinėjusi tokius 
valstybės narės pateiktus išsamius planus, 
mano, jog nėra tikėtina, kad ta valstybė 
narė galės laikytis jai taikomo 
tvarkaraščio, Komisija gali įgyvendinimo 
aktu priimti sprendimą, kuriame 
reikalautų, kad valstybė narė atitinkamai 
pakoreguotų savo planus ir taip 
užtikrintų, kad būtų laikomasi 
reikalavimų.

Išbraukta.

Or. ro
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Pakeitimas 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Bendras leidimo procesas, pagal kurį 

suteikiamos individualaus radijo spektro 
naudojimo teisės

1. Dvi arba kelios valstybės narės gali 
bendradarbiauti viena su kita ir su 
Komisija, kad laikytųsi savo 
įsipareigojimų, nustatytų Leidimų 
direktyvos 6 ir 7 straipsnyje ir nustatytų 
bendrą leidimo procesą, pagal kurį būtų 
suteikiamos individualios radijo spektro 
naudojimo teisės, kai tinkama, laikantis 
bet kokių bendrų pagal 12 straipsnio 2 
dalį nustatytų tvarkaraščių. Bendras 
leidimo procesas atitinka šiuos 
reikalavimus:
a) nacionalinės kompetentingos 
institucijos individualius nacionalinius 
leidimo procesus pradeda ir įgyvendina 
pagal bendrą tvarkaraštį;
b) jame, kai tinkama, nustatomos bendros 
individualių teisių atrankos ir suteikimo 
susijusiose valstybėse narėse sąlygos ir 
procedūros;
c) jame, kai tinkama, numatomos bendros 
ir palyginamos sąlygos, kurios susijusiose 
valstybėse narėse taikomos individualaus 
naudojimo teisėms ir kuriomis, inter alia, 
sudaromos sąlygos operatoriams, 
atsižvelgiant į priskirtinus spektro blokus, 
suteikti nuoseklaus naudojimosi spektru 
teisių portfelius.

Or. en
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Pakeitimas 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b straipsnis
a) nacionalinės kompetentingos 
institucijos individualius nacionalinius 
leidimo procesus pradeda ir įgyvendina 
pagal bendrą tvarkaraštį;

Or. en

Pakeitimas 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12c straipsnis
b) jame, kai tinkama, nustatomos bendros 
individualių teisių atrankos ir suteikimo 
susijusiose valstybėse narėse sąlygos ir 
procedūros;

Or. en

Pakeitimas 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12d straipsnis
c) jame, kai tinkama, numatomos bendros 
ir palyginamos sąlygos, kurios susijusiose 
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valstybėse narėse taikomos individualaus 
naudojimo teisėms ir kuriomis, inter alia, 
sudaromos sąlygos operatoriams, 
atsižvelgiant į priskirtinus spektro blokus, 
suteikti nuoseklaus naudojimosi spektru 
teisių portfelius.

Or. en

Pakeitimas 509
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 510
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 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, 

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 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 
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sukuria sąlygas Komisijai ir kitų valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms, 
atsakingoms už radijo spektrą, susipažinti 
su savo planuojama priemone ir jos 
pagrindimu.

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.

Or. de

Pakeitimas 511
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teisių naudotis galiojimo trukmė; c) teisių naudotis galiojimo trukmė, kuri 
yra ne trumpesnė nei 20 metų ir bet 
kuriuo atveju yra tinkamos trukmės, kuri 
sudarytų sąlygas skatinti investicijas ir 
konkurenciją ir atgrasytų nuo 
nepakankamo spektro panaudojimo arba 
spektro atsargų kaupimo.

Or. en

Pakeitimas 512
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) radijo spektro rezervavimas tam tikros 
rūšies operatoriams arba tam tikros rūšies 
operatorių neįtraukimas;

i) radijo spektro rezervavimas tam tikros 
rūšies operatoriams arba tam tikros rūšies 
operatorių, įskaitant ne pelno 
siekiančiame sektoriuje veikiančius 
operatorius, neįtraukimas;

Or. en
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Pakeitimas 513
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) galimybė bendrai naudotis radijo 
spektru;

k) galimybė bendrai naudotis radijo 
spektru, įskaitant nelicencijuojamą 
spektrą;

Or. en

Pakeitimas 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai valstybės narės pagal 12a straipsnį 
ketina nustatyti bendrą leidimo procesą, 
susijusios nacionalinės kompetentingos 
institucijos vienu metu parengia 
priemonių projektus, su kuriais gali 
susipažinti Komisija ir kompetentingos 
institucijos.

Or. en

Pakeitimas 515
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos ir Komisija pastabas 
atitinkamai kompetentingai institucijai 
gali pateikti per du mėnesius. Dviejų 

Išbraukta.
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mėnesių termino pratęsti negalima.
Pagal šį straipsnį vertindama planuojamą 
priemonę, Komisija visų pirma atsižvelgia 
į:
a) direktyvų 2002/20/EB bei 2002/21/EB 
ir Sprendimo Nr. 243/2012/EB nuostatas;
b) 9 straipsnyje nustatytus reguliavimo 
principus;
c) 10 straipsnyje nustatytus tam tikrų 
konkrečių sąlygų aktualius kriterijus ir 11 
straipsnyje nustatytas papildomas 
nuostatas;
d) bet kokį įgyvendinimo aktą, priimtą 
pagal 12 straipsnį;
e) suderinamumą su naujomis, laukiančių 
sprendimo ar suplanuotomis 
procedūromis kitose valstybėse narėse, ir 
galimą poveikį valstybių narių tarpusavio 
prekybai.
Jei per šį laikotarpį Komisija praneša 
kompetentingai institucijai, kad dėl 
planuojamos priemonės būtų sukurta 
kliūčių bendrajai rinkai arba kad ji turi 
rimtų abejonių dėl jos suderinamumo su 
Sąjungos teise, planuojama priemonė 
nepriimama dar du mėnesius. Tokiu 
atveju Komisija dar informuoja kitos 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas apie poziciją, kurios ji laikosi 
planuojamos priemonės atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 516
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per 2 dalyje nurodytą papildomą dviejų 
mėnesių laikotarpį Komisija ir atitinkama 

Išbraukta.
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kompetentinga institucija glaudžiai 
bendradarbiauja siekdamos nustatyti 
tinkamiausią ir veiksmingiausią 
priemonę, atsižvelgdamos į 2 dalyje 
nustatytus kriterijus, kartu tinkamai 
atsižvelgdamos į rinkos dalyvių nuomonę 
ir į poreikį užtikrinti nuoseklios 
reguliavimo praktikos plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 517
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bet kuriame procedūros etape 
kompetentinga institucija gali pakeisti ar 
atšaukti savo planuojamą priemonę, kiek 
įmanoma atsižvelgdama į 2 dalyje 
nurodytą Komisijos pranešimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 518
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per 2 dalyje nurodytą papildomą dviejų 
mėnesių laikotarpį Komisija gali:

Išbraukta.

a) pateikti Ryšių komitetui sprendimo 
projektą, kuriuo reikalaujama, kad 
atitinkama kompetentinga institucija 
atšauktų planuojamą priemonę; Kartu su 
šiuo sprendimo projektu pateikiama 
išsami ir objektyvi analizė, kodėl Komisija 
mano, kad planuojama priemonė neturėtų 
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būti patvirtinta, kaip pranešta, ir, 
prireikus, specifiniai pasiūlymai, kaip 
planuojama priemonė turėtų būti iš dalies 
pakeista; arba
b) priimti sprendimą, kuriuo pakeičia 
savo poziciją atitinkamos planuojamos 
priemonės atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 519
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikti Ryšių komitetui sprendimo 
projektą, kuriuo reikalaujama, kad 
atitinkama kompetentinga institucija 
atšauktų planuojamą priemonę; Kartu su 
šiuo sprendimo projektu pateikiama 
išsami ir objektyvi analizė, kodėl Komisija 
mano, kad planuojama priemonė neturėtų 
būti patvirtinta, kaip pranešta, ir, 
prireikus, specifiniai pasiūlymai, kaip 
planuojama priemonė turėtų būti iš dalies 
pakeista; arba

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 520
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei Komisija nepateikė 5 dalies a 
punkte nurodyto sprendimo projekto arba 
priėmė 5 dalies b punkte nurodytą 
sprendimą, atitinkama kompetentinga 

Išbraukta.
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institucija gali priimti planuojamą 
priemonę.
Jei Komisija pateikė 5 dalies a punkte 
nurodyto sprendimo projektą, 
kompetentinga institucija nepriima 
planuojamos priemonės laikotarpį, 
neviršijantį šešių mėnesių nuo 
kompetentingai institucijai pagal 2 dalį 
nusiųsto pranešimo.
Bet kuriame procedūros etape Komisija 
gali nuspręsti pakeisti savo poziciją dėl 
atitinkamos planuojamos priemonės, 
įskaitant ir po to, kai sprendimo projektas 
jau pateiktas Ryšių komitetui.

Or. en

Pakeitimas 521
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija nepateikė 5 dalies a punkte
nurodyto sprendimo projekto arba priėmė 
5 dalies b punkte nurodytą sprendimą, 
atitinkama kompetentinga institucija gali 
priimti planuojamą priemonę.

Jei Komisija nepateikė 5 dalyje nurodyto 
sprendimo projekto, atitinkama 
kompetentinga institucija gali priimti 
planuojamą priemonę.

Or. ro

Pakeitimas 522
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija pateikė 5 dalies a punkte
nurodyto sprendimo projektą, 

Jei Komisija pateikė 5 dalyje nurodyto 
sprendimo projektą, kompetentinga 
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kompetentinga institucija nepriima 
planuojamos priemonės laikotarpį, 
neviršijantį šešių mėnesių nuo 
kompetentingai institucijai pagal 2 dalį 
nusiųsto pranešimo.

institucija nepriima planuojamos 
priemonės laikotarpį, neviršijantį dviejų
mėnesių nuo kompetentingai institucijai 
pagal 2 dalį nusiųsto pranešimo.

Or. ro

Pakeitimas 523
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
bet kokį sprendimą, kuriuo reikalaujama, 
kad atitinkama kompetentinga institucija 
atšauktų savo planuojamą priemonę. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 524
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
bet kokį sprendimą, kuriuo reikalaujama, 
kad atitinkama kompetentinga institucija 
atšauktų savo planuojamą priemonę. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Išbraukta.

Or. ro
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Pakeitimas 525
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei Komisija priėmė sprendimą pagal 7 
dalį, kompetentinga institucija pakeičia 
arba atšaukia planuojamą priemonę per 
šešis mėnesius nuo pranešimo apie 
Komisijos sprendimą. Jei planuojama 
priemonė pakeičiama, kompetentinga 
institucija prireikus vykdo viešąsias 
konsultacijas ir pagal 1 dalį pakeistą 
planuojamą priemonę pateikia Komisijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 526
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei Komisija priėmė sprendimą pagal 7 
dalį, kompetentinga institucija pakeičia 
arba atšaukia planuojamą priemonę per 
šešis mėnesius nuo pranešimo apie 
Komisijos sprendimą. Jei planuojama 
priemonė pakeičiama, kompetentinga 
institucija prireikus vykdo viešąsias 
konsultacijas ir pagal 1 dalį pakeistą 
planuojamą priemonę pateikia Komisijai.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 527
Giles Chichester
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Atitinkama kompetentinga institucija 
kiek įmanoma atsižvelgia į visas kitų 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
ir Komisijos pastabas ir gali priimti 
pakoreguotą planuojamą priemonę, 
išskyrus 2 dalies trečioje pastraipoje, 6 
dalies antroje pastraipoje ir 7 dalyje 
nurodytus atvejus, ir tai atlikusi praneša 
Komisijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 528
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Atitinkama kompetentinga institucija 
kiek įmanoma atsižvelgia į visas kitų 
valstybių narių kompetentingų institucijų ir 
Komisijos pastabas ir gali priimti 
pakoreguotą planuojamą priemonę, 
išskyrus 2 dalies trečioje pastraipoje, 6 
dalies antroje pastraipoje ir 7 dalyje
nurodytus atvejus, ir tai atlikusi praneša 
Komisijai.

9. Atitinkama kompetentinga institucija 
kiek įmanoma atsižvelgia į visas kitų 
valstybių narių kompetentingų institucijų ir 
Komisijos pastabas ir gali priimti 
pakoreguotą planuojamą priemonę, 
išskyrus 2 dalies trečioje pastraipoje, 6 
dalies antroje pastraipoje nurodytus 
atvejus, ir tai atlikusi praneša Komisijai.

Or. ro

Pakeitimas 529
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 10 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kompetentinga institucija informuoja 
Komisiją apie procedūros, kuri buvo 
taikoma jos priemonei, rezultatus, kai tik 
ta procedūra užbaigiama.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 530
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Aprėpties įpareigojimas

Europos Sąjunga ir valstybės narės imasi 
priemonių, užtikrinančių ES piliečiams ir 
tiek viešiems, tiek privatiems subjektams, 
neatsižvelgiant į jų buvimo vietą Sąjungos 
teritorijoje, galimybę patekti į elektroninių 
ryšių bendrąją rinką, gaunant kokybiškas 
paslaugas už rinkos kainą atitinkančius 
įkainius.

Or. fr

Pakeitimas 531
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos leidžia teikti prieigą radijo ryšio 
vietiniais tinklais prie elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjo tinklo ir tuo tikslu 

1. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos leidžia teikti prieigą radijo ryšio 
vietiniais tinklais prie elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjo tinklo ir tuo tikslu 
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naudotis suderintu radijo spektru tik pagal 
bendrąjį leidimą.

naudotis suderintu radijo spektru pagal 
bendrąjį leidimą ir laikantis 
nelicencijuojamam spektrui taikomų 
taisyklių, visų pirma atsižvelgiant į 
trukdžių ir konkurencijos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 532
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos neriboja galutinių paslaugų 
gavėjų teisės leisti kitiems galutiniams 
paslaugų gavėjams abipusiškumo ar 
bendresniu principu naudotis prieiga prie 
savo radijo ryšio vietinių tinklų, įskaitant 
trečiųjų šalių iniciatyvas sujungti ir 
padaryti viešai prieinamus įvairių galutinių 
paslaugų gavėjų radijo ryšio vietinius 
tinklus.

4. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos neriboja galutinių paslaugų 
gavėjų teisės leisti kitiems galutiniams 
paslaugų gavėjams abipusiškumo ar 
bendresniu principu naudotis prieiga prie 
savo radijo ryšio vietinių tinklų, įskaitant 
trečiųjų šalių iniciatyvas sujungti ir 
padaryti viešai prieinamus įvairių galutinių 
paslaugų gavėjų radijo ryšio vietinius 
tinklus. Jos teisinę sistemą taiko taip, kad 
skatintų korinio ryšio bazinių stočių ir 
bevielių mazginių tinklų plėtrą. 

Or. en

Pakeitimas 533
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Nacionalinės kompetentingos institucijos 
bendrojo leidimo tvarka leidžia diegti, 
prijungti ir naudoti menkai pastebimus 
mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos 
taškus ir nereikalingai neriboja tokio 

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
leidžia diegti, prijungti ir naudoti menkai 
pastebimus mažos aprėpties belaidžio ryšio 
prieigos taškus ir nereikalingai neriboja 
tokio diegimo, prijungimo ar naudojimo 
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diegimo, prijungimo ar naudojimo 
individualiais gyvenviečių planavimo 
leidimais ar bet kokiu kitu būdu, jei toks 
naudojimas atitinka pagal 2 dalį priimtų 
įgyvendinimo priemonių reikalavimus.

individualiais gyvenviečių planavimo 
leidimais ar bet kokiu kitu būdu, jei toks 
naudojimas atitinka pagal 2 dalį priimtų 
įgyvendinimo priemonių reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti esamas naudojimo teises, tinklo vientisumą ir tinklo veikimą, 
licencijuojamo spektro mažos aprėpties zonos turėtų veikti pagal išimtinę licenciją.

Pakeitimas 534
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis taikoma nedarant poveikio
leidimų naudotis radijo spektru, skirtu 
naudoti mažos aprėpties belaidžio ryšio 
prieigos taškams, leidimų išdavimo tvarkai.

a) esamoms licencijuoto spektro 
naudojimo teisėms, kurioms taikoma 
nustatyta 10 straipsnio 6 dalyje nurodyta 
nuomos ir dalijimosi tvarka; 
b) leidimų naudotis radijo spektru, skirtu 
naudoti mažos aprėpties belaidžio ryšio 
prieigos taškams, leidimų išdavimo tvarkai.

Or. en

Pakeitimas 535
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų vienodai įgyvendinama bendrojo 
leidimo diegti, prijungti ir naudoti mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus
pagal 1 dalį tvarka, Komisija gali 
įgyvendinimo aktu nustatyti technines 

Kad būtų vienodai įgyvendinama diegimo, 
prijungimo ir naudojimosi mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškais
pagal 1 dalį tvarka, Komisija gali 
įgyvendinimo aktu nustatyti technines 



AM\1013978LT.doc 35/217 PE526.176v01-00

LT

charakteristikas, taikytinas projektuojant, 
diegiant ir naudojant mažos aprėpties 
belaidžio ryšio prieigos taškus, kurios 
užtikrintų, kad tokie įrenginiai būtų menkai 
pastebimi naudojant įvairiose vietos 
aplinkose. Tose techninėse 
charakteristikose Komisija nustato 
diegiamų mažos aprėpties belaidžio ryšio 
prieigos taškų įrenginių maksimalų dydį, 
galią ir elektromagnetines savybes, taip pat 
jų išvaizdos aspektus. Tos techninės mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų 
charakteristikos atitinka bent Direktyvos 
2013/35/ES30 reikalavimus ir Tarybos 
rekomendacijoje Nr. 1999/519/EB31

nustatytas ribas.

charakteristikas, taikytinas projektuojant, 
diegiant ir naudojant mažos aprėpties 
belaidžio ryšio prieigos taškus, kurios 
užtikrintų, kad tokie įrenginiai būtų menkai 
pastebimi naudojant įvairiose vietos 
aplinkose. Su spektru susijusius mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus, 
kuriems taikomos specialiai išduotos 
naudojimo teisės, valdo atitinkamas 
įgaliotas asmuo arba įmonė. Tose 
techninėse charakteristikose Komisija 
nustato diegiamų mažos aprėpties belaidžio 
ryšio prieigos taškų įrenginių maksimalų 
dydį, galią ir elektromagnetines savybes, 
taip pat jų išvaizdos aspektus. Tos 
techninės mažos aprėpties belaidžio ryšio 
prieigos taškų charakteristikos atitinka bent 
Direktyvos 2013/35/ES30 ir Direktyvos 
1999/5/EB reikalavimus ir juose 
atsižvelgiama į Tarybos rekomendacijoje 
Nr. 1999/519/EB31 nustatytas ribas.

__________________ __________________
30 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/35/ES dėl būtiniausių sveikatos ir 
saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių 
veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama 
rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira 
direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), ir 
kuria panaikinama Direktyva 2004/40/EB 
(OL L 179, 2013 6 29, p. 1).

30 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/35/ES dėl būtiniausių sveikatos ir 
saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių 
veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama 
rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira 
direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), ir 
kuria panaikinama Direktyva 2004/40/EB 
(OL L 179, 2013 6 29, p. 1).

31 1999 m. liepos 12 d. Tarybos 
rekomendacija 1999/519/EB dėl gyventojų 
apsaugos nuo elektromagnetinių laukų 
poveikio (0 Hz–300 GHz), (OL 
L 1999 7 30, p. 59).

31 1999 m. liepos 12 d. Tarybos 
rekomendacija 1999/519/EB dėl gyventojų 
apsaugos nuo elektromagnetinių laukų 
poveikio (0 Hz–300 GHz), (OL 
L 1999 7 30, p. 59).

Or. en

Pakeitimas 536
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų vienodai įgyvendinama bendrojo 
leidimo diegti, prijungti ir naudoti mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus 
pagal 1 dalį tvarka, Komisija gali
įgyvendinimo aktu nustatyti technines 
charakteristikas, taikytinas projektuojant, 
diegiant ir naudojant mažos aprėpties 
belaidžio ryšio prieigos taškus, kurios 
užtikrintų, kad tokie įrenginiai būtų menkai 
pastebimi naudojant įvairiose vietos 
aplinkose. Tose techninėse 
charakteristikose Komisija nustato 
diegiamų mažos aprėpties belaidžio ryšio 
prieigos taškų įrenginių maksimalų dydį, 
galią ir elektromagnetines savybes, taip pat 
jų išvaizdos aspektus. Tos techninės mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų 
charakteristikos atitinka bent Direktyvos 
2013/35/ES30 reikalavimus ir Tarybos 
rekomendacijoje Nr. 1999/519/EB31

nustatytas ribas.

Kad būtų vienodai įgyvendinama bendrojo 
leidimo diegti, prijungti ir naudoti mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus 
pagal 1 dalį tvarka, Komisija per vienus 
metus įsigaliojus šiam reglamentui turi 
įgyvendinimo aktu nustatyti technines 
charakteristikas, taikytinas projektuojant, 
diegiant ir naudojant mažos aprėpties 
belaidžio ryšio prieigos taškus, kurios 
užtikrintų, kad tokie įrenginiai būtų menkai 
pastebimi naudojant įvairiose vietos 
aplinkose. Mažos aprėpties belaidžio ryšio 
prieigos taškus, kuriems taikomos jau 
esamos naudojimo teisės, turi būti galima 
ir toliau naudoti pagal tas teises. Tose 
techninėse charakteristikose Komisija 
nustato diegiamų mažos aprėpties belaidžio 
ryšio prieigos taškų įrenginių maksimalų 
dydį, galią ir elektromagnetines savybes, 
taip pat jų išvaizdos aspektus. Tos 
techninės mažos aprėpties belaidžio ryšio 
prieigos taškų charakteristikos atitinka bent 
Direktyvos 2013/35/ES30 reikalavimus ir 
Tarybos rekomendacijoje 
Nr. 1999/519/EB31 nustatytas ribas.

__________________ __________________
30 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/35/ES dėl būtiniausių sveikatos ir 
saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių 
veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama 
rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira 
direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), ir 
kuria panaikinama Direktyva 2004/40/EB 
(OL L 179, 2013 6 29, p. 1).

30 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/35/ES dėl būtiniausių sveikatos ir 
saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių 
veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama 
rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira 
direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), ir 
kuria panaikinama Direktyva 2004/40/EB 
(OL L 179, 2013 6 29, p. 1).

31 1999 m. liepos 12 d. Tarybos 
rekomendacija 1999/519/EB dėl gyventojų 
apsaugos nuo elektromagnetinių laukų 
poveikio (0 Hz–300 GHz), 
(OL L 1999 7 30, p. 59).

31 1999 m. liepos 12 d. Tarybos 
rekomendacija 1999/519/EB dėl gyventojų 
apsaugos nuo elektromagnetinių laukų 
poveikio (0 Hz–300 GHz), 
(OL L 1999 7 30, p. 59).
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Or. de

Pakeitimas 537
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kad būtų vienodai įgyvendinama bendrojo 
leidimo diegti, prijungti ir naudoti mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus 
pagal 1 dalį tvarka, Komisija gali
įgyvendinimo aktu nustatyti technines 
charakteristikas, taikytinas projektuojant, 
diegiant ir naudojant mažos aprėpties 
belaidžio ryšio prieigos taškus, kurios 
užtikrintų, kad tokie įrenginiai būtų menkai 
pastebimi naudojant įvairiose vietos 
aplinkose. Tose techninėse 
charakteristikose Komisija nustato 
diegiamų mažos aprėpties belaidžio ryšio 
prieigos taškų įrenginių maksimalų dydį, 
galią ir elektromagnetines savybes, taip pat 
jų išvaizdos aspektus. Tos techninės mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų 
charakteristikos atitinka bent Direktyvos 
2013/35/ES30 reikalavimus ir Tarybos 
rekomendacijoje Nr. 1999/519/EB31

nustatytas ribas.

Kad būtų vienodai įgyvendinama bendrojo 
leidimo diegti, prijungti ir naudoti mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus 
pagal 1 dalį tvarka, Komisija įgyvendinimo 
aktu, kuris, jei įmanoma, priimamas per 
vienus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos, nustato technines 
charakteristikas, taikytinas projektuojant, 
diegiant ir naudojant mažos aprėpties 
belaidžio ryšio prieigos taškus, kurios 
užtikrintų, kad tokie įrenginiai būtų menkai 
pastebimi naudojant įvairiose vietos 
aplinkose. Tose techninėse 
charakteristikose Komisija nustato 
diegiamų mažos aprėpties belaidžio ryšio 
prieigos taškų įrenginių maksimalų dydį, 
galią ir elektromagnetines savybes, taip pat 
jų išvaizdos aspektus. Tos techninės mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų 
charakteristikos atitinka bent Direktyvos 
2013/35/ES30 reikalavimus ir Tarybos 
rekomendacijoje Nr. 1999/519/EB31

nustatytas ribas.

__________________ __________________
31 1999 m. liepos 12 d. Tarybos 
rekomendacija 1999/519/EB dėl gyventojų 
apsaugos nuo elektromagnetinių laukų 
poveikio (0 Hz–300 GHz), (OL 
L 1999 7 30, p. 59).

31 1999 m. liepos 12 d. Tarybos 
rekomendacija 1999/519/EB dėl gyventojų 
apsaugos nuo elektromagnetinių laukų 
poveikio (0 Hz–300 GHz), (OL 
L 1999 7 30, p. 59).

Or. en
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Pakeitimas 538
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kad būtų vienodai įgyvendinama bendrojo 
leidimo diegti, prijungti ir naudoti mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus 
pagal 1 dalį tvarka, Komisija gali 
įgyvendinimo aktu nustatyti technines 
charakteristikas, taikytinas projektuojant, 
diegiant ir naudojant mažos aprėpties 
belaidžio ryšio prieigos taškus, kurios 
užtikrintų, kad tokie įrenginiai būtų menkai 
pastebimi naudojant įvairiose vietos 
aplinkose. Tose techninėse 
charakteristikose Komisija nustato 
diegiamų mažos aprėpties belaidžio ryšio 
prieigos taškų įrenginių maksimalų dydį, 
galią ir elektromagnetines savybes, taip pat 
jų išvaizdos aspektus. Tos techninės mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų 
charakteristikos atitinka bent Direktyvos 
2013/35/ES30 reikalavimus ir Tarybos 
rekomendacijoje Nr. 1999/519/EB31

nustatytas ribas.

Kad būtų vienodai įgyvendinama bendrojo 
leidimo diegti, prijungti ir naudoti mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus 
pagal 1 dalį tvarka, Komisija gali 
įgyvendinimo aktu nustatyti technines 
charakteristikas, taikytinas projektuojant, 
diegiant ir naudojant mažos aprėpties 
belaidžio ryšio prieigos taškus, kurios 
užtikrintų, kad tokie įrenginiai būtų menkai 
pastebimi naudojant įvairiose vietos 
aplinkose. Tose techninėse 
charakteristikose Komisija nustato 
diegiamų mažos aprėpties belaidžio ryšio 
prieigos taškų įrenginių maksimalų dydį, 
galią ir elektromagnetines savybes, taip pat 
jų išvaizdos aspektus. Tos techninės mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų 
charakteristikos atitinka bent Direktyvos 
2013/35/ES30 ir Direktyvos 1999/5/EB 
reikalavimus ir juose atsižvelgiama į 
Tarybos rekomendacijoje 
Nr. 1999/519/EB31 nustatytas ribas.

__________________ __________________
30 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/35/ES dėl būtiniausių sveikatos ir 
saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių 
veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama 
rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira 
direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), ir 
kuria panaikinama Direktyva 2004/40/EB 
(OL L 179, 2013 6 29, p. 1).

30 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/35/ES dėl būtiniausių sveikatos ir 
saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių 
veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama 
rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira 
direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), ir 
kuria panaikinama Direktyva 2004/40/EB 
(OL L 179, 2013 6 29, p. 1).

31 1999 m. liepos 12 d. Tarybos 
rekomendacija 1999/519/EB dėl gyventojų 
apsaugos nuo elektromagnetinių laukų 
poveikio (0 Hz–300 GHz), (OL 
L 1999 7 30, p. 59).

31 1999 m. liepos 12 d. Tarybos 
rekomendacija 1999/519/EB dėl gyventojų 
apsaugos nuo elektromagnetinių laukų 
poveikio (0 Hz–300 GHz), (OL 
L 1999 7 30, p. 59).
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Pakeitimas 539
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Charakteristikos, nustatytos, kad diegiant, 
prijungiant ir naudojant mažos aprėpties 
belaidžio ryšio prieigos taškus būtų galima 
taikyti 1 dalį, taikomos nepažeidžiant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
1999/5/EB esminių reikalavimų, taikomų 
tokius gaminius pateikiant rinkai32.

Techninės charakteristikos, nustatytos, kad 
diegiant, prijungiant ir naudojant mažos 
aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus 
būtų galima taikyti 1 dalį, taikomos 
nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 1999/5/EB esminių 
reikalavimų, taikomų tokius gaminius 
pateikiant rinkai32.

__________________ __________________
32 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyva 1999/5/EB dėl radijo 
ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių 
įrenginių bei abipusio jų atitikties 
pripažinimo (OL L 91, 1999 4 7, p. 10).

32 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyva 1999/5/EB dėl radijo 
ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių 
įrenginių bei abipusio jų atitikties 
pripažinimo (OL L 91, 1999 4 7, p. 10).

Or. en

Pakeitimas 540
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos savo įsipareigojimų 
pagal atitinkamus tarptautinius susitarimus, 
įskaitant Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungos (ITU) Radijo ryšio reglamentą, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
užtikrina radijo dažnių spektro naudojimo 
savo teritorijoje organizavimą ir visų pirma 
imasi visų reikalingų radijo dažnių spektro 

1. Nepažeisdamos savo įsipareigojimų 
pagal atitinkamus tarptautinius susitarimus, 
įskaitant Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungos (ITU) Radijo ryšio reglamentą, 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
visų pirma siekdamos užtikrinti, kad būtų 
įgyvendintas 12 straipsnis, užtikrina radijo 
dažnių spektro naudojimo savo teritorijoje 
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paskyrimo arba skirstymo priemonių, kad 
nė vienai kitai valstybei narei nebūtų 
trukdoma jos teritorijoje pagal Sąjungos 
teisės aktus naudoti konkrečią suderintą 
dažnių juostą.

organizavimą ir visų pirma imasi visų 
reikalingų radijo dažnių spektro paskyrimo 
arba skirstymo priemonių, kad nė vienai 
kitai valstybei narei nebūtų trukdoma jos 
teritorijoje pagal Sąjungos teisės aktus 
naudoti konkrečią belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui suderintą dažnių 
juostą.

Or. en

Pakeitimas 541
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje tarpvalstybiniu mastu 
koordinuodamos radijo spektro naudojimą, 
kad būtų užtikrintas 1 dalies laikymasis ir 
kad nė vienai valstybei narei nebūtų 
atsisakyta vienodomis sąlygomis suteikti 
prieigos prie radijo spektro.

2. Siekdamos užtikrinti sklandų 
bendrosios rinkos veikimą ir šio 
reglamento nuostatų įgyvendinimą,
valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje tarpvalstybiniu mastu 
koordinuodamos radijo spektro naudojimą, 
kad būtų užtikrintas 1 dalies laikymasis ir 
kad nė vienai valstybei narei nebūtų 
atsisakyta vienodomis sąlygomis suteikti 
prieigos prie radijo spektro.

Or. en

Pakeitimas 542
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri atitinkama valstybė narė gali 
paraginti Radijo spektro politikos grupę 
padėti jai ir bet kuriai kitai valstybei narei 
laikytis šio straipsnio nuostatų.

Bet kuri atitinkama valstybė narė gali 
paraginti Radijo spektro politikos grupę 
padėti jai ir bet kuriai kitai valstybei narei 
laikytis šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų.
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Pakeitimas 543
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kad užtikrintų, jog koordinavimo 
rezultatai atitiktų reikalavimą 
atitinkamoms valstybėms narėms prieigą 
prie radijo spektro suteikti vienodomis 
sąlygomis, kad būtų pašalinti bet kokie 
praktiniai neatitikimai tarp skirtingų 
valstybių narių atskirų koordinavimo 
rezultatų, arba užtikrintų suderintų 
sprendimų vykdymą pagal Sąjungos teisę. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
33 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 544
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
III skyriaus 2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 545
Catherine Trautmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos virtualiosios plačiajuosčio ryšio 
prieigos produktas

Aukštos kokybės prieigos produktai 
teikiant Europos verslo ryšių paslaugas

Or. en

Pakeitimas 546
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Virtualiosios plačiajuosčio ryšio 
prieigos produkto teikimas, numatytas
Direktyvos 2002/19/EB 8 ir 12
straipsniuose, laikomas Europos 
virtualiosios plačiajuosčio ryšio prieigos 
produkto teikimu, jei jis teikiamas 
laikantis viename iš I priede pateiktų 
pasiūlymų išvardytų minimalių parametrų 
ir atitinka visus šiuos esminius 
reikalavimus:

1. Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, 
kurie pagal Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 16 straipsnį turi 
didelę įtaką susijusioje rinkoje, kurioje 
teikiamos didmeninės aukštos kokybės 
elektroninių ryšių paslaugos, užtikrina, 
kad būtų paskelbtas pavyzdinis 
didmeninis pasiūlymas, kurį sudaro bent I 
priede nustatyti elementai.

Or. en

Pakeitimas 547
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Virtualiosios plačiajuosčio ryšio
prieigos produkto teikimas, numatytas
Direktyvos 2002/19/EB 8 ir 12 
straipsniuose, laikomas Europos 
virtualiosios plačiajuosčio ryšio prieigos 

1. Nustačius, kad apibrėžtoje susijusioje 
rinkoje įmonės turi didelę įtaką ir kai 
pagal Direktyvos 2002/19/EB 8 ir 12 
straipsnius nustatomi įpareigojimai, 
įmonės siūlo didmeninius prieigos 
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produkto teikimu, jei jis teikiamas 
laikantis viename iš I priede pateiktų 
pasiūlymų išvardytų minimalių parametrų
ir atitinka visus šiuos esminius 
reikalavimus:

produktus, kurie atitinka bent I priede 
nurodytas specifikacijas, nepažeidžiant 
nustatytų fizinės prieigos apribojimų, ir 
atitinka visus šiuos esminius reikalavimus:

Or. en

Pakeitimas 548
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gali būti siūlomas bet kurioje Sąjungos 
vietoje kaip aukštos kokybės produktas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 549
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinamas didžiausias tinklo ir 
paslaugų sąveikos laipsnis ir operatorių 
vykdomas nediskriminacinis tinklo 
valdymas atitinkantis tinklų topologiją;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 550
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) suteikiama galimybė konkurencingomis 
sąlygomis aptarnauti galutinius paslaugų 
gavėjus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 551
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinamas ekonominis efektyvumas 
atsižvelgiant į pajėgumą, kurį reikia 
pasiekti esamuose ir naujai sukurtuose 
tinkluose, ir gebėjimą veikti su kitais 
prieigos produktais, kurie gali būti 
teikiami toje pačioje tinklo 
infrastruktūroje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 552
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinamas veiklos efektyvumas, visų 
pirma kiek tai susiję su galimų 
įgyvendinimo kliūčių ir diegimo sąnaudų 
virtualiosios plačiajuosčio ryšio prieigos 
teikėjams ir asmenims, siekiantiems turėti 
virtualiąją plačiajuosčio ryšio prieigą, 
mažinimu;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 553
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) laikomasi Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų privatumo, asmens duomenų, 
tinklų saugumo bei vientisumo ir 
skaidrumo taisyklių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 554
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Išskyrus atvejus, kai objektyviomis 
aplinkybėmis atsižvelgiant į vyraujančias 
konkurencines sąlygas atitinkamoje 
didmeninėje rinkoje, susijusioje su įmonių 
prieiga, mokesčiai už modernias sąsajos 
nuomojamąsias linijas, kaip apibrėžta I 
priedo 3 dalyje, atitinka sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 555
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama priimti 2. Komisija įgaliojama, po konsultacijų su 
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deleguotuosius aktus pagal 32 straipsnį
siekiant pritaikyti I priedą atsižvelgiant į 
rinkos ir technologijų plėtrą, kad ir toliau 
būtų vykdomi esminiai 1 dalyje išvardyti 
reikalavimai.

EERRI, priimti įgyvendinimo aktus 
siekiant pritaikyti I priedą atsižvelgiant į 
rinkos ir technologijų plėtrą

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
33 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 556
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 557
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinė reguliavimo institucija, kuri 
pagal Direktyvos 2002/19/EB 8 ir 12 
straipsnius anksčiau yra nustačiusi 
operatoriui kokį nors įpareigojimą teikti 
didmeninę prieigą prie naujos kartos tinklo, 
įvertina, ar būtų tinkama ir proporcinga 
vietoje to įpareigojimo nustatyti 
įpareigojimą teikti Europos virtualios 
plačiajuosčio ryšio prieigos produktą, kurio 
funkcijos yra bent lygiavertės tuo metu 
nustatyto didmeninės prieigos produkto 
funkcijoms.

Nacionalinė reguliavimo institucija, kuri 
pagal Direktyvos 2002/19/EB 8 ir 12 
straipsnius anksčiau yra nustačiusi 
operatoriui kokį nors įpareigojimą teikti 
didmeninę prieigą prie naujos kartos tinklo, 
įvertina, ar būtų tinkama ir proporcinga 
nustatyti įpareigojimą arba kartu su tuo 
įpareigojimu nustatyti įpareigojimą teikti 
Europos virtualios plačiajuosčio ryšio 
prieigos produktą, kurio funkcijos yra bent 
lygiavertės tuo metu nustatyto didmeninės 
prieigos produkto funkcijoms.
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Or. en

Pakeitimas 558
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1, 2 arba 3 dalį vertindama, ar 
nustatyti Europos virtualios plačiajuosčio 
ryšio prieigos produktą užuot nustačius 
kurį nors kitą galimą didmeninės prieigos 
produktą, nacionalinė reguliavimo 
institucija atsižvelgia į tai, kad turėtų būti 
siekiama su didmeninės prieigos 
taisomosiomis priemonėmis susijusių 
reguliavimo sąlygų supanašėjimo visoje 
Sąjungoje, į esamą ir būsimą infrastruktūra 
grindžiamos konkurencijos būklę ir rinkos 
sąlygų vystymąsi siekiant konkurencingų 
naujos kartos tinklų, į investicijas, 
padarytas atitinkamai didelę įtaką rinkoje 
turinčio operatoriaus ir norinčių gauti 
prieigą subjektų, taip pat į tokių investicijų 
amortizacijos laikotarpį.

Pagal 1, 2 arba 3 dalį vertindama, ar 
nustatyti Europos virtualios plačiajuosčio 
ryšio prieigos produktą užuot nustačius 
kurį nors kitą galimą didmeninės prieigos 
produktą, nacionalinė reguliavimo 
institucija atsižvelgia į tai, kad turėtų būti 
siekiama su didmeninės prieigos 
taisomosiomis priemonėmis susijusių 
reguliavimo sąlygų supanašėjimo visoje 
Sąjungoje, į esamą ir būsimą infrastruktūra 
grindžiamos konkurencijos būklę ir rinkos 
sąlygų vystymąsi siekiant konkurencingų 
naujos kartos tinklų, į investicijas, 
padarytas atitinkamai didelę įtaką rinkoje 
turinčio operatoriaus ir norinčių gauti 
prieigą subjektų, taip pat į tokių investicijų 
amortizacijos laikotarpį. Vis dėlto Europos 
virtualiems plačiajuosčio ryšio prieigos 
produktams pirmenybė neteikiama tais 
atvejais, kai galima pasinaudoti fiziškai 
atsieta prieiga.

Or. en

Pakeitimas 559
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 560
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 561
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 562
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 563
Petra Kammerevert
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 564
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su Europos prieigos produktais susijusios 
priemonės

Su aukštos kokybės prieigos produktais 
teikiant Europos verslo ryšių paslaugas
susijusios priemonės

Or. en

Pakeitimas 565
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2016 m. sausio 1 d. Komisija priima 
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 
vienodos Europos virtualiosios 
plačiajuosčio ryšio prieigos produktų 
įgyvendinimo techninės ir metodinės 
taisyklės, kaip apibrėžta 17 straipsnyje ir I 
priedo 1 punkte, pagal juose nurodytus 
kriterijus ir parametrus, kad būtų 
užtikrintas tokio virtualiosios didmeninės 
prieigos produkto funkcijų kitos kartos 
tinkluose atitikimas fiziškai atsietos 
prieigos produkto funkcijoms. Tie 

1. Iki 2016 m. sausio 1 d. Komisija priima 
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi 
vienodi aukštos kokybės elektroninių 
ryšių paslaugų teikimo didmeninių rinkų 
apibrėžties ir analizės principai pagal
Direktyvos 2002/21/EB 16 straipsnį 
(Pagrindų direktyva), taip pat nuoseklios 
teisių gynimo būdų, atitinkančių verslo 
poreikius tokiose rinkose, specifikacijos 
pagal I priedą. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.
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įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 566
Catherine Trautmann

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 567
Marietje Schaake

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 

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

priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 568
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
IV skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suderintos galutinių paslaugų gavėjų
teisės

Paslaugų gavėjų teisės naudotis prieiga 
prie atviro interneto

Or. en

Pakeitimas 569
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdžios institucijos neriboja galutinių 
paslaugų gavėjų teisių naudotis viešaisiais 
elektroninių ryšių tinklais arba viešai 
prieinamomis elektroninių ryšių 
paslaugomis, kuriuos teikia kitoje 
valstybėje narėje įsteigta įmonė.

1. Skaitmeninės laisvės ir tarpvalstybinė 
prekyba turi neatsilikti nuo viena kitos 
realijų, siekiant sukurti ir optimizuoti 
verslo galimybes Europos įmonėms ir 
užtikrinti vartotojų apsaugą pasaulinėje 
skaitmeninėje ekonomikoje. Valdžios 
institucijos neriboja galutinių paslaugų 
gavėjų teisių naudotis viešaisiais 
elektroninių ryšių tinklais arba viešai 
prieinamomis elektroninių ryšių 
paslaugomis, kuriuos teikia kitoje 
valstybėje narėje įsteigta įmonė.

Or. en
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Pagrindimas

Atitinka transatlantinio dialogo (angl. TLD) neoficialų dokumentą „Kibernetinis saugumas ir 
su internetu susiję klausimai: transatlantinių veiksmų pagrindo sukūrimas“.

Pakeitimas 570
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdžios institucijos neriboja galutinių 
paslaugų gavėjų teisių naudotis viešaisiais 
elektroninių ryšių tinklais arba viešai 
prieinamomis elektroninių ryšių 
paslaugomis, kuriuos teikia kitoje 
valstybėje narėje įsteigta įmonė.

1. Valdžios institucijos neriboja galutinių 
paslaugų gavėjų teisės naudotis viešaisiais 
elektroninių ryšių tinklais arba viešai 
prieinamomis elektroninių ryšių 
paslaugomis, kuriuos teikia kitoje 
valstybėje narėje įsteigta įmonė.

Or. de

Pakeitimas 571
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams netaiko 
jokių diskriminacinių reikalavimų ar 
sąlygų, susijusių su prieiga ar naudojimu, 
dėl galutinio paslaugų gavėjo pilietybės ar 
gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 
tokius skirtumus galima objektyviai 
pateisinti.

2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams netaiko 
jokių diskriminacinių reikalavimų ar 
sąlygų, susijusių su prieiga ar naudojimu, 
dėl galutinio paslaugų gavėjo pilietybės ar 
gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 
tokius skirtumus galima objektyviai 
pateisinti. Vadovaujantis galiojančiais 
teisės aktais užtikrinama neribota prieiga 
prie atviro interneto, laisvas informacijos 
srautas ir susijusios paslaugos.

Or. en
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Pakeitimas 572
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams netaiko 
jokių diskriminacinių reikalavimų ar 
sąlygų, susijusių su prieiga ar naudojimu, 
dėl galutinio paslaugų gavėjo pilietybės ar 
gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 
tokius skirtumus galima objektyviai 
pateisinti.

2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams netaiko 
jokių diskriminacinių reikalavimų ar 
sąlygų, susijusių su prieiga ar naudojimu, 
dėl galutinio paslaugų gavėjo pilietybės ar 
gyvenamosios valstybės narės, išskyrus 
atvejus, kai tokius skirtumus galima 
objektyviai pateisinti.

Or. en

Pakeitimas 573
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko aukštesnių tarifų ryšiams 
Sąjungos viduje, kurie baigiasi kitoje 
valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai tai 
galima objektyviai pateisinti:

Išbraukta.

a) fiksuotojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei vietiniai tarpmiestinio 
ryšio tarifai;
b) judriojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei Reglamente (EB) 
Nr. 531/2012 nustatyti Europos tarifai 
atitinkamai reguliuojamiems 
skambučiams ir SMS žinutėms 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu.

Or. en
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Pakeitimas 574
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko aukštesnių tarifų ryšiams 
Sąjungos viduje, kurie baigiasi kitoje 
valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai tai 
galima objektyviai pateisinti:

Išbraukta.

a) fiksuotojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei vietiniai tarpmiestinio 
ryšio tarifai;
b) judriojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei Reglamente (EB) 
Nr. 531/2012 nustatyti Europos tarifai 
atitinkamai reguliuojamiems 
skambučiams ir SMS žinutėms
naudojantis tarptinkliniu ryšiu.

Or. en

Pagrindimas

Tarptautinių skambučių rinka nereguliuojama nuo 2007 m., nes jau tuo metu buvo laikoma 
kad tai yra konkurencinga rinka. Nuo to laiko rinkoje konkurencija dar labiau padidėjo 
atsižvelgiant į minučių paketus, fiksuotuosius tarifus ir virtualiųjų judriojo ryšio tinklų 
operatorių teikiamus alternatyvius pasiūlymus, kurie yra papildomi interneto telefonijos 
paslaugomis, pvz., „Skype“, dėl kurių skambinti visame pasaulyje galima nemokamai. Todėl 
nėra tikslinga reguliuoti šią rinką.

Pakeitimas 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko aukštesnių tarifų ryšiams Sąjungos 

3. Nuo 2016 m. liepos 1 d. elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjai netaiko 
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viduje, kurie baigiasi kitoje valstybėje 
narėje, išskyrus atvejus, kai tai galima 
objektyviai pateisinti:

aukštesnių tarifų ryšiams Sąjungos viduje, 
kurie baigiasi kitoje valstybėje narėje, 
išskyrus atvejus, kai tai galima objektyviai 
pateisinti:

Or. en

Pakeitimas 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) judriojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei Reglamente (EB) Nr. 
531/2012 nustatyti Europos tarifai 
atitinkamai reguliuojamiems 
skambučiams ir SMS žinutėms 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu.

b) judriojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei vietiniai judriojo ryšio 
paslaugų tarifai.

Or. en

Pakeitimas 577
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
palengvinti tarifų palyginimą, 
atsiskaitymai vykdomi galutinio paslaugų 
gavėjo valstybės narės valiuta ir eurais.

Or. ro

Pakeitimas 578
Lambert van Nistelrooij
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. EERRI nustato 
bendrą kiekvieno fiksuotojo ir judriojo 
skambučio užbaigimo kainą, kuri 
apskaičiuojama pagal 2009 m. gegužės 
7 d. rekomendaciją C(2009) 3359 dėl 
fiksuotųjų ir judriųjų skambučių 
užbaigimo mokesčių ES reguliavimo.
Iki 2015 m birželio 30 d. visos 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
(NRI) užtikrina, kad jų paskirti 
operatoriai, kurie turi didelę įtaką 
didmeninėse rinkose, susijusiose su 
skambučių užbaigimo individualiuose 
viešuose telefoninių skambučių tinkluose, 
ir ši įtaka nustatyta pagal Direktyvą 
2009/140/EB atlikus rinkos analizę, 
apmokestina skambučių užbaigimo 
kainas, kurias pagal šią dalį nustatė 
EERRI.

Or. en

Pakeitimas 579
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio antraštė

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

Or. de
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Pakeitimas 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Prieiga prie atviro interneto, 
specializuotos paslaugos ir pagrįstas 
duomenų srautų valdymas

Or. en

Pakeitimas 581
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Galutiniai paslaugų gavėjai turi laisvą 
prieigą prie informacijos ir turinio, gali 
juos skleisti, naudoti pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas, 
nepaisant jų kilmės ar paskirties,
naudodamiesi savo interneto prieigos 
paslauga.

Prieigos prie interneto paslaugų teikėjai 
galutiniams paslaugos gavėjams neriboja 
ir neatima galimybės naudotis bet kokiu 
galiniu įrenginiu siekiant susipažinti ir 
dalytis informacija ir turiniu naudojantis 
prieigos prie interneto paslauga. Tai 
nepažeidžia valstybių narių teisės suteikti 
individualias naudojimo teises pagal 
Direktyvos 2002/20/EB 5 straipsnį.
Elektroninių ryšių paslaugų visuomenei 
teikėjai užtikrina, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų naudotis bet kokia 
taikomąja programa, kuriai reikalinga 
interneto elektroninių ryšių funkcija, be 
jokių apribojimų keitimuisi turiniu, 
išskyrus atvejus, kai to reikia atsižvelgiant 
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į pagrįstas duomenų srauto valdymo 
priemones arba siekiant įgyvendinti 
teismo nutartį.

Or. en

Pakeitimas 582
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Or. de

Pakeitimas 583
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi laisvą
prieigą prie informacijos ir turinio, gali 
juos skleisti, naudoti pasirinktas 

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

taikomąsias programas ir paslaugas bei 
prietaisus naudodamiesi savo interneto 
prieigos paslauga.

Siekdami užtikrinti tikrą paslaugų gavėjų 
pasirinkimo laisvę, interneto paslaugų 
teikėjai nediskriminuoja, neriboja 
interneto srautų ir į juos nesikiša.

Or. en

Pakeitimas 584
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paslaugų gavėjai turi teisę į prieigą prie 
informacijos ir turinio, gali juos skleisti ir 
teikti pasirinktas taikomąsias programas ir 
paslaugas bei naudoti prietaisus 
naudodamiesi interneto prieigos paslauga.

Interneto paslaugų teikėjai 
nediskriminuoja ir neriboja perduodamų 
interneto srautų arba į juos nesikiša.

Or. en

Pakeitimas 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Galutiniai paslaugų gavėjai turi laisvą 
prieigą prie informacijos ir turinio, gali 
juos skleisti, naudoti pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas 

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

prietaisus nepaisant jų kilmės ar 
paskirties, naudodamiesi savo interneto 
prieigos paslauga.

Or. en

Pakeitimas 586
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Galutiniai paslaugų gavėjai, naudodamiesi 
pasirinktais prietaisais, turi laisvą prieigą 
prie informacijos ir turinio, gali juos 
skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias 
programas ir paslaugas nepaisant jų kilmės 
ar paskirties, naudodamiesi savo interneto 
prieigos paslauga.

Or. en

Pakeitimas 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę į
prieigą prie informacijos ir turinio, gali 
juos skleisti, naudoti pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas bei 
prietaisus naudodamiesi savo interneto 
prieigos paslauga pagal tinklo neutralumo 
principą.

Or. en



AM\1013978LT.doc 61/217 PE526.176v01-00

LT

Pakeitimas 588
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 589
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios nuostatos pridėtinė vertė nėra aiški. Savaime suprantama, kad paslaugų gavėjai gali 
nevaržomai sudaryti sutartis. Be to, šiose sutartyse numatyti duomenų kiekiai, sparta arba, 
pvz., paslaugų kokybės charakteristikos, visiškai priklauso nuo pasiūlos ir paklausos, ir šių 
aspektų reguliuoti nereikia.
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Pakeitimas 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
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.

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos. Prieigos prie interneto 
paslaugų teikėjai reklamuodami savo 
paslaugas nurodo minimalų duomenų 
kiekį ir spartą, kurią jie gali užtikrinti, o 
ne didžiausią spartą.

Or. en

Pakeitimas 591
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
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.

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos.

Or. de

Pakeitimas 592
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
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.

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos. Paslaugų gavėjai turi 
duoti aiškų sutikimą sudaryti šias sutartis 
ir jie visada informuojami iš anksto. Pagal 
bet kurią iš tokių sutarčių galutiniai 
paslaugų gavėjai turi teisę laisvai naudotis 
visais interneto turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų teikėjų pasiūlymais.

Or. es

Pakeitimas 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
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.

Tinkamai atsižvelgdami į tinklo 
neutralumo principą, galutiniai paslaugų 
gavėjai turi teisę laisvai sudaryti sutartis su 
interneto prieigos paslaugos teikėjais dėl 
duomenų kiekio ir spartos, jei informuoto 
galutinio paslaugos gavėjo sutikimas yra 
laisvas ir aiškus ir naudotis visais interneto 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjų pasiūlymais.

Or. en

Pakeitimas 594
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa



PE526.176v01-00 64/217 AM\1013978LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
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.

Galutiniai paslaugų gavėjai, jeigu jų 
sutikimas yra aiškus, konkretus ir 
pagrįstas turima informacija, turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos ir naudotis visais interneto 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjų pasiūlymais.

Or. en

Pakeitimas 595
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
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.

Galutiniai paslaugų gavėjai, jeigu jų 
sutikimas yra aiškus, konkretus ir
pagrįstas turima informacija, turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos ir naudotis visais interneto 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjų pasiūlymais.

Or. en

Pakeitimas 596
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 

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

kiekio ir spartos bei dėl bendrųjų veikimo 
charakteristikų ir pagal bet kurią iš tokių 
sutarčių naudotis visais interneto turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjų 
pasiūlymais.

Or. de

Pakeitimas 597
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
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.

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
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. 
Tarifai negali viršyti eurais nustatytų
tarifų dydžių.

Or. ro

Pakeitimas 598
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.
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Or. de

Pakeitimas 599
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bet koks paslaugų teikėjo taikomas 
prieigos prie ryšių tinklų, turinio, 
taikomųjų programų ar paslaugų 
apribojimas dėl to, kad galutinis paslaugų 
gavėjas naudoja ne paslaugų teikėjo 
teikiamą ar rekomenduojamą galinį 
įrenginį, yra neleistinas.

Or. de

Pakeitimas 600
Seán Kelly

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 paslaugų teikėjams 
arba turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjams leidžiama kartu su 
prieigos prie interneto paslaugomis siūlyti 
specializuotas aukštesnės kokybės 
paslaugas, jeigu tokiais pasiūlymais 
nedaroma žala prieigos prie interneto 
paslaugoms arba jų teikimui, 
prieinamumui ar kokybei.
Todėl galutiniai paslaugų gavėjai ir 
taikomųjų programų ir komercinių 
paslaugų teikėjai specializuotomis 
paslaugomis turėtų pradėti naudotis 
savanoriškai ir nepatirdami 
diskriminacijos.
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Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į EERRI išvadą, kad paslaugų gavėjų kontrolei visada turėtų būti teikiama 
pirmenybė, labai svarbu reglamente paaiškinti, kad galutiniams paslaugų gavėjams ir 
taikomųjų programų ir komercinių paslaugų teikėjams nebūtų taikomos prastesnės interneto 
prieigos sąlygos ir kokybė, palyginti su interneto prieigos sąlygomis ir kokybe, dėl kurių 
susitarta specializuotų paslaugų sutartyje. Todėl naudojimasis specializuotomis paslaugomis 
turi būti tik savanoriškas.

Pakeitimas 601
Petra Kammerevert

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 
naudotojų ratui. Specializuotos paslaugos 
negali būti parduodamos arba 
naudojamos kaip interneto pakaitalas ar 
funkciniu požiūriu būti tapačios atviro 
interneto turiniui, taikomosioms 
programoms ar paslaugoms.

Or. de

Pakeitimas 602
Jürgen Creutzmann

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

Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai ir
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai gali laisvai pasirinkti teikti 
galutiniam paslaugų gavėjui aukštesnės 
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dėl aukštesnės paslaugų kokybės 
specializuotų paslaugų teikimo.

paslaugų kokybės specializuotas paslaugas, 
kurias teikiant pakartotinai arba nuolat 
nepažeidžiama bendra prieigos prie 
interneto paslaugų kokybė. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai galėtų laisvai 
naudotis šiomis specializuotomis 
paslaugomis.

Or. en

Pagrindimas

Pastraipa performuluojama siekiant išdėstyti joje nurodytus elementus logine eilės seka, t. y. 
pirmiausia paslaugų teikėjai gali laisvai teikti specializuotas paslaugas ir, jei jie tai daro, 
paslaugų gavėjai turėtų laisvai jomis naudotis. Be to, tai, kad paslaugų gavėjai gali laisvai 
naudotis šiomis paslaugomis nėra svarbi aplinkybė, nes ir be šios nuostatos aišku, kad jie tai 
galėtų daryti. Svarbu pabrėžti tai, kad šių teisių įgyvendinimą turėtų užtikrinti reguliavimo 
institucijos.

Pakeitimas 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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.

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. Kai tokie
susitarimai sudaromi su prieigos prie 
interneto paslaugų teikėju, šis teikėjas 
užtikrina, kad, atsižvelgiant į tinklo 
neutralumo principą, dėl aukštesnės 
paslaugų kokybės nenukentėtų prieigos 
prie interneto paslaugų teikimas, 
prieinamumas arba kokybė.

Or. en
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Pakeitimas 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

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.

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 uždaruose 
elektroniniuose tinkluose.

Elektroninių ryšių galutiniam paslaugų 
gavėjui teikėjai nesudaro diskriminacinių 
sąlygų iš kitų šaltinių teikiamam turiniui 
paslaugoms, arba taikomosioms 
programoms, kurios konkuruoja su jų 
specializuotomis paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 605
Patrizia Toia

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.

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 su sąlyga, 
kad dėl to nenukentės bendroji interneto 
prieigos kokybė, išskyrus ekstremaliąsias 
situacijas ar atvejus, kai tai pagrįstai 
reikalinga.

Or. it
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Pakeitimas 606
Jean-Pierre Audy

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.

Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat turi 
teisę laisvai naudotis aukštesnės paslaugų 
kokybės specializuotomis paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 607
Amelia Andersdotter

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.

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

Or. en

Pakeitimas 608
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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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.

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 uždaroms 
naudotojų grupėms.

Or. de

Pakeitimas 609
Jürgen Creutzmann

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir ankstesnėse nuostatose, pirmojo sakinio pridėtinė vertė nėra aiški, nes paslaugų 
teikėjai bet kuriuo atveju gali laisvai vienas su kitu susitarti dėl specializuotų paslaugų. Į 
prieš tai esančios pastraipos pakeitimą įtrauktas svarbus elementas, susijęs su bendrų 
prieigos prie interneto paslaugų nepabloginimu.
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Pakeitimas 610
Catherine Trautmann

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.

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. Elektroninių ryšių teikėjai 
imasi reikalingų priemonių siekdami 
užtikrinti, kad jų tinkle specializuotos 
paslaugos visada būtų teikiamos skaidriai 
ir nepablogintų bendros interneto prieigos 
paslaugų kokybės atsižvelgiant į jų 
teikimą, įperkamumą ir prieinamumą. 
Šiuo atveju elektroninių ryšių teikėjai 
turėtų užtikrinti pakankamo pajėgumo ir 
kokybės interneto prieigos paslaugas, kad 
jos atitiktų jų galutiniams paslaugų 
gavėjams skirtame pasiūlyme nurodytą 
interneto spartą ir būtų išvengta 
perkrovos.
Tam, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos galėtų įvertinti tokį galimą 
pabloginimą, elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai paprašius pateikia 
tikslią informaciją, kurioje paaiškinama, 
kaip dviejų rūšių paslaugoms paskirstomi 
pajėgumai ir prireikus pateikti 
paaiškinimus dėl nustatytų priemonių, 
kuriomis užkertamas kelias interneto 
prieigos paslaugų pabloginimui dėl 
specializuotų paslaugų teikimo.

Or. en
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Pakeitimas 611
Angelika Niebler

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.

Jei tokie susitarimai su interneto prieigos 
teikėjais sudaromi, paslaugų teikėjas 
užtikrina, kad dėl aukštesnės paslaugų 
kokybės nepablogėtų bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė. Specializuotų 
paslaugų teikėjai, kurie kartu yra tinklo 
operatoriai arba interneto prieigos 
paslaugų teikėjai, neturi diskriminuoti 
paslaugų teikėjų, kurie yra priklausomi 
nuo tinklo operatoriaus duomenų 
siuntimo paslaugos, ir privalo duomenų 
siuntimo mokestį apskaičiuoti skaidriai ir 
rinkos kainomis.

Or. de

Pakeitimas 612
Petra Kammerevert

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. 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.
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Or. de

Pakeitimas 613
Sabine Verheyen

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.

Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai arba
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai gali siūlyti galutiniams paslaugų 
gavėjams specializuotas paslaugas, jeigu 
jos siūlomos kartu su atviros interneto 
prieigos paslauga, kurios lygis atitinką 
technologinę pažangą ir jeigu jos 
nepablogina bendro atviros interneto 
prieigos paslaugų teikimo, įperkamumo 
arba kokybės. Specializuotos paslaugos 
teikiamos tik tuo atveju, jeigu tinklo 
pajėgumo pakanka teikti tokias paslaugas 
kartu su atviros interneto prieigos 
paslaugomis. Galutiniai paslaugų gavėjai 
arba turinio ir taikomųjų programų 
teikėjai priima komercinius pasiūlymus, 
kuriais siekiama remti valdymo 
paslaugas, savanoriškai ir 
nediskriminuojami.

Or. en

Pakeitimas 614
Giles Chichester

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 

Elektroninių ryšių paslaugų teikėjams 
arba turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjams leidžiama siūlyti
specializuotas paslaugas, jeigu tokie 
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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.

pasiūlymai teikiami kartu su interneto 
prieigos paslaugomis ir dėl jų iš esmės 
nepažeidžiamas jų įperkamumas arba 
kokybė.

Or. en

Pakeitimas 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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.

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 uždaruose elektroninių ryšių 
tinkluose kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą, kurie funkciškai nėra tapatūs 
paslaugoms, teikiamoms kartu su viešos 
interneto prieigos paslaugomis. Teikiant 
specializuotas paslaugas turi nebūti 
pabloginama interneto prieigos paslaugų 
kokybė. Kai tinklo pajėgumai padalijami 
interneto prieigos paslaugoms ir 
specializuotoms paslaugoms, šių paslaugų 
teikėjas skelbia aiškius ir 
vienareikšmiškus kriterijus, kuriais 
remiantis dalijami tinklo pajėgumai.

Or. en
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Pakeitimas 616
Ioannis A. Tsoukalas

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.

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. Galutiniai 
paslaugų gavėjai arba turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų teikėjai priima 
komercinius pasiūlymus, kuriais siekiama 
remti specializuotas paslaugas, 
savanoriškai ir nediskriminuojami.

Or. en

Pakeitimas 617
Amelia Andersdotter

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 

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

specializuotas paslaugas turi nebūti 
pabloginama interneto prieigos paslaugų 
kokybė.

Or. en

Pakeitimas 618
Ivo Belet

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.

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 pabloginama bendra 
interneto prieigos paslaugų kokybė.

Or. en

Pakeitimas 619
Teresa Riera Madurell

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 

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų galutiniams 
paslaugų gavėjams teikti specializuotas 
paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti 
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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.

tarpusavio susitarimus, kad galėtų perduoti 
atitinkamus duomenų kiekius ar duomenų 
srautus kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą. Teikiant specializuotas 
paslaugas turi nebūti pabloginama 
interneto prieigos paslaugų kokybė.

Or. es

Pakeitimas 620
Jean-Pierre Audy

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.

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 pabloginama 
interneto prieigos paslaugų kokybė.

Or. fr

Pakeitimas 621
Petra Kammerevert

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieigos tinklo operatoriams, kurie kartu 
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teikia arba parduoda specializuotas 
paslaugas, taikoma prievolė teikti atviros 
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.

Or. de

Pakeitimas 622
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad nacionalinės institucijos galėtų 
įvertinti tokį galimą esminį pažeidimą, 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjai arba 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai nacionalinėms institucijoms 
paprašius perduoda joms tikslią 
informaciją, susijusią su dviejų rūšių 
paslaugoms priskirtais pajėgumais.

Or. en

Pakeitimas 623
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vertikaliai integruoti elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjai netaiko 
diskriminuojamųjų sąlygų dėl duomenų 
srauto, kurį teikia turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų teikėjai, teikiantys 
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turinį, paslaugas arba taikomąsias 
programas, konkuruojančias su jų pačių 
paslaugomis arba paslaugomis, kurios 
teikiamos pagal išimtines teises 
suteikiančius susitarimus.

Or. fr

Pakeitimas 624
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis straipsnis neturi poveikio Sąjungos 
ar nacionalinės teisės įstatymams, 
susijusiems su perduodamos informacijos, 
turinio, taikomųjų programų ar paslaugų 
teisėtumu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis straipsnis neturi poveikio Sąjungos 
ar nacionalinės teisės įstatymams, 
susijusiems su perduodamos informacijos, 
turinio, taikomųjų programų ar paslaugų 
teisėtumu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kartu įgyvendinant teisės akto nuostatą, kuria grindžiamas srautų valdymas, atvertų kelią 
diskriminuoti turinį, sulėtinti jo teikimą arba jį blokuoti, jei toks turinys pagal ES arba 
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nacionalinės teisės aktus yra neteisėtas. Dėl tokių priemonių galėtų būti daroma 
neproporcingai didelė žala galutinių paslaugų gavėjų teisėms į ryšių slaptumą, privatumą ir 
duomenų apsaugą.

Pakeitimas 626
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis straipsnis neturi poveikio Sąjungos 
ar nacionalinės teisės įstatymams, 
susijusiems su perduodamos informacijos, 
turinio, taikomųjų programų ar paslaugų 
teisėtumu.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 627
Sabine Verheyen

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. Galutiniams paslaugų gavėjams, 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjams, įskaitant žiniasklaidos ir 
kultūros sektorius ir visų lygių 
vyriausybes, teikiama išsami informacija
pagal Direktyvos 2002/22/EB 20 straipsnio 
2 dalį, 21 straipsnio 3 dalį ir 21a straipsnį, 
įskaitant informaciją apie bet kokias 
taikomas pagrįstas srautų valdymo 
priemones, kurios galėtų daryti poveikį 
informacijos, turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų prieinamumui ir 
paskirstymui, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse.

Or. en
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Pakeitimas 628
Petra Kammerevert

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

Or. de

Pakeitimas 629
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
diskriminuodami, ribodami interneto 
srautą arba kitaip kišdamiesi į jį, išskyrus 
atvejus, kai reikia taikyti pagrįstas 
duomenų srautų valdymo priemones arba 
įgyvendinti teismo nutartį. Laikoma, kad 
duomenų srautų valdymo priemonės yra
pagrįstos, jeigu jos diegiamos siekiant 
veiksmingiau valdyti tinklo srautus, kad 
būtų išlaikytas tinklo vientisumas ir 
saugumas, ir veiksmingiau valdomi 
duomenų srautai tiksliai nurodytais 
perkrovimo atvejais, jeigu tokioms pat 
duomenų srautų rūšims taikomos 
vienodos sąlygos. Turi būti įrodoma, kad 
šios priemonės atitinka bendruosius 
svarbumo, proporcingumo, 
veiksmingumo, šalių nediskriminavimo ir 
skaidrumo principus ir galiojančius 



AM\1013978LT.doc 83/217 PE526.176v01-00

LT

įstatymus, inter alia, privatumo ir 
duomenų apsaugą.
Pagrįstas duomenų srautų valdymas 
apima tik duomenų tvarkymą, kuris
reikalingas ir proporcingas siekiant šiame 
straipsnyje nustatytų tikslų.

Or. en

Pagrindimas

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services. Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.

Pakeitimas 630
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
negali riboti 1 dalyje numatytų teisių:
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a) ištrindami, blokuodami, sulėtindami, 
pablogindami ar diskriminuodami 
konkrečius turinį, taikomąsias programas,
paslaugas arba galinius įrenginius ar 
konkrečias jų klases;
b) teikdami prioritetą konkretiems 
turiniui, taikomosioms programoms, 
paslaugoms arba galiniams įrenginiams 
ar konkrečioms jų klasėms arba
c) 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 ekonomiškai 
patrauklesnė,
išskyrus atvejus, kai reikia taikyti pagrįstas 
ir tinkamas duomenų srautų valdymo 
priemones. Jos turi būti skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:

Or. de

Pakeitimas 631
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
suvaržydami ar kitaip trikdydami 
interneto veikimą, pavyzdžiui, 
blokuodami, sulėtindami, pablogindami ar 
diskriminuodami, 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 neturėtų būti taikomos taip, 
kad jos būtų nukreiptos į tam tikrų 
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reikalingos tam, kad: paslaugų teikėjų turinį ar taikomąsias 
programas arba jas pablogintų. Pagrįstos 
duomenų srautų valdymo priemonės yra 
skaidrios, nediskriminuojančios ir
proporcingos ir apima inter alia duomenų 
tvarkymą tam, kad:

Or. de

Pakeitimas 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
blokuodami, sulėtindami, pablogindami ar 
diskriminuodami, ribodami konkretų 
turinį, taikomąsias programas arba 
paslaugas ar konkrečias jų klases, išskyrus 
atvejus, kai reikia taikyti pagrįstas 
duomenų srautų valdymo priemones arba 
įgyvendinti teismo nutartį. Laikoma, kad
duomenų srautų valdymo priemonės yra 
pagrįstos, jeigu jos diegiamos siekiant 
veiksmingiau valdyti tinklo srautus, kad 
būtų išlaikytas tinklo vientisumas ir 
saugumas, ir veiksmingiau valdomi 
duomenų srautai tiksliai nurodytais 
perkrovimo atvejais, jeigu tokioms pat 
duomenų srautų rūšims taikomos 
vienodos sąlygos. Šios priemonės yra
skaidrios, nediskriminuojančios ir 
proporcingos.

Or. en

Pakeitimas 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Interneto prieigos paslaugų teikėjai visam 
interneto srautui taiko tinklo neutralumo 
principą, išskyrus atvejus, kai reikia taikyti 
pagrįstas duomenų srautų valdymo 
priemones. Pagrįstos duomenų srautų 
valdymo priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos, joms 
taikomi aiškūs, suprantami ir prieinami 
teisių gynimo mechanizmai, ir reikalingos 
tam, kad:

Or. en

Pakeitimas 634
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Turi būti įrodoma, kad šios priemonės 
atitinka bendruosius svarbumo, 
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proporcingumo, veiksmingumo, šalių 
nediskriminavimo ir skaidrumo principus 
ir galiojančius įstatymus, inter alia, 
privatumo ir duomenų apsaugą.
Pagrįstos duomenų srautų valdymo 
priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:

Or. en

Pakeitimas 635
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neblokuoja, nelėtina arba 
nediskriminuoja konkretaus turinio, 
taikomųjų programų arba paslaugų ar 
konkrečių jų klasių, išskyrus atvejus, kai 
reikia taikyti pagrįstas duomenų srautų 
valdymo priemones Pagrįstos duomenų 
srautų valdymo priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:

Or. fr

Pakeitimas 636
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
blokuodami, sulėtindami, pablogindami ar 
diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
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. Be to, 
duomenų srautų valdymo priemonės 
netaikomos taip, kad diskriminuotų 
paslaugas, kurios konkuruoja su interneto 
prieigos teikėjo siūlomomis paslaugomis.
Pagrįstos duomenų srautų valdymo 
priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos.

Or. en

Pakeitimas 637
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
blokuodami, sulėtindami, pablogindami ar 
diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
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.
Duomenų srautų valdymo priemonės 
netaikomos taip, kad diskriminuotų 
paslaugas, kurios konkuruoja su interneto 
prieigos teikėjo siūlomomis paslaugomis.
Pagrįstos duomenų srautų valdymo 
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priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:

Or. en

Pakeitimas 638
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytos teisės
blokuodami, sulėtindami, pablogindami ar 
diskriminuodami, keisdami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
konkrečias jų klases, išskyrus tam tikrus 
konkrečius atvejus, kai reikia taikyti 
pagrįstas duomenų srautų valdymo 
priemones. Pagrįstos duomenų srautų 
valdymo priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, griežtai 
proporcingos ir reikalingos tam, kad:

Or. en

Pakeitimas 639
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytos teisės
blokuodami, sulėtindami, pablogindami ar 
diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
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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:

konkrečias jų klases, išskyrus atvejus, kai 
reikia taikyti pagrįstas duomenų srautų 
valdymo priemones. Pagrįstos duomenų 
srautų valdymo priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:

Or. en

Pakeitimas 640
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
blokuodami, sulėtindami, pablogindami ar 
diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
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 
veiksmingos. Pagrįstos duomenų srautų 
valdymo priemonės apima duomenų 
tvarkymą siekiant:

Or. en

Pakeitimas 641
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
konkrečias jų klases, jei neviršijamos 
sutartyje numatytos duomenų kiekio, 
spartos ar bendrųjų kokybės 
charakteristikų 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 visų 
pirma reikalingos tam, kad:

Or. en

Pagrindimas

Duomenų srautų valdymo priežasčių sąrašo supaprastinimas ir pateikiant pagrindinius 
pavyzdžius. Negalima nuspėti, ar ateityje gali prireikti duomenų srautų valdymo priemonių 
kitais atvejais. Kadangi reglamente nustatytos kelių lygmenų saugumo priemonės, susijusios 
su duomenų srautų valdymu, tai, kad sąrašas nėra baigtinis, nereiškia, kad bus sudarytos 
sąlygos piktnaudžiavimui.

Pakeitimas 642
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 643
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 644
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Išbraukta dėl naujos 23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginės dalies.

Pakeitimas 646
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) būtų įgyvendintas teismo sprendimas;

Or. en

Pagrindimas

Taikant duomenų srauto valdymo priemonę negali būti numatyta elektroninių ryšių teikėjo, 
kuris nėra kompetentingas arba neturi teisės įgyvendinti teisės akto nuostatą arba užkardyti 
sunkų nusikaltimą arba jį sustabdyti, atsakomybės. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
teisinės valstybės principo, tai turi būti teisėjo prerogatyva.

Pakeitimas 647
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) būtų įgyvendintas teismo sprendimas;

Or. en

Pakeitimas 648
Marietje Schaake
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) būtų įgyvendinta teisės aktų nuostata ar 
teismo sprendimas;

Or. en

Pakeitimas 649
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) būtų įgyvendinta teisės aktų nuostata ar 
teismo sprendimas;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad visais atvejais tokios priemonės visada turi būti pagrįstos teisiškai arba 
teismo nutartimi.

Pakeitimas 650
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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saugumas;

Or. en

Pakeitimas 651
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta dėl naujos 23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginės dalies.

Pakeitimas 653
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 654
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 655
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 656
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 657
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 658
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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priemones;

Or. de

Pakeitimas 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta dėl naujos 23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginės dalies.

Pakeitimas 660
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) būtų užkirstas kelias neužsakytų 
pranešimų perdavimui galutiniams 
paslaugų gavėjams;

Or. en

Pakeitimas 661
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) būtų užkirstas kelias neužsakytų 
pranešimų perdavimui galutiniams 
paslaugų gavėjams;

Or. en

Pagrindimas

Paprastai brukalus atrenka paslaugų teikėjai. Praktikoje neįmanoma reikalauti, kad 
individualūs paslaugų gavėjai duotų aiškų savo sutikimą.

Pakeitimas 662
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) būtų užkirstas kelias neužsakytų 
tiesioginės rinkodaros tikslais teikiamų 
pranešimų perdavimui galutiniams 
paslaugų gavėjams, kurie laisvai davė 
išankstinį aiškų ir turima informacija 
pagrįstą sutikimą taikyti tokias 
ribojamąsias priemones;

Or. en

Pakeitimas 663
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 664
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 665
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta dėl naujos 23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginės dalies.

Pakeitimas 667
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

d) būtų sumažintas laikinos ir išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, visų pirma 
taikant nuo taikomųjų programų 
nepriklausomas priemones arba, kai šios 
priemonės nėra veiksmingos, taikant su 
konkrečia taikomąja programa susijusias 
priemones, su sąlyga, kad lygiaverčių 
duomenų srautų rūšims būtų taikomos 
vienodos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinklo neutralumą, interneto paslaugų teikėjas visų pirma perkrovos 
problemą sprendžia užtikrindamas, kad nebūtų diskriminuojama nė viena interneto taikomoji 
programa, turinys ar paslauga.
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Pakeitimas 668
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, visų pirma 
taikant nuo taikomųjų programų 
nepriklausomas priemones arba, kai šios 
priemonės nėra veiksmingos, taikant su 
konkrečia taikomąja programa susijusias 
priemones, su sąlyga, kad lygiaverčių 
duomenų srautų rūšims būtų taikomos 
vienodos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 669
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, visų pirma 
taikant nuo taikomųjų programų 
nepriklausomas priemones arba, kai šios 
priemonės nėra veiksmingos, taikant su 
konkrečia taikomąja programa susijusias 
priemones, su sąlyga, kad lygiaverčių 
duomenų srautų rūšims būtų taikomos 
vienodos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 670
Petra Kammerevert
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

d) būtų sumažintas laikinos ir išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
bet kokiam turiniui, taikomosioms 
programoms ir paslaugoms būtų taikomas 
visų įmanomų pastangų dėjimo principas.

Or. de

Pakeitimas 671
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

d) būtų sumažintas tinklo perkrovos 
poveikis arba jo išvengta, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

Or. de

Pakeitimas 672
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos, vengiant, jeigu 
tai įmanoma, priemonių, pagal kurias 
taikomas skirtingas požiūris į taikomąsias 
programas, turinį, paslaugas arba 
įrenginius.



PE526.176v01-00 104/217 AM\1013978LT.doc

LT

Or. es

Pakeitimas 673
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

d) būtų užkirstas kelias tinklo perkrovai ir 
sumažintas laikinos ar išskirtinės tinklo 
perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Paradoksalu, tačiau remiantis originalia formuluote paslaugų teikėjai galėtų tik sumažinti jau 
susidariusią perkrovą, o ne imtis priemonių visų pirma užkirsti jai kelią. Neturėtų būti 
atmetama galimybė imtis aktyvių ir prevencinių priemonių.

Pakeitimas 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
visam duomenų srautui būtų taikomos 
vienodos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 675
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

d) būtų sumažintas patikimų duomenų 
rodomos laikinos ar išskirtinės tinklo 
perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

Or. fr

Pakeitimas 676
Edit Herczog

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 677
Petra Kammerevert

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.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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.

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
stebi, ar jų rinkoje laikomasi šių kriterijų, 
visų pirma, ar pagrįstos duomenų srautų 
valdymo priemonės apima tik duomenų 
tvarkymą, kuris reikalingas ir proporcingas 
siekiant šioje dalyje nustatytų tikslų Šiuo 
tikslu jos visų pirma:
a) įgaliojamos reguliariai stebėti interneto 
srauto valdymo praktiką ir naudojimo 
politiką ir teikti apie tai ataskaitas siekiant 
užtikrinti tinklo neutralumą, įvertinti 
galimą minėtos praktikos ir politikos 
poveikį pagrindinėms teisėms, užtikrinti 
tinkamos kokybės paslaugų teikimą ir 
patenkinamą tinklo pajėgumų 
paskirstymą internetui lygį. Ataskaitos 
turėtų būti teikiamos atvirai ir skaidriai ir 
su jomis visuomenė gali susipažinti 
nemokamai;
b) nustato tinkamas, aiškias, atviras ir 
veiksmingas procedūras, kuriomis 
siekiama nagrinėti su tinklo neutralumu 
susijusius skundus. Šiuo tikslu interneto 
paslaugų gavėjai turi teisę pasinaudoti 
tokiomis skundo pateikimo susijusiai 
institucijai procedūromis;
c) išnagrinėja skundus per tinkamą 
terminą ir joms suteikiama galimybė 
panaudoti reikalingas priemones siekiant 
skirti sankcijas už tinklo neutralumo 
principo pažeidimą.
Šios institucijos privalo turėti reikalingus 
išteklius, kad galėtų įvykdyti minėtas 
pareigas laiku ir veiksmingai. Jos, kartu 
su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis 
ir Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu, taip pat stebi ir specializuotų 
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paslaugų poveikį kultūrinei įvairovei, 
konkurencijai bei inovacijoms. Apie 
stebėseną ir jos rezultatus nacionalinės 
reguliavimo institucijos kasmet praneša 
visuomenei, Komisijai ir EERRI.
Komisija, pasikonsultavusi su 
suinteresuotosiomis šalimis ir 
bendradarbiaudama su EERRI, nustato 
gaires, kuriose išsamiau apibrėžiamos 
vienodos šiame straipsnyje nustatytų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
pareigų įgyvendinimo sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 679
Giles Chichester

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 šioje dalyje nustatytų 
tikslų.

Iki 2015 m. sausio 1 d. EERRI, 
pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su Komisija, nustato bendras gaires, 
susijusias su pagrįstų duomenų srautų 
valdymo priemonių taikymu pagal šį 
straipsnį. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrįsto arba priimtino ir (arba) reikalingo duomenų srautų valdymo apibrėžtis ilgainiui gali 
keistis, nes technologijos nuolat tobulinamos, o tinklo pajėgumai didėja. Todėl pirmenybę 
reikia teikti gairėms, susijusioms su „pagrįsto duomenų srautų valdymo“ turinio nustatymu 
(ir atnaujinimu) ir tai turi daryti labiausiai su rinka susiję subjektai, t. y. kolektyviai per 
EERRI veikiančios reguliavimo institucijos.
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Pakeitimas 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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 šioje dalyje nustatytų 
tikslų. Todėl visi duomenų tikrinimo ir 
analizės būdai atitinka privatumo ir 
duomenų apsaugos teisės aktus. 
Automatiškai, tokie būdai turėtų būti 
taikomi nagrinėjant tik bendro lygmens 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 681
Amelia Andersdotter

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 šioje dalyje nustatytų 
tikslų. Tvarkant duomenis 
neatskleidžiama jokia informacija, 
susijusi su galutinių paslaugų gavėjų 
naudojamų ryšių turiniu.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų srautų valdymo priemonės negali būti pagrįstos ryšių slaptumą pažeidžiančiais 
tikrinimo būdais, pvz., išsamia duomenų paketo analize. Ši nuostata yra būtina siekiant 
apsaugoti Europos piliečių teises, susijusias su pagarba jų asmeniniam ir šeimos gyvenimui ir 
asmens duomenų apsauga pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 
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straipsnius.

Pakeitimas 682
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų paketo analizė, viršijanti 
duomenų paketų antraščių patikrą, 
nevykdoma.

Or. de

Pakeitimas 683
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 32 straipsnį 
siekiant kuo tiksliau apibrėžti pagal 23 
straipsnio 5 dalį būtinus techninius šioje 
dalyje apibūdintų išimčių kriterijus. Tam, 
kad būtų laikoma, jog yra išimtis, turi būti 
keliami kuo didesni reikalavimai.

Or. de

Pakeitimas 684
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjų 
interneto prieigos paslaugų kainos 
nepriklauso nuo naudojamo arba siūlomo 
interneto turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikiant tokias pačias interneto 
prieigos paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra apsaugos priemonė, susijusi su duomenų ribos poveikio scenarijumi, pagal kurį 
interneto paslaugų teikėjas viešai interneto prieigai yra nustatęs labai mažas ribas, tačiau 
siūlo neribotus duomenų kiekius teikiant specializuotas paslaugas. Šis pakeitimas parengtas, 
atsižvelgiant į Olandijos tinklo neutralumo įstatymą.

Pakeitimas 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

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 
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.

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis ir kad atviros 
interneto prieigos paslaugomis, kurių 
kokybė atspindi technologijų pasiekimus, 
būtų galima nuolat naudotis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat užtikrina, kad specializuotų 
paslaugų poveikis nepažeistų kultūrinės 
įvairovės, žiniasklaidos pliuralizmo bei 
inovacijų. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos taip pat atidžiai stebi ir 
užtikrina pagrįstų duomenų srautų 
valdymo priemonių taikymą pagal 23 
straipsnio 5 dalį ir visų pirma atsižvelgia į 
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EERRI gaires, kurios nurodytos šio 
straipsnio 2 dalyje ir Direktyvos 
2002/22/EB 21 straipsnio 3a dalyje. 
Pagrįstos duomenų srautų valdymo 
priemonės periodiškai peržiūrimos, kad 
atspindėtų technologijų pažangą. Apie 
stebėseną ir jos rezultatus nacionalinės 
reguliavimo institucijos kasmet praneša 
Komisijai ir EERRI.

Or. en

Pakeitimas 686
Françoise Castex

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 
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.

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai 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. Šiuo tikslu 
kompetentinga nacionalinė reguliavimo 
institucija:

a) įgaliojama reguliariai stebėti interneto 
srauto valdymo praktiką ir naudojimo 
politiką ir teikti apie tai ataskaitas siekiant 
užtikrinti tinklo neutralumą, įvertinti 
galimą minėtos praktikos ir politikos 
poveikį pagrindinėms teisėms, užtikrinti 
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tinkamos kokybės paslaugų teikimą ir 
patenkinamą tinklo pajėgumų 
paskirstymą internetui lygį. Ataskaitos 
turėtų būti teikiamos atvirai ir skaidriai ir 
su jomis visuomenė gali susipažinti 
nemokamai;
b) nustato tinkamas, aiškias, atviras ir 
veiksmingas procedūras, kuriomis 
siekiama nagrinėti su tinklo neutralumu 
susijusius skundus. Šiuo tikslu interneto 
paslaugų gavėjai turi teisę pasinaudoti 
tokiomis skundo pateikimo susijusiai 
institucijai procedūromis;
c) išnagrinėja skundus per tinkamą 
terminą ir joms suteikiama galimybė 
panaudoti reikalingas priemones siekiant 
skirti sankcijas už tinklo neutralumo 
principo pažeidimą.
Ši institucija privalo turėti reikalingus 
išteklius, kad galėtų įvykdyti minėtas 
pareigas laiku ir veiksmingai.
Jos, kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis 
ir Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu, taip pat stebi ir specializuotų 
paslaugų poveikį kultūrinei įvairovei, 
konkurencijai bei inovacijoms. Apie 
stebėseną ir jos rezultatus nacionalinės 
reguliavimo institucijos kasmet praneša 
visuomenei, Komisijai ir EERRI.

Or. en

Pakeitimas 687
Amelia Andersdotter

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 

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai užtikrina, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų faktiškai pasinaudoti 23 
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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 
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.

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 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. Šiuo tikslu kompetentinga 
nacionalinė reguliavimo institucija:
a) įgaliojama reguliariai stebėti interneto 
srauto valdymo praktiką ir naudojimo 
politiką ir teikti apie tai ataskaitas siekiant 
užtikrinti tinklo neutralumą, įvertinti 
galimą minėtos praktikos ir politikos 
poveikį pagrindinėms teisėms, užtikrinti 
tinkamos kokybės paslaugų teikimą ir 
patenkinamą tinklo pajėgumų 
paskirstymą internetui lygį. Ataskaitos 
turėtų būti teikiamos atvirai ir skaidriai ir 
su jomis visuomenė gali susipažinti 
nemokamai;
b) nustato tinkamas, aiškias, atviras ir 
veiksmingas procedūras, kuriomis 
siekiama nagrinėti su tinklo neutralumu 
susijusius skundus. Šiuo tikslu interneto 
paslaugų gavėjai turi teisę pasinaudoti 
tokiomis skundo pateikimo susijusiai 
institucijai procedūromis;
c) išnagrinėja skundus per tinkamą 
terminą ir joms suteikiama galimybė 
panaudoti reikalingas priemones siekiant 
skirti sankcijas už tinklo neutralumo 
principo pažeidimą.
Ši institucija privalo turėti reikalingus 
išteklius, kad galėtų įvykdyti minėtas 
pareigas laiku ir veiksmingai.
Jos, kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis 
ir Europos duomenų apsaugos priežiūros 
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pareigūnu, taip pat stebi ir specializuotų 
paslaugų poveikį kultūrinei įvairovei, 
konkurencijai bei inovacijoms. Apie 
stebėseną ir jos rezultatus nacionalinės 
reguliavimo institucijos kasmet praneša 
visuomenei, Komisijai ir EERRI.

Or. en

Pagrindimas

Reikia geriau apibrėžti nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmenį siekiant užtikrinti 
vykdymo mechanizmą ir tinkamai įgyvendinti tinklo neutralumo principą, užtikrinti žodžio 
laisvę ir paslaugų gavėjų teisę gauti informaciją, taip pat skaitmeninės ekonomikos 
konkurenciją ir inovacijas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas taip pat turėtų 
stebėti specializuotų paslaugų galimą poveikį Europos piliečių duomenų apsaugai.

Pakeitimas 688
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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.

1. Europos Komisija ir 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 plačiai naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. 
Faktinė interneto sparta ir su 
individualiomis programomis, jų rūšimis 
ir specializuotomis paslaugomis susijusių 
paslaugų kokybė turėtų būti stebima ir 
bandoma nuolat, o šios stebėsenos išvados 
turėtų būti skelbiamos viešai.

Europos Komisija ir nacionalinės 
reguliavimo institucijos, kartu su kitomis 
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nacionalinėmis 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.

Or. en

Pakeitimas 689
Seán Kelly

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 
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.

1. Europos Komisija ir nacionalinės 
reguliavimo institucijos (NRI) 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. Tikroji paslaugų 
kokybė turėtų būti stebima nuolat, 
įskaitant, inter alia, interneto spartos 
bandymus ir individualių taikomųjų 
programų paslaugų arba prireikus 
taikomųjų programų kategorijų, taip pat 
specializuotų paslaugų kokybę. Jos, kartu 
su kitomis nacionalinėmis 
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.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu nuolat stebėti interneto paslaugų kokybę, įskaitant reguliarų interneto spartos 
vertinimą, kad dauguma paslaugų gavėjų galėtų naudotis nuolat gerėjančiomis interneto 
paslaugomis ir kad tokie pasiekimai, kurių tikimasi artimiausiais metais, netaptų 
specializuotomis arba išskirtinėmis paslaugomis.

Pakeitimas 690
Giles Chichester

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 
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.

1. Įgyvendindamos savo įgaliojimus pagal 
30a straipsnį ir 23 straipsnį, nacionalinės 
reguliavimo institucijos atidžiai stebi, kad 
interneto prieigos paslaugomis, kurių 
kokybė atspindi technologijų pasiekimus, 
būtų galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
reguliariai skelbia ataskaitas, kuriose 
pateikiamos jų stebėsenos rezultatai ir 
išvados, ir teikia jas Komisijai ir EERRI.

Or. en

Pagrindimas

Kultūrinė įvairovė nėra teisinė sąvoka, tai taip pat nėra objektyviai ir nuosekliai visose 
valstybėse narėse išmatuojamas kriterijus, be to, jis nėra susijęs su kokiais nors NRI 
įgaliojimais, kuriais vadovaujantis būtų galima spręsti kokias nors galimas problemas.

Pakeitimas 691
Petra Kammerevert
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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 
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.

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis teisėmis, kad būtų laikomasi 
23 straipsnio 5 dalies, kad būtų galima 
nuolat naudotis atviromis interneto 
prieigos paslaugomis, kaip nustatyta 2 
straipsnio 2 dalies 14 punkte, ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį saviraiškos ir informacijos laisvei, 
kalbų ir kultūrų įvairovei, žiniasklaidos 
laisvei ir pliuralizmui bei inovacijoms. 
Apie stebėseną ir jos rezultatus 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
kasmet praneša Komisijai ir EERRI.

Or. de

Pakeitimas 692
Angelika Niebler

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 

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 
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nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
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.

nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį kalbų ir kultūrų įvairovei, 
saviraiškos ir informacijos laisvei, 
žiniasklaidos pliuralizmui bei 
inovacijoms. Apie stebėseną ir jos 
rezultatus nacionalinės reguliavimo 
institucijos kasmet praneša Komisijai ir 
EERRI.

Or. de

Pakeitimas 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
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.

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 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrinei įvairovei, konkurencijai
bei inovacijoms. Apie stebėseną ir jos 
rezultatus nacionalinės reguliavimo 
institucijos kasmet skelbia savo 
ataskaitose ir pateikia jas visuomenei, 
Komisijai ir EERRI.

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų stebėti, kaip specializuotos paslaugos padeda didinti konkurenciją rinkoje. Šios 
ataskaitos turėtų būti prieinamos visuomenei.

Pakeitimas 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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 
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.

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 laikantis 
tinklo neutralumo principo ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
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.

Or. en

Pakeitimas 695
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis
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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, 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 
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.

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, 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 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrinei ir kalbų įvairovei, 
žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui bei 
inovacijoms. Apie stebėseną ir jos 
rezultatus nacionalinės reguliavimo 
institucijos kasmet praneša Komisijai ir 
EERRI.

Or. fr

Pakeitimas 696
Petra Kammerevert

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 srautų valdymo priemones ir 
nedelsiant apie tai pranešti 
kompetentingai nacionalinei reguliavimo 
institucijai.

Or. de
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Pakeitimas 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nacionalinės reguliavimo institucijos
nustato aiškius ir nuoseklius pranešimo ir 
teisių gynimo mechanizmus, kuriais 
galėtų pasinaudoti interneto turinio 
diskriminaciją, ribojimus, trukdžius, 
blokavimą arba paslaugų spartos ribojimą 
patiriantys galutiniai paslaugų gavėjai.

Or. en

Pakeitimas 698
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

Išbraukta.

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 
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siekdama užtikrinti, kad numatyti 
reikalavimai neturėtų neigiamo poveikio 
vidaus rinkos veikimui. Numatyti 
reikalavimai nepriimami du mėnesius nuo 
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.

Or. de

Pakeitimas 699
Sabine Verheyen

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 
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

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 
atsižvelgia į Komisijos pastabas ar 
rekomendacijas ir praneša Komisijai bei 
EERRI apie priimtus reikalavimus. 
EERRI, glaudžiai bendradarbiaudama su 
Komisija ir visomis suinteresuotosiomis 
šalimis, pagal 23 ir šį straipsnius nustato 
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Komisija pateikė pastabų ar 
rekomendacijų. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos kiek įmanoma atsižvelgia į 
Komisijos pastabas ar rekomendacijas ir 
praneša Komisijai bei EERRI apie 
priimtus reikalavimus.

ir parengia bendras gaires, susijusias su 
pagrįstu duomenų srautų valdymu.

Or. en

Pakeitimas 700
Jean-Pierre Audy

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 
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.

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
tinkamu laiku prieš nustatant tokius 
reikalavimus prieš pateikdamos Komisijai 
tokių veiksmų motyvų santrauką, 
numatytus reikalavimus ir informaciją apie 
siūlomą veiksmų eigą, konsultuojasi su 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjais. 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 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.

Or. en
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Pakeitimas 701
Sabine Verheyen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
nustato tinkamas skundų nagrinėjimo 
procedūras, skirtas klausimams, 
susijusiems su interneto prieigos paslaugų 
teikimu galutiniams paslaugų gavėjams ir 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjams.

Or. en

Pakeitimas 702
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais apibrėžiamos vienodos 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
pagal šį straipsnį prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 703
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais apibrėžiamos vienodos 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
pagal šį straipsnį prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3. EERRI, pasikonsultavęs su 
suinteresuotosiomis šalimis ir 
bendradarbiaudama su Komisija, nustato 
gaires, kuriose apibrėžiamos vienodos 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
pagal šį straipsnį prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 704
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo
aktus, kuriais apibrėžiamos vienodos 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
pagal šį straipsnį prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3. Komisija gali priimti deleguotuosius
aktus, kuriais apibrėžiamos vienodos 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
pagal šį straipsnį prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 32 straipsnio.

Or. ro

Pakeitimas 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais apibrėžiamos vienodos 
nacionalinių kompetentingų institucijų 

3. Komisija, pasikonsultavusi su EERRI, 
priima įgyvendinimo aktus, kuriais
apibrėžiamos vienodos nacionalinių 
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pagal šį straipsnį prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

kompetentingų institucijų pagal šį straipsnį 
prisiimtų įsipareigojimų vykdymo sąlygos. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
33 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti vienodą taikymo praktiką.

Pakeitimas 706
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
skelbia (išskyrus atvejus, kai dėl pasiūlymų
suderėta individualiai) tokią skaidrią, 
palyginamą, atitinkamą naujausią 
informaciją:

Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
skelbia (išskyrus atvejus, kai dėl pasiūlymų 
suderėta individualiai) tokią skaidrią, 
palyginamą, suprantamą, atitinkamą 
naujausią informaciją:

Or. it

Pakeitimas 707
Sabine Verheyen

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;

Or. en
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Pakeitimas 708
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valstybėje narėje, kurioje yra galutinio 
paslaugų gavėjo gyvenamoji vieta, faktinę 
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 piko valandomis; ir 
minėtam galutiniam paslaugų gavėjui 
suteiktomis priemonėmis bet kuriuo metu 
patikrinti faktinę duomenų perdavimo –
atsiuntimo ir išsiuntimo – spartą bei 
faktinės turimos duomenų perdavimo 
spartos paskirstymą sutarties taikymo 
laikotarpiu;

Or. fr

Pakeitimas 709
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 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 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;

Or. de



PE526.176v01-00 128/217 AM\1013978LT.doc

LT

Pakeitimas 710
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 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, 
faktinius duomenų parsisiuntimo ir 
išsiuntimo spartą, įskaitant minimalią 
užtikrinamą atsisiunčiamų ir įkeliamų 
duomenų perdavimo spartą piko 
valandomis;

Or. en

Pakeitimas 711
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 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; 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 matuoti ir reguliuoti 
duomenų srautus, kaip nustatyta 23 
straipsnio 5 dalyje;

Or. de
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Pakeitimas 712
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 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 galutiniam 
vartotojui suteiktas priemones įsitikinti, 
kokios duomenų srautų priemonės 
faktiškai taikomos;

Or. fr

Pakeitimas 713
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punkto iv a papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) ryšių tikrinimo būdus, kurie 
naudojami duomenų srautų valdymo 
priemonėse, kurios pradėtos taikyti 
siekiant 23 straipsnio 5 dalyje nurodytų 
tikslų ir jų poveikis paslaugų gavėjų 
privatumui ir teisei į duomenų apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata užbaigiama sistema ir geriau užtikrinamos Europos piliečių teisės, susijusios su 
jų asmeniniu gyvenimu ir jų asmens duomenų apsauga, kaip nustatyta Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose.
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Pakeitimas 714
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) ryšių tikrinimo būdus, kurie 
naudojami duomenų srautų valdymo 
priemonėse, kurios pradėtos taikyti 
siekiant 23 straipsnio 5 dalyje nurodytų 
tikslų ir jų poveikis galutinių paslaugų 
gavėjų privatumui ir teisei į duomenų 
apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 715
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Informacija skelbiama aiškia, suprantama 
ir lengvai prieinama forma valstybės narės, 
kurioje siūloma paslauga, oficialia (-iomis) 
kalba (-omis), ir reguliariai atnaujinama. 
Atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų prašymu informacija joms 
pateikiama prieš ją paskelbiant. Aiškiai 
nurodomi vartotojams ir kitiems 
galutiniams paslaugų gavėjams taikomų 
sąlygų skirtumai.

Informacija skelbiama aiškia, suprantama, 
išsamia ir lengvai prieinama forma, 
naudojant standartinių ir atvirų formatų 
failus, valstybės narės, kurioje siūloma 
paslauga, oficialia (-iomis) kalba (-omis), ir 
reguliariai atnaujinama. Atitinkamų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
prašymu informacija joms pateikiama prieš 
ją paskelbiant. Konkrečiai nurodomi 
vartotojams ir kitiems galutiniams 
paslaugų gavėjams taikomų sąlygų 
skirtumai.

Or. it

Pakeitimas 716
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo
aktus, kuriais nurodomi interneto prieigos 
paslaugų spartos matavimo metodai, 
paslaugų kokybės parametrai ir jų 
matavimo metodai, taip pat skelbtinos 
informacijos turinys, forma ir būdas, 
įskaitant galimus kokybės sertifikavimo 
mechanizmus. Komisija gali atsižvelgti į 
Direktyvos 2002/22/EB III priede 
nustatytus parametrus, apibūdinimus ir 
matavimo metodus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. Komisija gali priimti deleguotuosius
aktus, kuriais nurodomi interneto prieigos 
paslaugų spartos matavimo metodai, 
paslaugų kokybės parametrai ir jų 
matavimo metodai, taip pat skelbtinos 
informacijos turinys, forma ir būdas, 
įskaitant galimus kokybės sertifikavimo 
mechanizmus. Komisija gali atsižvelgti į 
Direktyvos 2002/22/EB III priede 
nustatytus parametrus, apibūdinimus ir 
matavimo metodus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 32 straipsnio.

Or. ro

Pakeitimas 717
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galutiniai paslaugų gavėjai gali 
naudotis savarankiško vertinimo 
priemonėmis, kurios leidžia jiems palyginti 
prieigos prie elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų veikimą ir alternatyvių naudojimo 
modelių kainą. Tuo tikslu valstybės narės 
nustato savanoriško sertifikavimo schemas, 
taikomas interaktyvioms interneto 
svetainėms, vadovus ir panašias priemones. 
Sertifikuojama atsižvelgiant į objektyvius, 
skaidrius ir proporcingus reikalavimus, 
visų pirma, kiekvieno elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjo savarankiškumą, 
aiškios kalbos naudojimą, išsamios 
naujausios informacijos teikimą ir 
efektyvios skundų nagrinėjimo procedūros 
taikymą. Jei tokių sertifikuotų palyginimo 

3. Paslaugų gavėjai gali naudotis 
savarankiško vertinimo priemonėmis, 
kurios leidžia jiems palyginti prieigos prie 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
veikimą ir alternatyvių naudojimo modelių 
kainą. Tuo tikslu valstybės narės nustato 
savanoriško sertifikavimo schemas, 
taikomas interaktyvioms interneto 
svetainėms, vadovus ir panašias priemones. 
Sertifikuojama atsižvelgiant į objektyvius, 
skaidrius ir proporcingus reikalavimus, 
visų pirma, kiekvieno elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjo savarankiškumą, 
aiškios kalbos ir atvirojo kodo 
programinės įrangos ir viešai žinomų 
metodikų naudojimą, išsamios naujausios 
informacijos teikimą ir efektyvios skundų 



PE526.176v01-00 132/217 AM\1013978LT.doc

LT

priemonių, teikiamų nemokamai ar už 
priimtiną kainą, rinkoje nėra, nacionalinės 
reguliavimo institucijos ar kitos 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pačios arba per trečiąsias šalis teikia tokias 
priemones, vadovaudamosi sertifikavimo 
reikalavimais. Elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjų paskelbta informacija 
turi būti galima naudotis nemokamai, taip 
sudarant galimybę naudotis palyginimo 
priemonėmis.

nagrinėjimo procedūros taikymą. Jei tokių 
sertifikuotų palyginimo priemonių, 
teikiamų nemokamai, rinkoje nėra, 
nacionalinės reguliavimo institucijos ar 
kitos nacionalinės kompetentingos 
institucijos pačios arba per trečiąsias šalis 
teikia tokias priemones, vadovaudamosi 
sertifikavimo reikalavimais. Elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjų atviru duomenų 
formatu paskelbta informacija turi būti 
galima naudotis nemokamai, taip sudarant 
galimybę naudotis palyginimo 
priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti sąlygas patikimai palyginti metodiką ir programinę įrangą, turi būti 
įmanoma peržiūrėti jų įgyvendinimą. Siekiant sudaryti sąlygas atlikti įvairių interneto 
produktų priežiūrą, statistiniams paslaugų gavėjams turi būti suteikiamos priemonės, kurias 
naudodami jie galėtų patvirtinti, kad jų interneto produktas atitinka sutartyje nustatytas 
specifikacijas. Šios priemonės turi būti nemokamos. Siekiant sudaryti sąlygas sukurti 
nepriklausomas palyginimo priemones, tinklo stebėsenos duomenys turi būti teikiami 
vadovaujantis atvirų duomenų principu, pvz., lengvai įrenginių perskaitomi duomenys, 
standartizuoti ir nelicencijuojami duomenys.

Pakeitimas 718
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

Išbraukta.
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alia, apimti šias temas:
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 autorių ir gretutinių teisių 
pažeidimus bei jų teisines pasekmes;
b) apsaugos nuo pavojų asmens saugumui 
ir nuo neteisėtos prieigos prie asmens 
duomenų naudojantis elektroninių ryšių 
paslaugomis priemonės.

Or. de

Pakeitimas 719
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) bet kokius teikėjo taikomus 
apribojimus dėl skirto galinio įrenginio 
naudojimo, įskaitant informaciją apie 
galinio įrenginio atrakinimo ir visus 
mokesčius, taikomus, jei sutartis 
nutraukiama nepasibaigus minimaliam 
sutarties galiojimo laikotarpiui;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 720
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bet kokią minimalią naudojimo trukmę 
ar laikotarpį, kurie būtini norint 

i) bet kokią minimalią naudojimo trukmę 
ar laikotarpį, kurie būtini norint 
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pasinaudoti akcija; pasinaudoti akcija. Minimali trukmė 
negali būti ilgesnė nei 12 mėnesių;

Or. ro

Pakeitimas 721
Sabine Verheyen

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 
užtikrinamą minimalų spartos diapazoną,
vidutinę spartą ir spartą piko valandomis, 
įskaitant galimą poveikį, jei būtų suteikta 
prieiga trečiosioms šalims per radijo ryšio 
vietinius tinklus;

Or. en

Pakeitimas 722
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija 
pateikiama aiškia, suprantama ir lengvai 
prieinama forma valstybės narės, kurioje 
yra galutinio paslaugų gavėjo gyvenamoji 
vieta, oficialia kalba, ir reguliariai 
atnaujinama. Ši informacija yra sutarties 
sudedamoji dalis ir yra nekeičiama, jei 
sutarties šalys aiškiai nesusitaria kitaip. 
Galutinis paslaugų gavėjas gauna 
sutarties kopiją raštu.

3. Informacijos reikalavimai paslaugų 
teikėjams, kaip nustatyta Paslaugų 
direktyvoje 2002/22/EB ir išplėsta 
Direktyva 2009/136/EB, turi būti
pateikiami aiškia, suprantama ir lengvai 
prieinama forma valstybės narės, kurioje 
yra galutinio paslaugų gavėjo gyvenamoji 
vieta, oficialia kalba, ir reguliariai 
atnaujinami. Siekiant užtikrinti 
perkeliamumą ir patogumą vartotojams, 
turi būti parengtas visoje ES vienodas 
formatas. Ši informacija yra sutarties 
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sudedamoji dalis ir yra nekeičiama, jei 
sutarties šalys aiškiai nesusitaria kitaip.

Or. de

Pakeitimas 723
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija 
pateikiama aiškia, suprantama ir lengvai 
prieinama forma valstybės narės, kurioje 
yra galutinio paslaugų gavėjo gyvenamoji 
vieta, oficialia kalba, ir reguliariai 
atnaujinama. Ši informacija yra sutarties 
sudedamoji dalis ir yra nekeičiama, jei 
sutarties šalys aiškiai nesusitaria kitaip. 
Galutinis paslaugų gavėjas gauna sutarties 
kopiją raštu.

3. 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija 
pateikiama aiškia, suprantama ir lengvai 
prieinama forma valstybės narės, kurioje 
yra galutinio paslaugų gavėjo gyvenamoji 
vieta, oficialia kalba, ir reguliariai 
atnaujinama. Ši informacija yra sutarties 
sudedamoji dalis ir yra nekeičiama, jei 
sutarties šalys aiškiai nesusitaria kitaip. 
Galutinis paslaugų gavėjas gauna sutarties 
kopiją raštu. Valstybės narės savo 
nacionalinėje teisėje gali išlaikyti arba 
nustatyti kalbos reikalavimus, susijusius 
su sutarčių informacija, ir taip užtikrinti, 
kad tokia informacija būtų lengvai 
suprantama vartotojui arba kitam 
galutiniam paslaugų gavėjui.

Or. en

Pakeitimas 724
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija 
pateikiama aiškia, suprantama ir lengvai 
prieinama forma valstybės narės, kurioje 
yra galutinio paslaugų gavėjo gyvenamoji 

3. 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija 
pateikiama aiškia, suprantama ir lengvai 
prieinama forma visomis valstybės narės, 
kurioje yra galutinio paslaugų gavėjo 
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vieta, oficialia kalba, ir reguliariai 
atnaujinama. Ši informacija yra sutarties 
sudedamoji dalis ir yra nekeičiama, jei 
sutarties šalys aiškiai nesusitaria kitaip. 
Galutinis paslaugų gavėjas gauna sutarties 
kopiją raštu.

gyvenamoji vieta, oficialiomis kalbomis, ir 
reguliariai atnaujinama. Ši informacija yra 
sutarties sudedamoji dalis ir yra 
nekeičiama, jei sutarties šalys aiškiai 
nesusitaria kitaip. Galutinis paslaugų 
gavėjas gauna sutarties kopiją raštu.

Or. ro

Pakeitimas 725
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti įgyvendinimo
aktus, kuriais nurodomos 2 dalyje 
išvardytų informacijos reikalavimų detalės. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
33 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

4. Komisija gali priimti deleguotuosius
aktus, kuriais nurodomos 2 dalyje 
išvardytų informacijos reikalavimų detalės. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
32 straipsnio.

Or. ro

Pakeitimas 726
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
siūlo galutiniams paslaugų gavėjams 
galimybę nemokamai pasirinkti paslaugą, 
kurią teikiant jie informuojami apie įvairias 
elektroninių ryšių paslaugas, kuriomis jie 
pasinaudojo, ir ši informacija išreiškiama 
ta valiuta, kuria galutiniam paslaugų 
gavėjui pateikiama sąskaita. Tokia 
paslauga garantuojama, kad be galutinio 
paslaugų gavėjo sutikimo per konkretų 

1. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
siūlo galutiniams paslaugų gavėjams 
galimybę nemokamai pasirinkti paslaugą, 
kurią teikiant jie informuojami apie įvairias 
elektroninių ryšių paslaugas, kuriomis jie 
pasinaudojo, ir ši informacija išreiškiama 
ta valiuta, kuria galutiniam paslaugų 
gavėjui pateikiama sąskaita. Sąskaita 
išrašoma valstybės narės valiuta arba 
eurais, jeigu valstybė narė priklauso euro 
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naudojimo laikotarpį susikaupusios išlaidos 
neviršys galutinio paslaugų gavėjo 
nurodytos finansinės ribos.

zonai. Tokia paslauga garantuojama, kad
be galutinio paslaugų gavėjo sutikimo per 
konkretų naudojimo laikotarpį 
susikaupusios išlaidos neviršys galutinio 
paslaugų gavėjo nurodytos finansinės 
ribos.

Or. ro

Pakeitimas 727
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
siūlo galutiniams paslaugų gavėjams 
galimybę nemokamai pasirinkti paslaugą, 
kurią teikiant jie informuojami apie įvairias 
elektroninių ryšių paslaugas, kuriomis jie 
pasinaudojo, ir ši informacija išreiškiama 
ta valiuta, kuria galutiniam paslaugų 
gavėjui pateikiama sąskaita. Tokia
paslauga garantuojama, kad be galutinio 
paslaugų gavėjo sutikimo per konkretų 
naudojimo laikotarpį susikaupusios išlaidos 
neviršys galutinio paslaugų gavėjo 
nurodytos finansinės ribos.

1. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
siūlo galutiniams paslaugų gavėjams 
galimybę nemokamai pasirinkti paslaugą, 
kurią teikiant jie informuojami apie įvairias 
elektroninių ryšių paslaugas, kuriomis jie 
pasinaudojo, ir ši informacija išreiškiama 
ta valiuta, kuria galutiniam paslaugų 
gavėjui pateikiama sąskaita ir kuri leidžia 
jam kontroliuoti savo naudojamas 
duomenų paslaugas. Tokia paslauga 
garantuojama, kad be galutinio paslaugų 
gavėjo sutikimo per konkretų naudojimo 
laikotarpį susikaupusios išlaidos neviršys 
galutinio paslaugų gavėjo nurodytos 
finansinės ribos.

Or. en

Pakeitimas 728
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vartotojų ir elektroninių ryšių 1. Vartotojų ir elektroninių ryšių 
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visuomenei teikėjų sudarytose sutartyse 
numatoma minimali trukmė neviršija 24
mėnesių. Elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai pasiūlo galutiniams paslaugų 
gavėjams galimybę sudaryti sutartį, kurios
ilgiausia trukmė – 12 mėnesių.

visuomenei teikėjų sudarytose sutartyse 
numatoma minimali trukmė neviršija 12
mėnesių. Elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai taip pat pasiūlo galutiniams 
paslaugų gavėjams, jų prašymu, galimybę 
sudaryti sutartį, kurios ilgiausia trukmė –
12 mėnesių.

Or. ro

Pakeitimas 729
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vartotojai ir kiti galutiniai paslaugų 
gavėjai turi teisę nutraukti sutartį, pranešę 
apie tai prieš mėnesį, jei nuo sutarties 
sudarymo praėjo šeši mėnesiai ar 
daugiau, nebent jie susitarė kitaip. 
Nemokama jokia kompensacija, išskyrus 
lengvatinėmis sąlygomis įsigytos įrangos, 
kuri buvo susieta su sutartimi sudarant tą 
sutartį, likutinę vertę ir pro rata temporis
atlyginimą už pasinaudojimą bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis, kurios 
buvo taip įvardytos sudarant tą sutartį. Bet 
kokį apribojimą naudoti galinį įrenginį 
kituose tinkluose teikėjas panaikina 
nemokamai ne vėliau kaip sumokėjus tokią 
kompensaciją.

2. Vartotojai ir kiti galutiniai paslaugų 
gavėjai turi teisę nutraukti sutartį, pranešę 
apie tai prieš mėnesį, jei jau pasibaigęs 
minimalus sutarties galiojimo laikotarpis, 
nebent jie susitarė kitaip. Nemokama jokia 
kompensacija, išskyrus lengvatinėmis 
sąlygomis įsigytos įrangos, kuri buvo 
susieta su sutartimi sudarant tą sutartį, 
likutinę vertę ir pro rata temporis
atlyginimą už pasinaudojimą bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis, kurios 
buvo taip įvardytos sudarant tą sutartį. Bet 
kokį apribojimą naudoti galinį įrenginį 
kituose tinkluose teikėjas panaikina 
nemokamai ne vėliau kaip sumokėjus tokią 
kompensaciją.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant telekomunikacijų įmonėms užtikrinti reikiamą teisinį, planavimo ir investavimo 
tikrumą, turi būti užtikrinama tam tikra minimali sutarties galiojimo trukmė. Apribojus iki 
šešių mėnesių, minimalios sutarties galiojimo trukmė de facto nebūtų užtikrinama.



AM\1013978LT.doc 139/217 PE526.176v01-00

LT

Pakeitimas 730
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vartotojai ir kiti galutiniai paslaugų 
gavėjai turi teisę nutraukti sutartį, pranešę 
apie tai prieš mėnesį, jei nuo sutarties 
sudarymo praėjo šeši mėnesiai ar 
daugiau, nebent jie susitarė kitaip. 
Nemokama jokia kompensacija, išskyrus 
lengvatinėmis sąlygomis įsigytos įrangos, 
kuri buvo susieta su sutartimi sudarant tą 
sutartį, likutinę vertę ir pro rata temporis
atlyginimą už pasinaudojimą bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis, kurios 
buvo taip įvardytos sudarant tą sutartį. Bet 
kokį apribojimą naudoti galinį įrenginį 
kituose tinkluose teikėjas panaikina 
nemokamai ne vėliau kaip sumokėjus tokią 
kompensaciją.

2. Vartotojai ir kiti galutiniai paslaugų 
gavėjai turi teisę nutraukti sutartį, pranešę 
apie tai prieš mėnesį. Nemokama jokia 
kompensacija, išskyrus lengvatinėmis 
sąlygomis įsigytos įrangos, kuri buvo 
susieta su sutartimi sudarant tą sutartį, 
likutinę vertę ir pro rata temporis
atlyginimą už pasinaudojimą bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis, kurios 
buvo taip įvardytos sudarant tą sutartį. Bet 
kokį apribojimą naudoti galinį įrenginį 
kituose tinkluose teikėjas panaikina 
nemokamai ne vėliau kaip sumokėjus tokią 
kompensaciją.

Or. ro

Pakeitimas 731
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vartotojai ir kiti galutiniai paslaugų 
gavėjai turi teisę nutraukti sutartį, pranešę 
apie tai prieš mėnesį, jei nuo sutarties 
sudarymo praėjo šeši mėnesiai ar 
daugiau, nebent jie susitarė kitaip. 
Nemokama jokia kompensacija, išskyrus 
lengvatinėmis sąlygomis įsigytos įrangos, 
kuri buvo susieta su sutartimi sudarant tą 
sutartį, likutinę vertę ir pro rata temporis
atlyginimą už pasinaudojimą bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis, kurios 

2. Sudarę sutartį, vartotojai ir kiti 
galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
nutraukti ją, pranešę apie tai prieš mėnesį, 
nebent jie susitarė kitaip. Nemokama jokia 
kompensacija, išskyrus lengvatinėmis 
sąlygomis įsigytos įrangos, kuri buvo 
susieta su sutartimi sudarant tą sutartį, 
likutinę vertę ir pro rata temporis
atlyginimą už pasinaudojimą bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis, kurios 
buvo taip įvardytos sudarant tą sutartį. Bet 
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buvo taip įvardytos sudarant tą sutartį. Bet 
kokį apribojimą naudoti galinį įrenginį 
kituose tinkluose teikėjas panaikina 
nemokamai ne vėliau kaip sumokėjus tokią 
kompensaciją.

kokį apribojimą naudoti galinį įrenginį 
kituose tinkluose teikėjas panaikina 
nemokamai ne vėliau kaip sumokėjus tokią 
kompensaciją.

Or. es

Pakeitimas 732
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei sutartyse ar nacionalinės teisės 
aktuose numatyta, kad sutarties laikotarpis 
būtų pratęsiamas be jokių sąlygų, 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjas 
laiku informuoja galutinį paslaugų gavėją, 
kad galutiniam paslaugų gavėjui būtų likęs 
bent vienas mėnuo pareikšti nesutikimą su 
pratęsimu be jokių sąlygų. Jei galutinis 
paslaugų gavėjas prieštaravimo nepateikia, 
sutartis laikoma nuolatine sutartimi, kurią 
galutinis paslaugų gavėjas, be jokių išlaidų, 
gali nutraukti bet kuriuo metu, pranešęs 
apie tai prieš mėnesį.

3. Jei sutartyse ar nacionalinės teisės 
aktuose numatyta, kad sutarties laikotarpis 
būtų pratęsiamas be jokių sąlygų, 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjas 
laiku rašytine forma informuoja galutinį 
paslaugų gavėją, kad galutiniam paslaugų 
gavėjui būtų likęs bent vienas mėnuo 
pareikšti nesutikimą su pratęsimu be jokių 
sąlygų. Jei galutinis paslaugų gavėjas 
prieštaravimo nepateikia, sutartis laikoma 
nuolatine sutartimi, kurią galutinis 
paslaugų gavėjas, be jokių išlaidų, gali 
nutraukti bet kuriuo metu, pranešęs apie tai 
prieš mėnesį.

Or. ro

Pakeitimas 733
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
nutraukti sutartį be jokių išlaidų, jei jie 
pastebi elektroninių ryšių visuomenei 

4. Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
nutraukti sutartį be jokių išlaidų, jei jie 
pastebi elektroninių ryšių visuomenei 
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teikėjo siūlomus sutarties sąlygų 
pakeitimus, nebent siūlomi pakeitimai yra 
tik naudingi galutiniam paslaugų gavėjui. 
Teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams ne 
vėliau kaip prieš mėnesį tinkamai praneša 
apie numatomus tokius pakeitimus ir kartu 
praneša apie jų teisę nutraukti tokią sutartį 
be jokių išlaidų, jei naujos sąlygos jiems 
nepriimtinos. 2 dalis taikoma mutatis 
mutandis.

teikėjo siūlomus sutarties sąlygų 
pakeitimus. Teikėjai galutiniams paslaugų 
gavėjams ne vėliau kaip prieš mėnesį 
tinkamai praneša apie numatomus tokius 
pakeitimus ir kartu praneša apie jų teisę 
nutraukti tokią sutartį be jokių išlaidų, jei 
naujos sąlygos jiems nepriimtinos. 2 dalis 
taikoma mutatis mutandis.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama atkurti status quo.

Pakeitimas 734
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
nutraukti sutartį be jokių išlaidų, jei jie 
pastebi elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjo siūlomus sutarties sąlygų 
pakeitimus, nebent siūlomi pakeitimai yra 
tik naudingi galutiniam paslaugų gavėjui. 
Teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams ne 
vėliau kaip prieš mėnesį tinkamai praneša 
apie numatomus tokius pakeitimus ir kartu 
praneša apie jų teisę nutraukti tokią sutartį 
be jokių išlaidų, jei naujos sąlygos jiems 
nepriimtinos. 2 dalis taikoma mutatis 
mutandis.

4. Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
nutraukti sutartį be jokių išlaidų, jei jie 
pastebi elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjo vienašališkai siūlomus sutarties 
sąlygų pakeitimus, kurie turės neigiamų 
pasekmių vartotojui. Teikėjai galutiniams 
paslaugų gavėjams ne vėliau kaip prieš 
mėnesį tinkamai praneša apie numatomus 
tokius pakeitimus ir kartu praneša apie jų 
teisę nutraukti tokią sutartį be jokių išlaidų, 
jei naujos sąlygos jiems nepriimtinos. 2 
dalis taikoma mutatis mutandis.

Or. de

Pagrindimas

Vartotojams turi būti paliekama galimybė nutraukti sutartį, tačiau tik esant tokioms sąlygoms, 
kurios daro neigiamą poveikį sutarčiai ir nėra grįstos abipusiu supratimu. Jei galutiniai 
paslaugų gavėjai sutartį galėtų nutraukti ir tokiu atveju, kai siūlomi pakeitimai sutarčiai yra 
naudingi, tokios savavališko veikimo galimybės įmonėms reikštų planavimo ir investavimo 
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netikrumą.

Pakeitimas 735
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
nutraukti sutartį be jokių išlaidų, jei jie 
pastebi elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjo siūlomus sutarties sąlygų 
pakeitimus, nebent siūlomi pakeitimai yra 
tik naudingi galutiniam paslaugų gavėjui. 
Teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams ne 
vėliau kaip prieš mėnesį tinkamai praneša 
apie numatomus tokius pakeitimus ir kartu 
praneša apie jų teisę nutraukti tokią sutartį 
be jokių išlaidų, jei naujos sąlygos jiems 
nepriimtinos. 2 dalis taikoma mutatis 
mutandis.

4. Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
nutraukti sutartį be jokių išlaidų, jei jie 
pastebi elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjo siūlomus paslaugų kokybės ar 
sutarties sąlygų pakeitimus, nebent siūlomi 
pakeitimai yra tik naudingi galutiniam 
paslaugų gavėjui. Teikėjai galutiniams 
paslaugų gavėjams ne vėliau kaip prieš 
mėnesį tinkamai praneša apie numatomus 
tokius pakeitimus ir kartu praneša apie jų 
teisę nutraukti tokią sutartį be jokių išlaidų, 
jei naujos sąlygos jiems nepriimtinos. 2 
dalis taikoma mutatis mutandis.

Or. ro

Pakeitimas 736
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Dėl abonentinės sutarties, susijusios su 
to paties elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjo teikiamomis papildomomis 
paslaugomis sudarymo pradinės sutarties 
laikotarpis nepradedamas skaičiuoti iš 
naujo, nebent papildomos (-ų) paslaugos 
(-ų) kaina gerokai viršija pradinių 
paslaugų kainą arba jei papildomos 
paslaugos yra siūlomos specialia 
reklamine kaina, siejama su esamos 

6. Dėl abonentinės sutarties, susijusios su 
to paties elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjo teikiamomis papildomomis 
paslaugomis sudarymo pradinės sutarties 
laikotarpis nepradedamas skaičiuoti iš 
naujo. 
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sutarties pratęsimu.

Or. ro

Pakeitimas 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Numerių perkėlimas ir jų aktyvavimas 
vykdomi kuo greičiau. Galutinių paslaugų 
gavėjų, kurie sudarė sutartį perkelti numerį 
naujam teikėjui, numeris aktyvuojamas per 
vieną darbo dieną po tokios sutarties 
sudarymo. Dėl numerio perkėlimo gavėjas 
negali likti be paslaugos ilgiau kaip vieną 
darbo dieną.

3. Numerių perkėlimas ir jų aktyvavimas 
vykdomi kuo greičiau, bet kokiu atveju, 
per ne ilgesnį nei 4 darbo dienų 
laikotarpį. Siekiant, kad atmestų prašymų 
perkelti numerį būtų kuo mažiau, 
perleidžiantis tiekėjas turi aiškiai ir 
išsamiai išdėstyti atmetimo priežastis. 
Galutinių paslaugų gavėjų, kurie sudarė 
sutartį perkelti numerį naujam teikėjui, 
numeris aktyvuojamas per vieną darbo 
dieną po tokios sutarties sudarymo. Dėl 
numerio perkėlimo gavėjas negali likti be 
paslaugos ilgiau kaip vieną darbo dieną.

Or. it

Pakeitimas 738
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, 
kurie delsia pakeisti teikėją ar tuo 
piktnaudžiauja, įskaitant informacijos, 
reikalingos numeriui perkelti, nesuteikimą, 
turi išmokėti kompensaciją galutiniams 
paslaugų gavėjams, kurių atžvilgiu buvo 
vykdomas toks delsimas ar 
piktnaudžiavimas.

6. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, 
kurie delsia pakeisti teikėją ar tuo 
piktnaudžiauja, įskaitant informacijos, 
reikalingos numeriui perkelti, nesuteikimą, 
turi išmokėti proporcingą patirtai žalai 
kompensaciją galutiniams paslaugų 
gavėjams, kurių atžvilgiu buvo vykdomas 
toks delsimas ar piktnaudžiavimas. 
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Perkeliamumo klausimu turėtų būti 
atsižvelgiama į galimas neapmokėtas 
sąskaitas ir turėtų būti galimas 
proporcingas delsimas.

Or. de

Pakeitimas 739
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a straipsnis
Bendrųjų principų taikymas informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjams
Nacionalinės priežiūros institucijos turi 
užtikrinti, kad informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjai, teikdami savo 
paslaugas, laikytųsi skaidrumo, 
nediskriminavimo ir platformų atvirumo 
principų, įskaitant galimybės pakeisti 
paslaugų teikėją palengvinimą, 
sąveikumo principą, taikomųjų programų 
ir duomenų perkeliamumą bei 
skaitmeninės turinio paieškos 
neutralumą.

Or. de

Pakeitimas 740
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a straipsnis
Bendrųjų principų taikymas informacinės 



AM\1013978LT.doc 145/217 PE526.176v01-00

LT

visuomenės paslaugų teikėjams
Nacionalinės priežiūros institucijos turi 
užtikrinti, kad nebūtų pablogintos 
nacionalinių vartotojų teisės. 
Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, teikdami savo paslaugas, turi 
laikytis skaidrumo ir nediskriminavimo 
principų, įskaitant galimybės pakeisti 
paslaugų teikėją palengvinimą, 
sąveikumo principą bei skaitmeninės 
informacijos paieškos neutralumą. 

Or. de

Pakeitimas 741
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a straipsnis
Bendrųjų principų ir teisės taisyklių 

taikymas informavimo paslaugų teikėjams
Nacionalinė reguliavimo institucija turi 
užtikrinti, kad informavimo paslaugų 
teikėjai laikytųsi skaidrumo, 
nediskriminavimo ir platformų atvirumo 
principų, įskaitant paprastą galimybę 
pakeisti paslaugų teikėją, sąveikumą, 
„visų su visais“ ryšių modelį, taikomųjų 
programų ir duomenų perkeliamumą bei 
paieškos neutralumą.

Or. de

Pakeitimas 742
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
V a skyrius (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Va skyrius (naujas)
Atvirumas ir skaidrumas
30a straipsnis (naujas) Atvirumo ir 
skaidrumo bendrųjų principų taikymas 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjams
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjai, teikdami savo 
paslaugas, laikytųsi skaidrumo, 
nediskriminavimo ir platformų atvirumo 
principų, įskaitant galimybės pakeisti 
paslaugų teikėją palengvinimą, 
sąveikumą, „visų visiems“ modeliu 
grindžiamą duomenų perkėlimą, 
taikomųjų programų ir duomenų 
perkeliamumą bei paieškos neutralumą.

Or. de

Pagrindimas

Sukūrus ES teisinę sistemą (2002 m.), telekomunikacijų rinka reikšmingai pasikeitė. Dabar jai 
būdinga tradicinių telekomo paslaugų teikėjų ir interneto paslaugų teikėjų rinkų, kurios 
anksčiau buvo atskirtos, konvergencija. Siekiant užtikrinti vienodas vartotojų teises, 
skaidrumo taisykles ar privatumą naudojantis ryšių paslaugomis, tradicinių telekomunikacijų 
paslaugų taisyklės turėtų būti taikomos ir interneto paslaugoms.

Pakeitimas 743
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos elektroninių ryšių teikėjų 
atžvilgiu sankcijos nustatomos pagal II 
skyrių, atsižvelgiant į atitinkamas 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
kompetencijas buveinės ir priimančiojoje 
valstybėse narėse.

Išbraukta.



AM\1013978LT.doc 147/217 PE526.176v01-00

LT

Or. ro

Pakeitimas 744
Silvia-Adriana Ţicău

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 ir 19 straipsnio 5 
dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo 
[reglamento įsigaliojimo data].

Likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

Or. ro

Pakeitimas 745
Petra Kammerevert

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 
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data].

Or. de

Pakeitimas 746
Petra Kammerevert

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.

Or. de

Pakeitimas 747
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 17 straipsnio 2 dalį ir 19 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 

5. Pagal 17 straipsnio 2 dalį, 19 straipsnio 
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 
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prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Or. de

Pakeitimas 748
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Direktyva 2002/20/EB
10 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis papildomas tokia nauja 6a 
dalimi:
„Nacionalinė reguliavimo institucija 
informuoja EERRI apie visas priemones, 
kurių ji ėmėsi pagal 5 ir 6 dalis.“

Or. en

Pakeitimas 749
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a straipsnis (naujas)
Direktyva 2002/20/EB
13 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34a straipsnis
Direktyvos 2002/19/EB pakeitimai

Direktyva 2002/19/EB iš dalies keičiama 
taip:
13 straipsnio 2a dalyje (nauja) įterpiama 
ši pastraipa:
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Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
svarsto, ar pagal 1 dalį nustatyti ar 
išlaikyti kainų kontrolę didmeninei 
prieigai prie naujos kartos tinklų, ji turi 
atsižvelgti į konkurencijos sąlygas 
mažmeninėje rinkoje. Jeigu didmeninėje 
rinkoje galioja veiksminga apsauga nuo 
diskriminacijos ir esant aiškiam kainų 
nustatymų apribojimui, kuris atsiranda 
dėl naujos kartos fiksuotosios linijos, 
bevielių tinklų ar reguliuojamų prieigos 
produktų, teikiamų kabelinio ryšio tinkle, 
konkurencijos, nacionalinė reguliavimo 
institucija panaikina kainų kontrolę 
didmeninei prieigai prie naujos kartos 
tinklų.

Or. en

Pagrindimas

Kainų reguliavimas gali būti pateisinamas tik tuomet, kai galutinius paslaugų gavėjus reikia 
apsaugoti nuo monopolinio kainų nustatymo, t. y. dėl vadinamosios nuolatinės kliūties, kuriai 
netaikomi kainų apribojimai dėl konkuruojančių mažmeninių pasiūlymų arba reguliuojamų 
pasiūlymų kitame tinkle. Numačius šį principą, ES teisėje užtikrinamas reikalingas teisinis 
tikrumas.

Pakeitimas 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a straipsnis (naujas)
Sprendimas Nr. 243/2012/ES
15 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

34a straipsnis
Sprendimo Nr. 243/2012/ES pakeitimai

15 straipsnio trečia pastraipa iš dalies 
keičiama taip:

„15 straipsnis „Ataskaitų teikimas ir peržiūra

Ataskaitų teikimas ir peržiūra Ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 10 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
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Tarybai pagal šį sprendimą vykdytos 
veiklos ir patvirtintų priemonių ataskaitą.

Ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 10 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai pagal šį sprendimą vykdytos 
veiklos ir patvirtintų priemonių ataskaitą.

Valstybės narės pateikia Komisijai visą šio 
sprendimo taikymui peržiūrėti būtiną 
informaciją.

Valstybės narės pateikia Komisijai visą šio 
sprendimo taikymui peržiūrėti būtiną 
informaciją.

„Komisija atliks šio sprendimo taikymo 
peržiūrą ne vėliau kaip 2015 m. 
gruodžio 31 d. Peržiūra apima:

Komisija atliks šio sprendimo taikymo 
peržiūrą ne vėliau kaip 2015 m. 
gruodžio 31 d.“

Bendrą tvarkaraštį, kuriame nustatytas 
terminas, iki kurio judriojo plačiajuosčio 
ryšio dažniai pagal ITU lygį, pvz., 700 
MHz, 1.5GHz ir 3.8–4.2 GHz dažniai, yra 
atlaisvinami ir suderinami judriojo 
plačiajuosčio ryšio naudojimui visose ES 
valstybėse narėse ir kartu paisoma 
Europos Komisija pagal 6 straipsnio 5 
dalį atlikto vertinimo rezultatų.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:LT:PDF)

Pakeitimas 751
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) elektroninių ryšių paslauga – teikiama 
paslauga, kurią sudaro signalų 
perdavimas elektroninių ryšių tinklais, 
įskaitant telekomunikacijų ir perdavimo 
paslaugas transliavimo tinklais bei 
paslaugas, per kurias gali vykti ryšiai arba 
galima juos teikti, išskyrus paslaugas, 
kurių pagrindinis tikslas – elektroniniais 
ryšių tinklais ir paslaugomis teikti 
žiniasklaidos turinį ir vykdyti jo redakcinę 
kontrolę; prie tokių paslaugą 
nepriskiriamos informacinės visuomenės 
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paslaugos, apibrėžtos Direktyvos 
98/34/EB 1 straipsnyje, kurių esminis 
pobūdis nėra ryšiai, net jei jos 
grindžiamos duomenų perdavimu 
elektroninių ryšių tinklais;

Or. de

Pakeitimas 752
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
2 straipsnio c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a) 2c straipsnis iš dalies keičiamas taip:
„c) „elektroninių ryšių paslauga“ -
paslauga, paprastai teikiama už atlygį, 
kuri visa ar didžiąja dalimi susideda iš
signalų perdavimo elektroninių ryšių 
tinklais, įskaitant telekomunikacijų 
paslaugas ir perdavimo paslaugas tinklais, 
naudojamais transliavimui, išskyrus 
elektroniniais ryšių tinklais ir paslaugomis 
perduodamo turinio teikimo ar redakcinės 
jo kontrolės paslaugas; į šią paslaugą 
neįeina informacinės visuomenės 
paslaugos, apibrėžtos Direktyvos 98/34/EB 
1 straipsnyje, kurios visos ar didžiąja 
dalimi susideda iš signalų perdavimo
elektroninių ryšių tinklais;“

„c) elektroninių ryšių paslauga – paslauga, 
kurią sudaro signalų perdavimas
elektroninių ryšių tinklais, įskaitant 
telekomunikacijų paslaugas ir paslaugas, 
per kurias gali vykti ryšiai arba galima 
juos teikti, bei perdavimo paslaugas 
transliavimo tinklais, išskyrus paslaugas, 
kurių pagrindinis tikslas – elektroniniais 
ryšių tinklais ir paslaugomis teikti 
žiniasklaidos turinį, kuriam taikoma 
redakcinė paslaugų teikėjo kontrolė; prie 
tokių paslaugų nepriskiriamos
informacinės visuomenės paslaugos, 
apibrėžtos Direktyvos 98/34/EB 1 
straipsnyje, kurių esminis pobūdis nėra 
ryšiai, net jei jos grindžiamos signalų 
perdavimu elektroninių ryšių tinklais;“

Or. de

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:29:32002L0021:LT:PDF)

Pagrindimas

Būtina išplėsti elektroninių ryšių paslaugos sąvokos apibrėžtį, nes 2002 m. apibrėžtis 
pasenusi; šiandien vienoje rinkoje veikia tradiciniai telekomo operatoriai ir internetinio 
vaizdo turinio teikėjai.
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Pakeitimas 753
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
2 straipsnio c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2 straipsnio c punktas iš dalies keičiamas 
taip:

„elektroninių ryšių paslauga – paprastai už 
atlygį teikiama paslauga, kurią visiškai ar 
daugiausia sudaro signalų perdavimas 
elektroninių ryšių tinklais, įskaitant 
telekomunikacijų paslaugas ir perdavimo 
paslaugas tinklais, naudojamais 
transliavimui, išskyrus elektroninių ryšių 
tinklais ar naudojant elektroninių ryšių 
paslaugas perduodamos informacijos 
turinio teikimo ar redakcinės turinio 
kontrolės paslaugas; elektroninių ryšių 
paslauga neapima informacinės 
visuomenės paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvos 98/34/EB 1 straipsnyje, kurių 
visiškai ar daugiausia nesudaro signalų 
perdavimas elektroninių ryšių tinklais.“

„elektroninių ryšių paslauga – paslauga, 
kurią sudaro signalų perdavimas 
elektroninių ryšių tinklais, įskaitant 
telekomunikacijų paslaugas, perdavimo 
paslaugas tinklais, naudojamais 
transliavimui, ir interneto protokolu 
pagrįstus pakaitalus, kuriuose 
naudojamos taikomosios programos arba 
paslaugų platformos, išskyrus elektroninių 
ryšių tinklais ar naudojant elektroninių 
ryšių paslaugas perduodamos informacijos 
turinio teikimo ar redakcinės turinio 
kontrolės paslaugas; elektroninių ryšių 
paslauga neapima informacinės 
visuomenės paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvos 98/34/EB 1 straipsnyje, kurių 
visiškai ar daugiausia nesudaro signalų 
perdavimas elektroninių ryšių tinklais ir 
nėra numatyti jų pakaitalai.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:EN:PDF)

Pagrindimas

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
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the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.

Pakeitimas 754
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 2002/21/EB
7a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

„
1. Jeigu pagal planuojamą priemonę, 
kuriai galioja 7 straipsnio 3 dalis, taikant 
šios direktyvos 16 straipsnį kartu su 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 5 ir 9–13 straipsniais ir 
Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų 
paslaugų direktyva) 17 straipsnį, siekiama 
nustatyti, iš dalies pakeisti arba panaikinti 
operatoriaus pareigas, Komisija per šios 
direktyvos 7 straipsnio 3 dalyje numatytą 
vieno mėnesio laikotarpį gali nurodyti 
atitinkamai nacionalinei reguliavimo 
institucijai ir EERRI priežastis, kodėl ji 
mano, kad taikant planuojamą priemonę 
bus sukuriamos kliūtys bendrojoje 
rinkoje, arba kad ji turi rimtų abejonių 
dėl to, ar ši priemonė suderinama su 
Sąjungos teise, prireikus, atsižvelgdama į 
pagal šios direktyvos 19 straipsnio 1 dalį 
priimtas rekomendacijas dėl šios 
direktyvos ir specifinių direktyvų 
konkrečių nuostatų suderinto taikymo. 
Tokiu atveju planuojamos priemonės 
negalima priimti dar tris mėnesius nuo 
Komisijos pranešimo.
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“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią žalingiems padariniams, su kuriais susidurtų galutiniai paslaugų 
gavėjai, būtina patvirtinti nacionalinių institucijų kompetenciją, atsižvelgiant į užduotį 
suderinti šios ir kitų konkrečių direktyvų konkrečių nuostatų taikymą.

Pakeitimas 755
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 2002/21/EB
7a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

„
1. Jeigu pagal planuojamą priemonę, 
kuriai galioja 7 straipsnio 3 dalis, taikant 
šios direktyvos 16 straipsnį kartu su 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 5 ir 9–13 straipsniais ir 
Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų 
paslaugų direktyva) 17 straipsnį, siekiama 
nustatyti, iš dalies pakeisti arba panaikinti 
operatoriaus pareigas, Komisija per šios 
direktyvos 7 straipsnio 3 dalyje numatytą 
vieno mėnesio laikotarpį gali nurodyti 
atitinkamai nacionalinei reguliavimo 
institucijai ir EERRI priežastis, kodėl ji 
mano, kad taikant planuojamą priemonę 
bus sukuriamos kliūtys bendrojoje 
rinkoje, arba kad ji turi rimtų abejonių 
dėl to, ar ši priemonė suderinama su 
Sąjungos teise, prireikus, atsižvelgdama į 
pagal šios direktyvos 19 straipsnio 1 dalį 
priimtas rekomendacijas dėl šios 
direktyvos ir specifinių direktyvų 
konkrečių nuostatų suderinto taikymo. 
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Tokiu atveju planuojamos priemonės 
negalima priimti dar tris mėnesius nuo 
Komisijos pranešimo.
“

Or. en

Pakeitimas 756
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 2002/21/EB
7a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

„
1. Jeigu pagal planuojamą priemonę, 
kuriai galioja 7 straipsnio 3 dalis, taikant 
šios direktyvos 16 straipsnį kartu su 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 5 ir 9–13 straipsniais ir 
Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų 
paslaugų direktyva) 17 straipsnį, siekiama 
nustatyti, iš dalies pakeisti arba panaikinti 
operatoriaus pareigas, Komisija per šios 
direktyvos 7 straipsnio 3 dalyje numatytą 
vieno mėnesio laikotarpį gali nurodyti 
atitinkamai nacionalinei reguliavimo 
institucijai ir EERRI priežastis, kodėl ji 
mano, kad taikant planuojamą priemonę 
bus sukuriamos kliūtys bendrojoje 
rinkoje, arba kad ji turi rimtų abejonių 
dėl to, ar ši priemonė suderinama su 
Sąjungos teise, prireikus, atsižvelgdama į 
pagal šios direktyvos 19 straipsnio 1 dalį 
priimtas rekomendacijas dėl šios 
direktyvos ir specifinių direktyvų 
konkrečių nuostatų suderinto taikymo. 
Tokiu atveju planuojamos priemonės 
negalima priimti dar tris mėnesius nuo 
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Komisijos pranešimo.
“

Or. en

Pakeitimas 757
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Direktyva 2002/21/EB
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– a) tarp 1 dalies pirmos ir antros 
pastraipų įterpiama ši pastraipa:

Išbraukta.

„
Vertindama, ar konkrečiai rinkai
būdingos savybės, dėl kurių gali būti 
pateisinamas ex-ante reguliavimo 
įpareigojimų taikymas, ir todėl ji turi būti 
įtraukta į rekomendaciją, Komisija 
pirmiausia atsižvelgia į vienodo 
reguliavimo visoje Sąjungoje poreikį, 
skatinti veiksmingas investicijas ir 
naujove siekiant naudos galutiniams 
paslaugų gavėjams ir didesnio Sąjungos 
ekonomikos konkurencingumo pasaulio 
mastu, ir į atitinkamos rinkos svarbą bei 
kitus veiksnius, tokius, kaip esama 
infrastruktūra grindžiama konkurencija 
mažmeninėje rinkoje, konkurencija 
galutiniams paslaugų gavėjams siūlomų 
produktų kainos, pasirinkimo ir kokybės 
atžvilgiu. Komisija apsvarsto visus 
atitinkamus konkurencingumo 
suvaržymus, nepriklausomai nuo to, ar 
tinklai, paslaugos ar taikomosios 
programos, kuriomis tokie suvaržymai 
nustatomi, laikomi elektroninių ryšių 
tinklais, elektroninių ryšių paslaugomis, 
ar kitos rūšies paslaugomis ar 
taikomosiomis programomis, kurias 
galima palyginti iš galutinio paslaugų 
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gavėjo perspektyvos, kad nustatytų, ar 
Sąjungoje arba didelėje jos dalyje 
apskritai laikomasi visų šių trijų kriterijų:
a) egzistuoja didelių ir ilgalaikių 
struktūrinių, teisinių ar reguliavimo 
kliūčių patekti į rinką;
b) rinkų struktūra neleidžia atsirasti 
veiksmingai konkurencijai per tam tikrą 
apibrėžtą laikotarpį, atsižvelgiant į 
infrastruktūra grindžiamos ir kitos 
konkurencijos būklę, esant patekimo į 
rinką kliūčių;
c) vien konkurencijos teisės nepakanka, 
kad būtų tinkamai pašalintas nustatytas 
rinkos nepakankamumas.
“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią žalingiems padariniams, kurie gali atsirasti galutiniams paslaugų 
gavėjams, būtina išvengti konkurencijos taisyklių sušvelninimo valstybėse narėse.

Pakeitimas 758
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Direktyva 2002/21/EB
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– a) tarp 1 dalies pirmos ir antros 
pastraipų įterpiama ši pastraipa:

Išbraukta.

„
Vertindama, ar konkrečiai rinkai 
būdingos savybės, dėl kurių gali būti 
pateisinamas ex-ante reguliavimo 
įpareigojimų taikymas, ir todėl ji turi būti 
įtraukta į rekomendaciją, Komisija 
pirmiausia atsižvelgia į vienodo 
reguliavimo visoje Sąjungoje poreikį, 
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skatinti veiksmingas investicijas ir 
naujove siekiant naudos galutiniams 
paslaugų gavėjams ir didesnio Sąjungos 
ekonomikos konkurencingumo pasaulio 
mastu, ir į atitinkamos rinkos svarbą bei 
kitus veiksnius, tokius, kaip esama 
infrastruktūra grindžiama konkurencija 
mažmeninėje rinkoje, konkurencija 
galutiniams paslaugų gavėjams siūlomų 
produktų kainos, pasirinkimo ir kokybės 
atžvilgiu. Komisija apsvarsto visus 
atitinkamus konkurencingumo 
suvaržymus, nepriklausomai nuo to, ar 
tinklai, paslaugos ar taikomosios 
programos, kuriomis tokie suvaržymai 
nustatomi, laikomi elektroninių ryšių 
tinklais, elektroninių ryšių paslaugomis, 
ar kitos rūšies paslaugomis ar 
taikomosiomis programomis, kurias 
galima palyginti iš galutinio paslaugų 
gavėjo perspektyvos, kad nustatytų, ar 
Sąjungoje arba didelėje jos dalyje 
apskritai laikomasi visų šių trijų kriterijų:
a) egzistuoja didelių ir ilgalaikių 
struktūrinių, teisinių ar reguliavimo 
kliūčių patekti į rinką;
b) rinkų struktūra neleidžia atsirasti 
veiksmingai konkurencijai per tam tikrą 
apibrėžtą laikotarpį, atsižvelgiant į 
infrastruktūra grindžiamos ir kitos 
konkurencijos būklę, esant patekimo į 
rinką kliūčių;
c) vien konkurencijos teisės nepakanka, 
kad būtų tinkamai pašalintas nustatytas 
rinkos nepakankamumas.
“

Or. en

Pakeitimas 759
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
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Direktyva 2002/21/EB
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– a) tarp 1 dalies pirmos ir antros 
pastraipų įterpiama ši pastraipa:

Išbraukta.

„
Vertindama, ar konkrečiai rinkai 
būdingos savybės, dėl kurių gali būti 
pateisinamas ex-ante reguliavimo 
įpareigojimų taikymas, ir todėl ji turi būti 
įtraukta į rekomendaciją, Komisija 
pirmiausia atsižvelgia į vienodo 
reguliavimo visoje Sąjungoje poreikį, 
skatinti veiksmingas investicijas ir 
naujove siekiant naudos galutiniams 
paslaugų gavėjams ir didesnio Sąjungos 
ekonomikos konkurencingumo pasaulio 
mastu, ir į atitinkamos rinkos svarbą bei 
kitus veiksnius, tokius, kaip esama 
infrastruktūra grindžiama konkurencija 
mažmeninėje rinkoje, konkurencija 
galutiniams paslaugų gavėjams siūlomų 
produktų kainos, pasirinkimo ir kokybės 
atžvilgiu. Komisija apsvarsto visus 
atitinkamus konkurencingumo 
suvaržymus, nepriklausomai nuo to, ar 
tinklai, paslaugos ar taikomosios 
programos, kuriomis tokie suvaržymai 
nustatomi, laikomi elektroninių ryšių 
tinklais, elektroninių ryšių paslaugomis, 
ar kitos rūšies paslaugomis ar 
taikomosiomis programomis, kurias 
galima palyginti iš galutinio paslaugų 
gavėjo perspektyvos, kad nustatytų, ar 
Sąjungoje arba didelėje jos dalyje 
apskritai laikomasi visų šių trijų kriterijų:
a) egzistuoja didelių ir ilgalaikių 
struktūrinių, teisinių ar reguliavimo 
kliūčių patekti į rinką;
b) rinkų struktūra neleidžia atsirasti 
veiksmingai konkurencijai per tam tikrą 
apibrėžtą laikotarpį, atsižvelgiant į 
infrastruktūra grindžiamos ir kitos 
konkurencijos būklę, esant patekimo į 
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rinką kliūčių;
c) vien konkurencijos teisės nepakanka, 
kad būtų tinkamai pašalintas nustatytas 
rinkos nepakankamumas.
“

Or. en

Pakeitimas 760
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
1 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 1 straipsnio 1 dalyje įterpiama trečia
pastraipa:

Išbraukta.

„
Šis reglamentas taikomas tarptinklinio 
ryšio paslaugoms, kurias galutiniams 
paslaugų gavėjams Sąjungoje teikia 
paslaugų savojoje šalyje teikėjas, kuris 
yra elektroninių ryšių visuomenei teikėjas 
valstybėje narėje.
“

Or. en

Pakeitimas 761
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas tarptinklinio Šis reglamentas taikomas reguliuojamoms
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ryšio paslaugoms, kurias galutiniams 
paslaugų gavėjams Sąjungoje teikia 
paslaugų savojoje šalyje teikėjas, kuris yra 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjas 
valstybėje narėje.

tarptinklinio ryšio paslaugoms, kurias 
galutiniams paslaugų gavėjams Sąjungoje 
teikia paslaugų savojoje šalyje teikėjas, 
kuris yra elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjas valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 762
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
2 straipsnio 2 dalies r punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 2 straipsnio 2 dalyje įterpiamas toks r 
punktas:

Išbraukta.

„
r) dvišalė ar daugiašalė tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartis – tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjų tarpusavyje sudarytas 
vienas ar daugiau komercinių ar 
techninių susitarimų, kuriais sudaromos 
sąlygos virtualiu būtu išplėsti savojo 
tinklo aprėptį, ir kiekvienam tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjui reguliuojamas 
mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas 
tvariai teikti to paties lygio kainomis kaip 
ir jų atitinkamos savojoje šalyje teikiamos 
judriojo ryšio duomenų perdavimo 
paslaugos.
“

Or. en

Pakeitimas 763
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 4 straipsnis papildomas šia 7 dalimi: Išbraukta.
„
7. Šis straipsnis netaikomas tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjams, kurie 
reguliuojamas mažmenines tarptinklinio 
ryšio paslaugas teikia pagal 4a straipsnį.
“

Or. en

Pakeitimas 764
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Šis straipsnis netaikomas tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjams, kurie 
reguliuojamas mažmenines tarptinklinio 
ryšio paslaugas teikia pagal 4a straipsnį.“

7. Panaikinus tarptinklinio ryšio mokestį 
šis straipsnis neteks galios.“

Or. de

Pakeitimas 765
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis straipsnis netaikomas tarptinklinio Šis straipsnis taikomas iki 2016 m. birželio 
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ryšio paslaugų teikėjams, kurie 
reguliuojamas mažmenines tarptinklinio 
ryšio paslaugas teikia pagal 4a straipsnį.

30 d.

Or. en

Pagrindimas

Iki priimant Komisijos pasiūlymą, atskiras tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimas Europoje 
faktiškai buvo įšaldytas dėl jo sukeliamo neužtikrintumo rinkoje. Atsižvelgiant į tai, kad 
tarptinklinio ryšio paslaugų mokesčiai buvo panaikinti, kaip siūlė pranešėjas, atskyrimo 
priemonės jau nebenaudojamos, ir būtent todėl iš paslaugų teikėjų neturėtų būti reikalaujama 
toliau šiam tikslui skirti išteklius.

Pakeitimas 766
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 768
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis straipsnis taikomas tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjams, kurie:

1. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
turi teisę riboti reguliuojamo mažmeninių 
tarptinklinio ryšio paslaugų vartojimą 
pagal taikytiną vidaus paslaugų tarifą 
atsižvelgiant į pagrįstą kriterijų 
naudojimą. Bet koks pagrįsto naudojimo 
kriterijus taikomas taip, kad vartotojai, 
kurie naudojasi įvairiais savojoje šalyje 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
periodiškai keliaudami po Sąjungos 
teritoriją galėtų drąsiai išlaikyti tipinį 
vartojimo savojoje šalyje modelį, susijusį 
su savo atitinkamais savojoje šalyje 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais. 
Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, 
kuris naudojasi šia galimybe, pagal 
Reglamento XXX/2014 26 straipsnio 1 
dalies b punktą paskelbia ir pagal to 
reglamento 26 straipsnio 1 dalies b ir c 
punktus į savo sutartis įtraukia išsamią 
informaciją apie tai, kaip taikomas 
pagrįsto naudojimo kriterijus, remiantis 
pagrindiniu kainų nustatymu, kiekiu ar 
kitais nagrinėjamo mažmeninių paslaugų 
paketo parametrais.
2. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. EERRI, 
pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su Komisija, nustatys bendrąsias pagrįsto 
naudojimo kriterijų, įtrauktų į 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo, kuris 
naudojasi šiuo straipsniu, mažmeninių 
paslaugų sutartis, taikymo gaires. EERRI 
tokias gaires parengia atsižvelgdama į 1 
dalyje nustatytą bendrąjį tikslą ir visų 
pirma į kainų nustatymo ir vartojimo 
modelius valstybėse narėse, į savojoje 
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šalyje taikomų kainų suderinimo laipsnį 
Sąjungoje, į bet kokį pastebimą 
tarptinklinio ryšio savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų tarifais poveikį tokių tarifų 
raidai, ir į tarptinklinio ryšio didmeninių 
kainų už nesubalansuotą srautą tarp
tarptinklinio ryšio teikėjų raidą.

3. Kompetentinga nacionalinė 
reguliavimo institucija stebi ir prižiūri 
pagrįstų naudojimo kriterijų taikymą, kiek 
įmanoma atsižvelgdama į EERRI gaires, 
kai tik jos bus priimtos, ir užtikrina, kad 
nebūtų taikomos nepagrįstos sąlygos. 

Or. en

Pakeitimas 769
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4a straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1, 6 ir 7 dalimis nedraudžiama, kad 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
ribotų vartojamas reguliuojamas 
tarptinklinio ryšio paslaugas, kurioms 
taikoma savojoje šalyje teikiamų paslaugų 
kaina, remiantis pagrįsto naudojimo 
kriterijumi. Bet koks pagrįsto naudojimo 
kriterijus taikomas taip, kad vartotojai, 
kurie naudojasi įvairiais savojoje šalyje 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
periodiškai keliaudami po Sąjungos 
teritoriją galėtų drąsiai išlaikyti tipinį 
vartojimo savojoje šalyje modelį, susijusį 
su savo atitinkamais savojoje šalyje 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais. 
Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, 
kuris naudojasi šia galimybe, pagal 
Reglamento XXX/2014 [25 straipsnio 1 

Išbraukta.
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dalies b punktą] paskelbia ir pagal to 
reglamento [26 straipsnio 1 dalies b ir c 
punktus] į savo sutartis įtraukia išsamią 
kiekybinę informaciją apie tai, kaip 
taikomas pagrįsto naudojimo kriterijus, 
remiantis pagrindiniu kainų nustatymu, 
kiekiu ar kitais nagrinėjamo mažmeninių 
paslaugų paketo parametrais.

Or. ro

Pakeitimas 770
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4a straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. EERRI, 
pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su Komisija, nustatys bendrąsias pagrįsto 
naudojimo kriterijų, įtrauktų į 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo, kuris 
naudojasi šiuo straipsniu, mažmeninių 
paslaugų sutartis, taikymo gaires. EERRI 
tokias gaires parengia atsižvelgdama į 
pirmoje pastraipoje nustatytą bendrąjį 
tikslą ir visų pirma į kainų nustatymo ir 
vartojimo modelius valstybėse narėse, į 
savojoje šalyje taikomų kainų suderinimo 
laipsnį Sąjungoje, į bet kokį pastebimą 
tarptinklinio ryšio savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų tarifais poveikį tokių tarifų raidai, 
ir į tarptinklinio ryšio didmeninių kainų už 
nesubalansuotą srautą tarp tarptinklinio 
ryšio teikėjų raidą.

EERRI tokias gaires parengia 
atsižvelgdama į pirmoje pastraipoje 
nustatytą bendrąjį tikslą ir visų pirma į 
kainų nustatymo ir vartojimo modelius 
valstybėse narėse, į savojoje šalyje taikomų 
kainų suderinimo laipsnį Sąjungoje, į bet 
kokį pastebimą tarptinklinio ryšio savojoje 
šalyje teikiamų paslaugų tarifais poveikį 
tokių tarifų raidai, ir į tarptinklinio ryšio 
didmeninių kainų už nesubalansuotą srautą 
tarp tarptinklinio ryšio teikėjų raidą.

Or. ro
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Pakeitimas 771
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
6a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. EERRI, 
pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama su 
Komisija, nustatys bendrąsias pagrįsto 
naudojimo kriterijų, įtrauktų į tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjo, kuris naudojasi šiuo 
straipsniu, mažmeninių paslaugų sutartis, 
taikymo gaires. EERRI tokias gaires 
parengia atsižvelgdama į pirmoje 
pastraipoje nustatytą bendrąjį tikslą ir visų 
pirma į kainų nustatymo ir vartojimo 
modelius valstybėse narėse, į savojoje 
šalyje taikomų kainų suderinimo laipsnį 
Sąjungoje, į bet kokį pastebimą 
tarptinklinio ryšio savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų tarifais poveikį tokių tarifų raidai, 
ir į tarptinklinio ryšio didmeninių kainų už 
nesubalansuotą srautą tarp tarptinklinio 
ryšio teikėjų raidą.

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. EERRI, 
pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama su 
Komisija, nustatys bendrąsias pagrįsto 
naudojimo kriterijų, įtrauktų į tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjo, kuris naudojasi šiuo 
straipsniu, mažmeninių paslaugų sutartis, 
taikymo gaires. EERRI tokias gaires 
parengia atsižvelgdama į pirmoje 
pastraipoje nustatytą bendrąjį tikslą ir visų 
pirma į kainų nustatymo ir vartojimo 
modelius valstybėse narėse, į savojoje 
šalyje taikomų kainų suderinimo laipsnį 
Sąjungoje, į bet kokį pastebimą 
tarptinklinio ryšio savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų tarifais poveikį tokių tarifų raidai, 
ir į tarptinklinio ryšio didmeninių kainų už 
nesubalansuotą srautą tarp tarptinklinio 
ryšio teikėjų raidą.

Or. de

Pakeitimas 772
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4a straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga nacionalinė reguliavimo 
institucija stebi ir prižiūri pagrįstų 
naudojimo kriterijų taikymą, kiek 
įmanoma atsižvelgdama į EERRI 

Kompetentinga nacionalinė reguliavimo 
institucija užtikrina, kad nebūtų taikomos 
nepagrįstos sąlygos
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bendrąsias gaires, kai tik jos bus priimtos, 
ir užtikrina, kad nebūtų taikomos 
nepagrįstos sąlygos.

Or. ro

Pakeitimas 773
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 5 straipsnis papildomas tokia 7 
dalimi:
7. Panaikinus tarptinklinio ryšio mokestį 
šis straipsnis neteks galios.

Or. de

Pakeitimas 774
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 5 straipsnis papildomas šia 7 dalimi:
7. Šis straipsnis taikomas iki 2016 m. 
birželio 30 d.

Or. en

Pagrindimas

Iki priimant Komisijos pasiūlymą, atskiras tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimas Europoje 
faktiškai buvo įšaldytas dėl jo sukeliamo neužtikrintumo rinkoje. Atsižvelgiant į tai, kad 
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tarptinklinio ryšio paslaugų mokesčiai buvo panaikinti, kaip siūlė pranešėjas, atskyrimo 
priemonės jau nebenaudojamos, ir būtent todėl iš paslaugų teikėjų neturėtų būti reikalaujama 
toliau šiam tikslui skirti išteklius.

Pakeitimas 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
6a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Įterpiamas šis straipsnis:
6a straipsnis
Mažmeninių kainų panaikinimas
Nuo 2016 m. sausio 1 d. tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjai nenustato jokių 
papildomų mokesčių, palyginti su vidaus 
judriojo ryšio paslaugų mokesčiais 
tarptinklinio ryšio klientams bet kurioje 
valstybėje narėje už bet kokį 
reguliuojamojo tarptinklinio ryšio 
skambutį arba priimtą skambutį, už bet 
kurią reguliuojamojo tarptinklinio ryšio 
išsiųstą SMS žinutę, už bet kurią 
reguliuojamojo tarptinklinio ryšio išsiųstą 
MMS žinutę arba bet kokį duomenų 
perdavimą naudojant reguliuojamojo 
tarptinklinio ryšio paslaugas arba bet kokį 
bendrą mokestį, kurį sumokėjus galima 
naudotis galiniu įrenginiu arba paslauga 
užsienyje.
Siekiant užkirsti kelią neribotam 
naudojimuisi mažmeninėmis tarptinklinio 
ryšio paslaugomis vidaus kainos lygmeniu 
ir perpildymo poveikiui, kuris galėtų 
daryti įtaką visiems klientams taikomoms 
kainos, įskaitant tarptinklinio ryšio 
paslaugomis nesinaudojančius klientus, 
paslaugų teikėjams turėtų būti suteikiama 
teisė savo mažmeninių paslaugų pakete 
numatyti sąžiningo naudojimosi sąlygą, 
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pagal kurią didžiausia leistina 
naudojimosi tarptinkliniu ryšiu trukmė 
būtų ne ilgesnė kaip 5 savaitės per metus.
Iki 2015 m. gruodžio mėn. Komisija, po 
viešų konsultacijų ir paprašiusi EERRI 
nuomonės bei į ją visiškai atsižvelgusi, 
nustatys bendrąsias gaires dėl pagrįstų 
mažmeninių mokesčių taikymo tais 
atvejais, kai klientas nesilaiko šios 
sąžiningo naudojimosi sąlygos. Šie 
mokesčiai bet kuriuo atveju neturėtų 
viršyti tokiai paslaugai teikti reikalingų 
išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
6a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Į 37 straipsnio 4 punktą (nauja)
įterpiamas šis straipsnis:
6a straipsnis
Mažmeninių tarptinklinio ryšio kainų 
panaikinimas
Nuo 2015 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjai nenustato jokių 
papildomų mokesčių, palyginti su vidaus 
judriojo ryšio paslaugų mokesčiais 
tarptinklinio ryšio klientams už bet kokį 
reguliuojamojo tarptinklinio ryšio 
skambutį arba priimtą skambutį, už bet 
kurią reguliuojamojo tarptinklinio ryšio 
išsiųstą SMS žinutę, už bet kurią 
reguliuojamojo tarptinklinio ryšio išsiųstą 
MMS žinutę arba bet kokį duomenų 
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perdavimą naudojant reguliuojamojo 
tarptinklinio ryšio paslaugas arba bet kokį 
bendrą mokestį, kurį sumokėjus galima 
naudotis galiniu įrenginiu arba paslauga 
užsienyje.

Or. en

Pagrindimas

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear", in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording “or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad” seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Pakeitimas 777
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
6a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. EERRI, 
pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su Komisija, nustatys bendrąsias 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų 
pagrįsto naudojimo kriterijų taikymo 
gaires. EERRI atsižvelgia visų pirma į 
kainų nustatymo ir vartojimo modelius 
valstybėse narėse, į savojoje šalyje 
taikomų kainų suderinimo laipsnį 
Sąjungoje, į bet kokį pastebimą 
tarptinklinio ryšio savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų tarifais poveikį tokių tarifų 
veiksmingai raidai, ir į tarptinklinio ryšio 
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didmeninių kainų už nesubalansuotą 
srautą tarp įvairaus dydžio tarptinklinio 
ryšio teikėjų raidą.

Or. en

Pakeitimas 778
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
6a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2016 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjai nenustato jokių 
papildomų mokesčių, palyginti su vidaus 
judriojo ryšio paslaugų mokesčiais 
tarptinklinio ryšio klientams už bet kokį 
reguliuojamojo tarptinklinio ryšio 
skambutį arba priimtą skambutį, už bet 
kurią reguliuojamojo tarptinklinio ryšio 
išsiųstą SMS žinutę, už bet kurią 
reguliuojamojo tarptinklinio ryšio išsiųstą 
MMS žinutę arba bet kokį duomenų 
perdavimą naudojant reguliuojamojo 
tarptinklinio ryšio paslaugas arba bet kokį 
bendrą mokestį, kurį sumokėjus galima 
naudotis galiniu įrenginiu arba paslauga 
užsienyje.

Or. en

Pagrindimas

Pastaba. MMS žinutės įtrauktos siekiant išvengti atvejų, kai operatoriai tarptinkliniu ryšiu 
siunčiamoms MMS žinutėms galėjo nustatyti papildomus mokesčius.

Pakeitimas 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
7 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a) 7 straipsnis pakeičiamas taip:
„7 straipsnis „7 straipsnis

Didmeninės reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Didmeninės reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti vartotojo 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui už 
reguliuojamo skambučio, kuris naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame 
lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą, 
įskaitant, inter alia, inicijavimo, 
persiuntimo ir užbaigimo kainas, nuo 
2012 m. liepos 1 d. neviršija 0,14 EUR už 
minutę.

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti vartotojo 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui už 
reguliuojamo skambučio, kuris naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame 
lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą, 
įskaitant, inter alia, inicijavimo, 
persiuntimo ir užbaigimo kainas, nuo 
2014 m. liepos 1 d. neviršija 0,05 EUR už 
minutę.

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą tarpusavyje taiko kiekviena 
operatorių pora; ji apskaičiuojama 12 
mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam 
trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti 
iki laikotarpio, kuriuo taikoma šioje dalyje 
numatyta didžiausia leistina vidutinė 
didmeninė kaina, pabaigos arba iki 2022 
m. birželio 30 d. Didžiausia leistina 
vidutinė didmeninė kaina nuo 2013 m. 
liepos 1 d. sumažinama iki 0,10 EUR, o 
2014 m. liepos 1 d. – iki 0,05 EUR ir, 
nedarant poveikio 19 straipsniui, 
didžiausia leistina vidutinė didmeninė 
kaina išlieka 0,05 EUR iki 2022 m. 
birželio 30 d.

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą tarpusavyje taiko kiekviena 
operatorių pora; ji apskaičiuojama 12 
mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam 
trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti 
iki laikotarpio, kuriuo taikoma šioje dalyje 
numatyta didžiausia leistina vidutinė 
didmeninė kaina, pabaigos arba iki 2022 
m. birželio 30 d. Didžiausia leistina 
vidutinė didmeninė kaina nuo 2016 m. 
liepos 1 d. sumažinama iki 0,01 EUR, ir ji 
tokia išlieka iki 2022 m. birželio 30 d.

3. 1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė 
kaina apskaičiuojama padalijant atitinkamo 
operatoriaus per atitinkamą laikotarpį už 
didmeniniu lygiu suteiktas tarptinklinio 
ryšio paslaugas gautas visas pajamas iš 
viso didmeninių tarptinklinio ryšio 
paslaugų minučių, kurias tas operatorius iš 
tikrųjų teikė Sąjungoje , skaičiaus, kuris 

3. Tarptinklinio ryšio skambučių 
naudojant judrųjį ryšį užbaigimo kainos 
nuo 2016 m. liepos 1 d. neviršija 
0,005 EUR ir išlieka iki 2022 m. birželio 
30 d.
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nustatomas pagal sekundes, atitinkamai 
atsižvelgiant į tai, kad lankomos šalies 
tinklo operatorius gali taikyti pradinį 
trumpiausią apmokestinimo laikotarpį, 
kuris negali būti ilgesnis nei 30 
sekundžių.“

4. 1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė 
kaina apskaičiuojama padalijant atitinkamo 
operatoriaus per atitinkamą laikotarpį už 
didmeniniu lygiu suteiktas tarptinklinio 
ryšio paslaugas gautas visas pajamas iš 
viso didmeninių tarptinklinio ryšio 
paslaugų minučių, kurias tas operatorius iš 
tikrųjų teikė Sąjungoje , skaičiaus, kuris 
nustatomas pagal sekundes, atitinkamai 
atsižvelgiant į tai, kad lankomos šalies 
tinklo operatorius gali taikyti pradinį 
trumpiausią apmokestinimo laikotarpį, 
kuris negali būti ilgesnis nei 30 
sekundžių.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pagrindimas

Daugybėje valstybių narių vidutinė mažmeninė vidaus kaina neviršija 0,05 EUR. Išlaikius 
dabartinę balso tarptinklinio ryšio didmeninę kainą (0,05 EUR) po 2016 m. liepos 1 d., kai 
operatoriai bus įpareigoti tarptinklinio ryšio klientus apmokestinti taip pat kaip ir vidaus 
klientus, būtų sukelti dideli rinkos iškraipymai. Todėl didmeninės skambučių kainos turėtų 
būti mažinamos toliau, kad būtų sudarytos sąlygos didesnei konkurencijai. Judriojo ryšio, 
naudojant tarptinklinį ryšį, skambučių užbaigimo kainos turėtų būti sumažintos siekiant 
išvengti rinkos iškraipymų.

Pakeitimas 780
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
7 straipsnio 1 ir 2 dalys
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a) 7 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos 
taip:

„1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti vartotojo 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui už 
reguliuojamo skambučio, kuris naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame 
lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą, 
įskaitant, inter alia, inicijavimo, 
persiuntimo ir užbaigimo kainas, nuo 
2012 m. liepos 1 d. neviršija 0,14 EUR už 
minutę.

„1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti vartotojo 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui už 
reguliuojamo skambučio, kuris naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame 
lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą, 
įskaitant, inter alia, inicijavimo, 
persiuntimo ir užbaigimo kainas, neviršija 
2 dalyje nurodytų ribų.

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą tarpusavyje taiko kiekviena 
operatorių pora; ji apskaičiuojama 12 
mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam 
trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti 
iki laikotarpio, kuriuo taikoma šioje dalyje 
numatyta didžiausia leistina vidutinė 
didmeninė kaina, pabaigos arba iki 
2022 m. birželio 30 d. Didžiausia leistina 
vidutinė didmeninė kaina nuo 2013 m. 
liepos 1 d. sumažinama iki 0,10 EUR, o
2014 m. liepos 1 d. – iki 0,05 EUR ir, 
nedarant poveikio 19 straipsniui, 
didžiausia leistina vidutinė didmeninė 
kaina išlieka 0,05 EUR iki 2022 m. 
birželio 30 d.“

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą tarpusavyje taiko kiekviena 
operatorių pora; ji apskaičiuojama 12 
mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam 
trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti 
iki laikotarpio, kuriuo taikoma šioje dalyje 
numatyta didžiausia leistina vidutinė 
didmeninė kaina, pabaigos arba iki 
2022 m. birželio 30 d. Didžiausia leistina 
vidutinė didmeninė kaina nuo 2013 m. 
liepos 1 d. neviršija 0,10 EUR, o 2014 m. 
liepos 1 d. sumažinama iki 0,03 EUR, 
2015 m. liepos 1 d. – iki 0,02 EUR, o 
2016 m. liepos 1 d. – iki 0,01 EUR.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pagrindimas

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
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certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Pakeitimas 781
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
7a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
1. Didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga 
suteikiama taikant nediskriminacines 
nuostatas ir sąlygas savo šalies ir užsienio 
šalių operatoriams, įskaitant didmeninės 
tarptinklinio ryšio prieigos, teikiamos savo 
šalies judriojo ryšio paslaugoms, terminus 
ir sąlygas; sukuriant vienodas veiklos 
sąlygas visiems rinkoje veikiantiems 
operatoriams.

Or. en

Pakeitimas 782
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
7a straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Operatoriai turi teisę naudotis prieiga prie 
kitų tinklų už tą patį didmeninį mokestį ir 
tokiomis pat sąlygomis, kurias jie prieigai 
taiko savo tinkluose kitiems operatoriams, 
išskyrus atvejus, kai nacionalinės 
reguliavimo institucijos arba EERRI 
mano, kad kainų sąlygos yra nesąžiningos 
ir iškraipo konkurenciją,

Or. en

Pakeitimas 783
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Įrašomas šis straipsnis:
6a straipsnis
Papildomų mažmeninių tarptinklinio 
ryšio mokesčių panaikinimas
1. Nuo 2016 m. liepos 1 d. tarptinklinio 
ryšio tiekėjai netaiko jokių papildomų 
mokesčių, kuriuos vidaus lygmeniu 
tarptinklinio ryšio naudotojams už bet 
kokį reguliuojamą tarptinklinio ryšio 
skambutį arba gautą skambutį, bet kokią 
išsiųstą tarptinklinio ryšio SMS žinutę 
arba bet kokias naudojamas tarptinklinio 
ryšio paslaugas taiko judriojo ryšio 
paslaugų teikėjai. Šiuo atveju netrukdoma 
imtis jokių priemonių neįprastam arba 
nesąžiningam naudojimui.“
2. 1 dalimi nedraudžiama, kad 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
ribotų vartojamas reguliuojamas 
tarptinklinio ryšio paslaugas, kurioms 
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taikoma savojoje šalyje teikiamų paslaugų 
kaina, remiantis pagrįsto naudojimo 
kriterijumi. Tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai skelbia ir įtraukia į savo sutartis 
išsamią kiekybinę informaciją apie tai, 
kaip taikomi pagrįsto naudojimo 
kriterijai, nurodydami atitinkamo 
mažmeninio paslaugų paketo pagrindines 
kainas, apimtį arba kitus parametrus.
3. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
savo klientams gali pasiūlyti galimybę 
sąmoningai pasirinkti atsisakyti taikytinų 
vidaus paslaugų kainų taikymo 
reguliuojamoms tarptinklinio ryšio 
paslaugoms ir už tai gauti kitus to 
paslaugų teikėjo naudingus pasiūlymus. 
Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
primena tiems galutiniams paslaugų 
gavėjams apie tarptinklinio ryšio 
privalumus, kuriais tokiu atveju jie 
negalėtų pasinaudoti. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos visų pirma stebi, 
ar tarptinklinio ryšio paslaugų tekėjai, 
kurie naudojasi šiuo straipsniu, netaiko 
tokios verslo praktikos, kuri leistų apeiti 
nustatytą tvarką.
Iki 2015 m. gruodžio 31 d. EERRI, 
pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis 
šalimis, įvertins sukčiavimo riziką ir 
reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų 
vidaus kainų lygmens ir pradinių vidaus 
paslaugų kainų suderinimą ir nustatys 
bendrąsias gaires, susijusias su pagrįsto 
naudojimo kriterijų taikymu tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjų siūlomose sudaryti 
mažmeninėse sutartyse. Kompetentinga
nacionalinė reguliavimo institucija stebi 
ir prižiūri pagrįstų naudojimo kriterijų 
taikymą, kiek įmanoma atsižvelgdama į 
EERRI bendrąsias gaires, kai tik jos bus 
priimtos, ir užtikrina, kad nebūtų 
taikomos nepagrįstos sąlygos.

Or. en
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Pakeitimas 784
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) Įterpiamas šis straipsnis:
Papildomų mažmeninių tarptinklinio 
ryšio mokesčių panaikinimas
„1. Nuo 2016 m. liepos 1 d. tarptinklinio 
ryšio tiekėjai netaiko jokių papildomų 
mokesčių, kuriuos vidaus lygmeniu 
tarptinklinio ryšio naudotojams už bet 
kokį reguliuojamą tarptinklinio ryšio 
skambutį arba gautą skambutį, bet kokią 
išsiųstą tarptinklinio ryšio SMS žinutę 
arba bet kokias naudojamas tarptinklinio 
ryšio paslaugas taiko judriojo ryšio 
paslaugų teikėjai. Šiuo atveju netrukdoma 
imtis jokių priemonių neįprastam arba 
nesąžiningam naudojimui.“
2. 1 dalimi nedraudžiama, kad 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
ribotų vartojamas reguliuojamas 
tarptinklinio ryšio paslaugas, kurioms 
taikoma savojoje šalyje teikiamų paslaugų 
kaina, remiantis pagrįsto naudojimo 
kriterijumi. Tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai skelbia ir įtraukia į savo sutartis 
išsamią kiekybinę informaciją apie tai, 
kaip taikomi pagrįsto naudojimo 
kriterijai, nurodydami atitinkamo 
mažmeninio paslaugų paketo pagrindines 
kainas, apimtį arba kitus parametrus.
3. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. EERRI, 
pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis 
šalimis, įvertins piktnaudžiavimo riziką ir 
reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų 
vidaus kainų lygmens ir vidaus paslaugų 
kainų suderinimą ir nustatys bendrąsias 
gaires, susijusias su pagrįsto naudojimo 
kriterijų taikymu tarptinklinio ryšio 



AM\1013978LT.doc 181/217 PE526.176v01-00

LT

paslaugų teikėjų siūlomose sudaryti 
mažmeninėse sutartyse. Nacionalinė 
kompetentinga reguliavimo institucija 
stebi ir prižiūri pagrįsto naudojimo 
kriterijų taikymą ir tai darydama 
visapusiškai atsižvelgia į EERRI priimtas 
bendrąsias gaires.“

Or. en

Pagrindimas

Nuo 2016 m. liepos mėn. siūloma panaikinti mažmenines tarptinklinio ryšio mokesčius. Vis 
dėlto siekiant tai padaryti, EERRI turėtų priimti gaires dėl priemonių, kuriomis būtų 
užkertamas kelias piktnaudžiavimui ir suderinamas poveikis, kuris, priešingu atveju, turėtų 
neigiamą poveikį vidaus rinkoms ir investicinėms paskatoms.

Pakeitimas 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
8 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4b) 8 straipsnis pakeičiamas taip:
„8 straipsnis „8 straipsnis
Mažmeninės reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Mažmeninės reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Nuo 2013 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjas už teikiamą reguliuojamo 
tarptinklinio ryšio skambučio paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos 
skambučio tarifo kainą (neįskaitant PVM) 
už kiekvieną skambutį naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu, tačiau ši kaina neviršija 
0,24 EUR už minutę skambinant ir 
0,07 EUR už minutę priimant skambučius. 
Didžiausia leistina skambučio kaina 
2014 m. liepos 1 d. sumažinama iki 
0,19 EUR. Nuo 2014 m. liepos 1 d. 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai savo 

Nuo 2013 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjas už teikiamą reguliuojamo 
tarptinklinio ryšio skambučio paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos 
skambučio tarifo kainą (neįskaitant PVM) 
už kiekvieną skambutį naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu, tačiau ši kaina neviršija 
0,24 EUR už minutę skambinant ir 
0,07 EUR už minutę priimant skambučius. 
Didžiausia leistina skambučio kaina 
2014 m. liepos 1 d. sumažinama iki 
0,19 EUR, o 2015 m. liepos 1 d. – iki 
0,15 EUR, be to, didžiausias leistinas 
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tarptinklinio ryšio vartotojams netaiko 
jokio mokesčio už naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu jų gautus skambučius, 
netrukdant imtis priemonių, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią neįprastam arba 
nesąžiningam naudojimui. Nepažeidžiant 
19 straipsnio, didžiausios leistinos 
mažmeninės Europos tarifo kainos išlieka 
galioti iki 2017 m. birželio 30 d.“

mažmeninis mokestis už priimtus 
skambučius 2014 m. liepos 1 d. 
sumažinamas iki 0,05 EUR, o 2015 m. 
liepos 1 d. iki 0,03 EUR. Šios didžiausios 
leistinos mažmeninės Europos tarifo kainos 
išlieka galioti iki 2016 m. birželio 30 d.
Nuo 2016 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjai savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams netaiko jokio mokesčio už 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu jų gautus 
skambučius, netrukdant imtis priemonių, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią 
neįprastam arba nesąžiningam 
naudojimui.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 786
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2013 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjas už teikiamą 
reguliuojamo tarptinklinio ryšio 
skambučio paslaugą savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 
mažmeninę Europos skambučio tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau ši kaina neviršija 0,24 EUR už 
minutę skambinant ir 0,07 EUR už 
minutę priimant skambučius. Didžiausia 
leistina mažmeninė skambinimo kaina 
2013 m. liepos 1 d. sumažinama iki 
0,24 EUR, o 2014 m. liepos 1 d. – iki 
0,19 EUR, o didžiausia leistina 
mažmeninė priimamų skambučių kaina 
2013 m. liepos 1 d. sumažinama iki 

Išbraukta.
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0,07 EUR ir 2014 m. liepos 1 d. iki 
0,05 EUR. Nedarant poveikio 19 
straipsniui, tos didžiausios leistinos 
mažmeninės Europos tarifo kainos galioja 
iki 2017 m. birželio 30 d.“

Or. de

Pakeitimas 787
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
9 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a) 9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Nuo 2012 m. liepos 1 d. vidutinė 
didmeninė kaina, kurią lankomos šalies 
tinklo operatorius gali taikyti už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamos 
reguliuojamos SMS žinutės inicijavimą iš 
lankomos šalies tinklo, negali viršyti 
0,03 EUR už SMS žinutę. Didžiausia 
leistina vidutinė didmeninė kaina 
sumažinama 2013 m. liepos 1 d. iki 
0,02 EUR bei nedarant poveikio 19 
straipsniui išlieka 0,02 EUR iki 2022 m. 
birželio 30 d.“

„1. Nuo 2013 m. liepos 1 d. vidutinė 
didmeninė kaina, kurią lankomos šalies 
tinklo operatorius gali taikyti už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamos 
reguliuojamos SMS žinutės inicijavimą iš 
lankomos šalies tinklo, negali viršyti 
0,02 EUR už SMS žinutę. Didžiausia 
leistina vidutinė didmeninė kaina 
sumažinama liepos 1 d. iki 0,01 EUR, 
2015 m. liepos 1 d. – iki 0,0075 EUR, o 
2016 m. liepos 1 d. – iki 0,005 EUR.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pagrindimas

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
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certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Pakeitimas 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
12 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4c) 12 straipsnis pakeičiamas taip:
„12 straipsnis „12 straipsnis
Didmeninės reguliuojamų duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų 
kainos

Didmeninės reguliuojamų duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų 
kainos

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
taikyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, teikiamas naudojantis tuo 
lankomos šalies tinklu, nuo 2012 m. liepos 
1 d. neviršija 0,25 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. Ši 
apsauginė riba nuo 2014 m. liepos 1 d. 
sumažinama iki 0,05 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą, o nuo 2015 m. liepos 
1 d. – iki 0,05 EUR už perduotų duomenų 
megabaitą, ir, nedarant poveikio 19 
straipsniui, išlieka 0,0050 EUR už 
perduotų duomenų megabaitą iki 2022 m. 
birželio 30 d.

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
taikyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, teikiamas naudojantis tuo 
lankomos šalies tinklu, nuo 2013 m. liepos 
1 d. neviršija 0,15 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. Ši 
apsauginė riba nuo 2014 m. liepos 1 d. 
sumažinama iki 0,05 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą, o nuo 2015 m. liepos 
1 d. – iki 0,0050 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą, ir išlieka 0,0050 EUR 
už perduotų duomenų megabaitą iki 
2022 m. birželio 30 d.
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2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą tarpusavyje taiko kiekviena 
operatorių pora; ji apskaičiuojama 12 
mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam 
trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti 
iki 2022 m. birželio 30 d.

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą tarpusavyje taiko kiekviena 
operatorių pora; ji apskaičiuojama 12 
mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam 
trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti 
iki 2022 m. birželio 30 d.

3. 1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė 
kaina apskaičiuojama lankomos šalies
tinklo operatoriaus arba savojo tinklo 
operatoriaus visas didmenines pajamas, 
gautas per atitinkamą laikotarpį už 
atitinkamo tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjo arba savojo tinklo operatoriaus 
naudai suteiktas reguliuojamas duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, 
padalijant iš viso per tą laikotarpį teikiant 
tokias paslaugas faktiškai perduotų 
duomenų, skaičiuotų kilobaitų tikslumu, 
megabaitų skaičiaus.“

3. 1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė 
kaina apskaičiuojama lankomos šalies 
tinklo operatoriaus arba savojo tinklo 
operatoriaus visas didmenines pajamas, 
gautas per atitinkamą laikotarpį už 
atitinkamo tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjo arba savojo tinklo operatoriaus 
naudai suteiktas reguliuojamas duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, 
padalijant iš viso per tą laikotarpį teikiant 
tokias paslaugas faktiškai perduotų 
duomenų, skaičiuotų kilobaitų tikslumu, 
megabaitų skaičiaus.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 789
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
12 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5b) 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
taikyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, teikiamas naudojantis tuo 
lankomos šalies tinklu, nuo 2012 m. liepos 
1 d. neviršija 0,25 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. Ši 
apsauginė riba nuo 2013 m. liepos 1 d. 

„1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
taikyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, teikiamas naudojantis tuo 
lankomos šalies tinklu, nuo 2013 m. liepos 
1 d. neviršija 0,15 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. Ši 
apsauginė riba nuo 2013 m. liepos 1 d. 
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sumažinama iki 0,15 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą, o nuo 2014 m. liepos 
1 d. – iki 0,05 EUR už perduotų duomenų 
megabaitą, ir, nedarant poveikio 19 
straipsniui, išlieka 0,05 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą iki 2022 m. birželio 
30 d.

sumažinama iki 0,015 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą, o nuo 2014 m. liepos 
1 d. – iki 0,0050 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą, ir nuo 2016 m. liepos 
1 d. – iki 0,0025 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pagrindimas

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Pakeitimas 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
13 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4d) 13 straipsnis pakeičiamas taip:
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„13 straipsnis „13 straipsnis
Mažmeninės reguliuojamų duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų 
kainos

Mažmeninės reguliuojamų duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų 
kainos

1. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
sudaro galimybę visiems savo tarptinklinio 
ryšio vartotojams pasinaudoti 2 dalyje 
numatytu Europos duomenų tarifu ir jį 
aktyviai, aiškiai bei skaidriai siūlo. Šis 
Europos duomenų tarifas nesiejamas su 
jokiais abonentiniais arba kitokiais 
fiksuotais ar pasikartojančiais mokesčiais ir 
gali būti derinamas su bet kokiu 
mažmeniniu tarifu.

1. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
sudaro galimybę visiems savo tarptinklinio 
ryšio vartotojams pasinaudoti 2 dalyje 
numatytu Europos duomenų tarifu ir jį 
aktyviai, aiškiai bei skaidriai siūlo. Šis 
Europos duomenų tarifas nesiejamas su 
jokiais abonentiniais arba kitokiais 
fiksuotais ar pasikartojančiais mokesčiais ir 
gali būti derinamas su bet kokiu 
mažmeniniu tarifu.

Pateikdami šį pasiūlymą tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjai primena tiems 
tarptinklinio ryšio vartotojams, kurie jau 
pasirinko tam tikrą tarptinklinio ryšio tarifą 
ar paketą, apie tam tarifui ar paketui 
taikomas sąlygas.

Pateikdami šį pasiūlymą tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjai primena tiems 
tarptinklinio ryšio vartotojams, kurie jau 
pasirinko tam tikrą tarptinklinio ryšio tarifą 
ar paketą, apie tam tarifui ar paketui 
taikomas sąlygas.

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. mažmeninė 
Europos duomenų tarifo kaina (neįskaitant 
PVM), kurią tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas gali taikyti savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams už teikiamas reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, neviršija 0,70 EUR už perduotą 
megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. didžiausia 
leistina mažmeninė kaina už naudotus 
duomenis sumažinama atitinkamai iki 0,45
EUR už perduotą megabaitą ir 2014 m. 
liepos 1 d. – 0,20 EUR už perduotą 
megabaitą, ir, nedarant poveikio 19 
straipsniui, išlieka 0,20 EUR už perduotą 
megabaitą iki 2017 m. birželio 30 d.

2. Nuo 2013 m. liepos 1 d. mažmeninė 
Europos duomenų tarifo kaina (neįskaitant 
PVM), kurią tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas gali taikyti savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams už teikiamas reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, neviršija 0,45 EUR už perduotą 
megabaitą. 2014 m. liepos 1 d. didžiausia 
leistina mažmeninė kaina už naudotus 
duomenis sumažinama atitinkamai iki 
0,20 EUR už perduotą megabaitą ir 
2015 m. liepos 1 d. – 0,10 EUR už 
perduotą megabaitą, ir išlieka 0,10 EUR už 
perduotą megabaitą iki 2016 m. birželio 
30 d.

Visi tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
savo tarptinklinio ryšio vartotojus už bet 
kurią reguliuojamą duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, kuriai 
taikomas Europos tarifas, apmokestina 
kilobaitų tikslumu, išskyrus 
daugiaformačių pranešimų (MMS) žinutes, 
kurios gali būti apmokestinamos už 
vienetą. Tokiu atveju mažmeninė kaina, 
kurią tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
gali taikyti savo tarptinklinio ryšio 

Visi tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
savo tarptinklinio ryšio vartotojus už bet 
kurią reguliuojamą duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, kuriai 
taikomas Europos tarifas, apmokestina 
kilobaitų tikslumu, išskyrus 
daugiaformačių pranešimų (MMS) žinutes, 
kurios gali būti apmokestinamos už 
vienetą. Tokiu atveju mažmeninė kaina, 
kurią tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
gali taikyti savo tarptinklinio ryšio 
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vartotojui už tarptinkliniu ryšiu siunčiamą 
arba gaunamą MMS žinutę, neviršija 
didžiausios leistinos mažmeninės kainos, 
nustatytos pirmoje pastraipoje.

vartotojui už tarptinkliniu ryšiu siunčiamą 
arba gaunamą MMS žinutę, neviršija 
didžiausios leistinos mažmeninės kainos, 
nustatytos pirmoje pastraipoje.

3. Nuo 2012 m. liepos 1 d. tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjai automatiškai taiko 
Europos duomenų tarifą visiems esamiems 
tarptinklinio ryšio vartotojams, išskyrus 
tuos tarptinklinio ryšio vartotojus, kurie 
pasirinko konkretų tarptinklinio ryšio tarifą 
arba kuriems jau taikomas tarifas, kuris yra 
akivaizdžiai mažesnis nei Europos 
duomenų tarifas, arba kurie jau pasirinko 
paketą, dėl kurio jie naudojasi kitokiu 
reguliuojamų duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu tarifu, nei tarifas, kuris 
jiems būtų suteiktas be minėto pasirinkimo.

3. Nuo 2012 m. liepos 1 d. tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjai automatiškai taiko 
Europos duomenų tarifą visiems esamiems 
tarptinklinio ryšio vartotojams, išskyrus 
tuos tarptinklinio ryšio vartotojus, kurie 
pasirinko konkretų tarptinklinio ryšio tarifą 
arba kuriems jau taikomas tarifas, kuris yra 
akivaizdžiai mažesnis nei Europos 
duomenų tarifas, arba kurie jau pasirinko 
paketą, dėl kurio jie naudojasi kitokiu 
reguliuojamų duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu tarifu, nei tarifas, kuris 
jiems būtų suteiktas be minėto pasirinkimo.

4. Nuo 2012 m. liepos 1 d. tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjai taiko Europos 
duomenų tarifą visiems naujiems 
tarptinklinio ryšio vartotojams, kurie 
sąmoningai nepasirink kito duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu tarifo arba 
tarptinklinio ryšio tarifų paketo, pagal kurį 
nustatytas kitas reguliuojamų duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų 
tarifas.

4. Nuo 2012 m. liepos 1 d. tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjai taiko Europos 
duomenų tarifą visiems naujiems 
tarptinklinio ryšio vartotojams, kurie 
sąmoningai nepasirink kito duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu tarifo arba 
tarptinklinio ryšio tarifų paketo, pagal kurį 
nustatytas kitas reguliuojamų duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų 
tarifas.

5. Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas, 
laikydamasis savo sutarties sąlygų, gali bet 
kada prašyti taikyti Europos duomenų 
tarifą arba jo atsisakyti. Kiekvienas 
pasirinkimo arba atsisakymo prašymas 
įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų ar 
apribojimų, susijusių su kitais abonentinės 
sutarties aspektais nei Sąjungos 
tarptinklinis ryšys, per vieną darbo dieną 
po to, kai gaunamas prašymas. 
Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali 
uždelsti tokį pasirinkimo arba atsisakymo 
vykdymą ne ilgiau nei nustatytą 
trumpiausią dviejų mėnesių laikotarpį, kurį 
galios ankstesnis tarptinklinio ryšio tarifas. 
Europos duomenų tarifą visada galima 
derinti su Europos SMS tarifu ir Europos 
skambučių tarifu.

5. Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas, 
laikydamasis savo sutarties sąlygų, gali bet 
kada prašyti taikyti Europos duomenų 
tarifą arba jo atsisakyti. Kiekvienas 
pasirinkimo arba atsisakymo prašymas 
įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų ar 
apribojimų, susijusių su kitais abonentinės 
sutarties aspektais nei Sąjungos 
tarptinklinis ryšys, per vieną darbo dieną 
po to, kai gaunamas prašymas. 
Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali 
uždelsti tokį pasirinkimo arba atsisakymo 
vykdymą ne ilgiau nei nustatytą 
trumpiausią dviejų mėnesių laikotarpį, kurį 
galios ankstesnis tarptinklinio ryšio tarifas. 
Europos duomenų tarifą visada galima 
derinti su Europos SMS tarifu ir Europos 
skambučių tarifu.

6. Ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d. 6. Ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d. 
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tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
individualiai visiems savo tarptinklinio 
ryšio vartotojams aiškiu ir suprantamu 
būdu patvariąja laikmena praneša apie 
Europos duomenų tarifą, kad ne vėliau kaip 
nuo 2012 m. liepos 1 d. jis bus taikomas 
visiems tarptinklinio ryšio vartotojams, 
sąmoningai nepasirinkusiems reguliuojamų 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugų specialaus tarifo arba paketo, ir 
apie jų teisę pasirinkti šį tarifą arba jo 
atsisakyti pagal 5 dalį.“

tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
individualiai visiems savo tarptinklinio 
ryšio vartotojams aiškiu ir suprantamu 
būdu patvariąja laikmena praneša apie 
Europos duomenų tarifą, kad ne vėliau kaip 
nuo 2012 m. liepos 1 d. jis bus taikomas 
visiems tarptinklinio ryšio vartotojams, 
sąmoningai nepasirinkusiems reguliuojamų 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugų specialaus tarifo arba paketo, ir 
apie jų teisę pasirinkti šį tarifą arba jo 
atsisakyti pagal 5 dalį.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 791
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
14 straipsnio 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio 
ryšio paslaugų vartojimas savojoje šalyje 
taikomais tarifais ribojamas atsižvelgiant į
pagrįsto naudojimo kriterijų pagal 4a
straipsnio 2 dalį, tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjai įspėja tarptinklinio ryšio 
vartotojus, kai skambučių ir SMS žinučių 
naudojant tarptinklinį ryšį vartojimas 
pasiekia pagrįsto naudojimo ribą ir kartu 
tarptinklinio ryšio vartotojams pateikia 
pagrindinę būtent jam skirtą kainodaros 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, 
kurios taikomos skambinant ar siunčiant 
SMS žinutes ne savojoje šalyje taikomais 
tarifais ar ne pagal paketą, pagal šio 
straipsnio 1 dalies antrą, ketvirtą ir penktą 
pastraipas.“

Nuo 2017 m. liepos 1 d., kai reguliuojamų 
mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų 
vartojimas savojoje šalyje taikomais 
tarifais bus ribojamas atsižvelgiant į 
pagrįsto naudojimo kriterijų pagal 6a
straipsnio 2 dalį, tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjai įspėja tarptinklinio ryšio 
vartotojus, kai skambučių ir SMS žinučių 
naudojant tarptinklinį ryšį vartojimas 
pasiekia pagrįsto naudojimo ribą ir kartu 
tarptinklinio ryšio vartotojams pateikia 
pagrindinę būtent jam skirtą kainodaros 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, 
kurios taikomos skambinant ar siunčiant 
SMS žinutes ne savojoje šalyje taikomais 
tarifais ar ne pagal paketą.“

Or. de
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Pakeitimas 792
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
15 straipsnio 2 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai reguliuojamų mažmeninių 
tarptinklinio ryšio paslaugų vartojimas 
savojoje šalyje taikomais tarifais ribojamas 
atsižvelgiant į pagrįsto naudojimo kriterijų 
pagal 4a straipsnio 2 dalį, tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjai įspėja tarptinklinio 
ryšio vartotojus, kai duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų vartojimas 
pasiekia pagrįsto naudojimo ribą ir kartu 
tarptinklinio ryšio vartotojams pateikia 
pagrindinę būtent jam skirtą kainodaros 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, 
kurios taikomos duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugoms ne savojoje 
šalyje taikomais tarifais ar ne pagal paketą, 
pagal šio straipsnio 2 dalį.“ Šio straipsnio 3 
dalis taikoma duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugoms, kuriomis 
naudotasi viršijant savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų kainas arba ne pagal 4a straipsnio 
2 dalyje nurodytus paketus.“

2a. Nuo 2017 m. liepos 1 d., kai 
reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio 
ryšio paslaugų vartojimas savojoje šalyje 
taikomais tarifais bus ribojamas 
atsižvelgiant į pagrįsto naudojimo kriterijų 
pagal 6a straipsnio 2 dalį, tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjai įspėja tarptinklinio 
ryšio vartotojus, kai duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų vartojimas 
pasiekia pagrįsto naudojimo ribą ir kartu 
tarptinklinio ryšio vartotojams pateikia 
pagrindinę būtent jam skirtą kainodaros 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, 
kurios taikomos duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugoms ne savojoje 
šalyje taikomais tarifais ar ne pagal paketą, 
pagal šio straipsnio 2 dalį.“ Šio straipsnio 3 
dalis taikoma duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugoms, kuriomis 
naudotasi viršijant savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų kainas arba ne pagal 6a straipsnio 
2 dalyje nurodytus paketus.“

Or. de

Pakeitimas 793
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) [...] Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) [...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 795
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 8 punkto a papunkčio i papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija persvarsto šio reglamento 
veikimą ir po viešosios konsultacijos teikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

„1. Komisija persvarsto šio reglamento 
veikimą ir, laikydamasi šio straipsnio 2–6 
dalies nuostatų, teikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

2. Komisija iki 2015 m. liepos 1 d., po 
viešųjų konsultacijų ir atsižvelgdama į 
užbaigimo mokesčius, praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tai, ar 
pakeisti 7, 9 ir 12 straipsniuose nustatytų 
didžiausių leistinų didmeninių kainų 
taikymo laikotarpį arba jį persvarstyti.

Or. en

Pakeitimas 796
Gunnar Hökmark
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 8 punkto a papunkčio i papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama padidinti konkurenciją, 
Komisija iki 2015 m. birželio 30 d., po 
viešųjų konsultacijų, pasiūlys Europos 
Parlamentui ir Tarybai peržiūrėti 
maksimalių didmeninių mokesčių, 
numatytų 7, 9 ir 12 straipsnyje, lygį ir 
atsižvelgs į judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kainų kitimo tendencijas.

Or. en

Pakeitimas 797
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 8 punkto a papunkčio i papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
19 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei iš ataskaitos paaiškėja, jog tarifų 
pasirinkimo galimybės, pagal kurias 
savojoje šalyje teikiamų paslaugų kainos 
taikomos ir paslaugoms savojoje šalyje, ir 
reguliuojamoms tarptinklinio ryšio 
paslaugoms, nenumatytos bent vieno 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
kiekvienoje valstybėje narėje visuose 
pagrįstam naudojimui skirtuose 
mažmeninių paslaugų paketuose, arba jog 
alternatyvių tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjų pateiktuose pasiūlymuose iš esmės 
lygiaverčiai mažmeniniai tarptinklinio 
ryšio tarifai nėra lengvai prieinami 
vartotojams visoje Sąjungoje, Komisija iki
tos pačios datos Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia atitinkamus pasiūlymus, 
kaip ištaisyti šią padėtį ir užtikrinti, kad 

Jei iš ataskaitos paaiškėja, jog tarifų 
pasirinkimo galimybės, pagal kurias 
savojoje šalyje teikiamų paslaugų kainos 
taikomos ir paslaugoms savojoje šalyje, ir 
reguliuojamoms tarptinklinio ryšio 
paslaugoms, nenumatytos bent vieno 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
kiekvienoje valstybėje narėje visuose 
pagrįstam naudojimui skirtuose 
mažmeninių paslaugų paketuose, arba jog 
alternatyvių tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjų pateiktuose pasiūlymuose iš esmės 
lygiaverčiai mažmeniniai tarptinklinio 
ryšio tarifai nėra lengvai prieinami 
vartotojams visoje Sąjungoje, Komisija iki 
2016 m. liepos mėn., po viešųjų 
konsultacijų ir paprašiusi EERRI 
nuomonės bei į ją visapusiškai 
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vidaus rinkoje nacionaliniai ir tarptinklinio 
ryšio tarifai nesiskirtų.

atsižvelgusi, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia atitinkamus pasiūlymus, 
kaip ištaisyti šią padėtį ir užtikrinti, kad 
vidaus rinkoje nacionaliniai ir tarptinklinio 
ryšio tarifai nesiskirtų.

Or. en

Pakeitimas 798
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 8 punkto b papunkčio ii papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
19 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pakeisti 7, 9 ir 12 straipsniuose nustatytų 
didžiausių leistinų didmeninių kainų 
taikymo laikotarpį arba sumažinti jų dydį 
siekiant stiprinti visų tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjų gebėjimą savo 
atitinkamuose pagrįstam naudojimui 
skirtuose mažmeninių paslaugų paketuose 
pasiūlyti tarifų pasirinkimo galimybes, 
pagal kurias savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų kainos taikomos ir savojoje šalyje 
teikiamoms paslaugoms, ir 
reguliuojamoms tarptinklinio ryšio 
paslaugoms, tarsi jos būtų naudojamos 
savajame tinkle.

d) iki 2015 m. liepos mėn. pakeisti 7, 9 ir 
12 straipsniuose nustatytų didžiausių 
leistinų didmeninių kainų taikymo 
laikotarpį arba sumažinti jų dydį siekiant 
stiprinti visų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjų gebėjimą savo atitinkamuose 
pagrįstam naudojimui skirtuose 
mažmeninių paslaugų paketuose pasiūlyti 
tarifų pasirinkimo galimybes, pagal kurias 
savojoje šalyje teikiamų paslaugų kainos 
taikomos ir savojoje šalyje teikiamoms 
paslaugoms, ir reguliuojamoms 
tarptinklinio ryšio paslaugoms, tarsi jos 
būtų naudojamos savajame tinkle.

Or. en

Pakeitimas 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
19 straipsnis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

8a) 19 straipsnis pakeičiamas taip:
„19 straipsnis „19 straipsnis

Peržiūra Peržiūra
1. Komisija persvarsto šio reglamento 
veikimą ir po viešosios konsultacijos teikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d.
Komisija visų pirma įvertina, ar pasiekti 
šio reglamento tikslai. Šiuo tikslu
Komisija, be kita ko, persvarsto:

1. Komisija persvarsto šio reglamento 
veikimą ir, laikydamasi šio straipsnio 2–6 
dalies nuostatų, teikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

a) ar konkurencija pakankamai išaugo, kad 
būtų pagrįsta nebetaikyti didžiausių leistinų 
mažmeninių kainų;

2. Komisija iki 2015 m. rugsėjo 30 d., 
pasikonsultavusi su EERRI, praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, 
ar pakeisti 7, 9 ir 12 straipsniuose 
nustatytų didžiausių leistinų didmeninių 
kainų taikymo laikotarpį arba jį 
persvarstyti.

b) ar konkurencija bus pakankama, kad 
būtų panaikintos didžiausios leistinos 
didmeninės kainos;

3. Komisija iki 2016 m. birželio 30 d., po 
viešųjų konsultacijų, praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai, inter alia, apie:

c) didmeninių ir mažmeninių tarptinklinio 
ryšio vartotojams teikiamų skambučių, 
SMS žinučių ir duomenų perdavimo 
paslaugų kainų pokyčius bei numatomas 
būsimas tendencijas, palyginti su judriojo 
ryšio paslaugų kainomis vidaus lygiu 
valstybėse narėse, susijusias atskirai su 
vartotojais, pasirašiusiais apmokėjimo už 
suteiktas paslaugas sutartis, ir vartotojais, 
pasirašiusiais išankstinio apmokėjimo 
sutartis; ir į šių paslaugų kokybę bei spartą;

a) ar konkurencija pakankamai išaugo, kad 
būtų pagrįsta nebetaikyti didžiausių leistinų 
mažmeninių kainų;

d) paslaugų prieinamumą ir kokybę, 
įskaitant tas, kurios yra skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų perdavimo 
tarptinklinio ryšio paslaugų alternatyva, 
ypač atsižvelgiant į technologijų plėtrą;

b) ar konkurencija bus pakankama, kad 
būtų panaikintos didžiausios leistinos 
didmeninės kainos;

e) tai, kiek vartotojai gavo naudos dėl tikro 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainų 
sumažėjimo, tarifų ir produktų, kuriais gali 
naudotis įvairiais režimais skambinantys 
vartotojai, įvairovės, bei tarptinklinio ryšio 

c) didmeninių ir mažmeninių tarptinklinio 
ryšio vartotojams teikiamų skambučių, 
SMS žinučių ir duomenų perdavimo 
paslaugų kainų pokyčius bei numatomas 
būsimas tendencijas, palyginti su judriojo 
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ir nacionalinių tarifų skirtumą, įskaitant tai, 
ar esama pasiūlymų, kuriais numatomas 
vienas bendras nacionalinėms bei 
tarptinklinio ryšio paslaugoms taikomas 
tarifas;

ryšio paslaugų kainomis vidaus lygiu 
valstybėse narėse, susijusias atskirai su 
vartotojais, pasirašiusiais apmokėjimo už 
suteiktas paslaugas sutartis, ir vartotojais, 
pasirašiusiais išankstinio apmokėjimo 
sutartis; ir į šių paslaugų kokybę bei spartą;

f) konkurencijos mažmeninių ir didmeninių 
pardavimų rinkose laipsnį, ypač mažų, 
nepriklausomų arba neseniai įsisteigusių 
operatorių konkurencinę padėtį, įskaitant 
prekybinių susitarimų poveikį 
konkurencijai bei operatorių tarpusavio 
ryšio laipsnį;

d) paslaugų prieinamumą ir kokybę, 
įskaitant tas, kurios yra skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų perdavimo 
tarptinklinio ryšio paslaugų alternatyva, 
ypač atsižvelgiant į technologijų plėtrą;

g) kiek 3 ir 4 straipsniuose numatytų 
struktūrinių priemonių įgyvendinimas 
padėjo tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus 
rinkoje formuotis konkurencijai, kad 
tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų 
skirtumas būtų priartėjęs prie nulio;

e) tai, kiek vartotojai gavo naudos dėl tikro 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainų 
sumažėjimo, tarifų ir produktų, kuriais gali 
naudotis įvairiais režimais skambinantys 
vartotojai, įvairovės, bei tarptinklinio ryšio 
ir nacionalinių tarifų skirtumą, įskaitant tai, 
ar esama pasiūlymų, kuriais numatomas 
vienas bendras nacionalinėms bei 
tarptinklinio ryšio paslaugoms taikomas 
tarifas;

h) kiek didmeninių ir mažmeninių 
didžiausių leistinų kainų ribų lygiu buvo 
užtikrinta apsauga nuo pernelyg aukštų 
kainų vartotojams, tuo pačiu metu sudarant 
sąlygas vystytis konkurencijai tarptinklinio 
ryšio paslaugų vidaus rinkoje.

f) konkurencijos mažmeninių ir didmeninių 
pardavimų rinkose laipsnį, ypač mažų, 
nepriklausomų arba neseniai įsisteigusių 
operatorių konkurencinę padėtį, įskaitant 
prekybinių susitarimų poveikį 
konkurencijai bei operatorių tarpusavio 
ryšio laipsnį;

2. Jei iš ataskaitos paaiškėja, jog šiame 
reglamente numatytų struktūrinių 
priemonių nepakako tam, kad siekiant 
naudos visiems Europos vartotojams būtų 
sustiprinta tarptinklinio ryšio paslaugų 
vidaus rinkos konkurencija, arba jog
tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų 
skirtumas nepriartėjo prie nulio, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
atitinkamus pasiūlymus, kaip ištaisyti šią 
padėtį ir pasiekti, kad būtų sukurta 
judriojo ryšio duomenų perdavimo 
paslaugų vidaus rinka, kurioje galiausiai 
nacionaliniai ir tarptinklinio ryšio tarifai 
nesiskirtų. Komisija visų pirma 
išnagrinėja, ar būtina:

g) kiek 3 ir 4 straipsniuose numatytų 
struktūrinių priemonių įgyvendinimas 
padėjo tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus 
rinkoje formuotis konkurencijai, kad 
tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų 
skirtumas būtų priartėjęs prie nulio;
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a) patvirtinti papildomas technines ir 
struktūrines priemones;

h) kiek didmeninių ir mažmeninių 
didžiausių leistinų kainų ribų lygiu buvo 
užtikrinta apsauga nuo pernelyg aukštų 
kainų vartotojams, tuo pačiu metu sudarant 
sąlygas vystytis konkurencijai tarptinklinio 
ryšio paslaugų vidaus rinkoje.

b) iš dalies pakeisti struktūrines 
priemones;

4. Jei iš pagal 2 dalį pateiktos ataskaitos 
paaiškėja, kad reikia pakeisti didžiausius 
leistinus didmeninius mokesčius arba juos 
persvarstyti, Komisija iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia atitinkamą pasiūlymą, 
kaip ištaisyti šią padėtį.

c) pratęsti 8, 10 ir 13 straipsniuose 
nustatytų didžiausių leistinų mažmeninių 
kainų taikymo laikotarpį ir galbūt 
patikslinti jų dydį;

Jei iš 3 dalyje nurodytos ataskaitos 
paaiškėja, jog šiame reglamente numatytų 
struktūrinių priemonių nepakako tam, 
kad siekiant naudos visiems Europos 
vartotojams būtų sustiprinta tarptinklinio 
ryšio paslaugų vidaus rinkos 
konkurencija, arba jog tarptinklinio ryšio 
ir nacionalinių tarifų skirtumas 
nepriartėjo prie nulio, Komisija iki 
2015 m. gruodžio 31 d. Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
atitinkamus pasiūlymus, kaip ištaisyti šią 
padėtį ir pasiekti, kad būtų sukurta 
judriojo ryšio duomenų perdavimo 
paslaugų vidaus rinka, kurioje galiausiai 
nacionaliniai ir tarptinklinio ryšio tarifai 
nesiskirtų.

d) pakeisti 7, 9 ir 12 straipsniuose 
nustatytų didžiausių leistinų didmeninių 
kainų taikymo laikotarpį arba patikslinti 
jų dydį;

5. Be to, kas dvejus metus po 1 dalyje 
nurodytos ataskaitos Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Kiekvienoje ataskaitoje pateikiama 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo 
Sąjungoje stebėsenos santrauka, taip pat 
įvertinama pažanga, padaryta siekiant šio 
reglamento tikslų, įskaitant 2 ir 3 dalyse
nurodytus klausimus.

e) nustatyti visus kitus būtinus 
reikalavimus, įskaitant tarptinklinio ryšio 
ir nacionalinių tarifų vienodumo 
reikalavimą.

6. Kad įvertintų konkurencijos plėtotę 
tarptinklinio ryšio rinkose Sąjungos mastu, 
EERRI iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų reguliariai renka duomenis apie 
tarptinklinio ryšio skambučių, SMS žinučių 
ir duomenų paslaugų mažmeninių ir 
didmeninių kainų pokyčius. Apie šiuos 
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duomenis pranešama Komisijai bent du 
kartus per metus. Komisija juos skelbia 
viešai.

3. Be to, kas dvejus metus po 1 dalyje 
nurodytos ataskaitos Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Kiekvienoje ataskaitoje pateikiama 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo 
Sąjungoje stebėsenos santrauka, taip pat 
įvertinama pažanga, padaryta siekiant šio 
reglamento tikslų, įskaitant 1 ir 2 dalyse
nurodytus klausimus.

Be to, EERRI iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų kasmet renka informaciją apie 
operatorių vartotojams siūlomų tarifų 
skaidrumą ir palyginamumą. Komisija tuos 
duomenis ir išvadas skelbia viešai.“

4. Kad įvertintų konkurencijos plėtotę 
tarptinklinio ryšio rinkose Sąjungos mastu, 
EERRI iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų reguliariai renka duomenis apie 
tarptinklinio ryšio skambučių, SMS žinučių 
ir duomenų paslaugų mažmeninių ir 
didmeninių kainų pokyčius. Apie šiuos 
duomenis pranešama Komisijai bent du 
kartus per metus. Komisija juos skelbia 
viešai.

Be to, EERRI iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų kasmet renka informaciją apie 
operatorių vartotojams siūlomų tarifų 
skaidrumą ir palyginamumą. Komisija tuos 
duomenis ir išvadas skelbia viešai.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 800
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
19 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

8a) 19 straipsnis pakeičiamas taip:
„Persvarstymas „1. Komisija persvarsto šio reglamento 
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veikimą ir, laikydamasi šio straipsnio 2–6 
dalies nuostatų, teikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

1. Komisija persvarsto šio reglamento 
veikimą ir po viešosios konsultacijos teikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d. 
Komisija visų pirma įvertina, ar pasiekti 
šio reglamento tikslai. Šiuo tikslu
Komisija, be kita ko, persvarsto:

2. Komisija iki 2015 m. birželio 30 d., po 
viešųjų konsultacijų ir atsižvelgdama į 
užbaigimo mokesčius, praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tai, ar 
pakeisti 7, 9 ir 12 straipsniuose nustatytų
didžiausių leistinų didmeninių kainų 
taikymo laikotarpį arba jį persvarstyti.

a) ar konkurencija pakankamai išaugo, 
kad būtų pagrįsta nebetaikyti didžiausių 
leistinų mažmeninių kainų;

EERRI iki 2015 m. birželio 30 d., po 
viešųjų konsultacijų ir siekdama 
įgyvendinti 6a straipsnį, nustato gaires dėl 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią neįprastam arba nesąžiningam 
naudojimui.

b) ar konkurencija bus pakankama, kad 
būtų panaikintos didžiausios leistinos 
didmeninės kainos;

3. Komisija iki 2016 m. birželio 30 d., po 
viešųjų konsultacijų, praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai, inter alia, apie:

c) didmeninių ir mažmeninių tarptinklinio 
ryšio vartotojams teikiamų skambučių, 
SMS žinučių ir duomenų perdavimo 
paslaugų kainų pokyčius bei numatomas 
būsimas tendencijas, palyginti su judriojo 
ryšio paslaugų kainomis vidaus lygiu 
valstybėse narėse, susijusias atskirai su 
vartotojais, pasirašiusiais apmokėjimo už 
suteiktas paslaugas sutartis, ir vartotojais, 
pasirašiusiais išankstinio apmokėjimo 
sutartis; ir į šių paslaugų kokybę bei 
spartą;

a) paslaugų prieinamumą ir kokybę, 
įskaitant tas, kurios yra skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų perdavimo 
tarptinklinio ryšio paslaugų alternatyva, 
ypač atsižvelgiant į technologijų plėtrą;

d) paslaugų prieinamumą ir kokybę, 
įskaitant tas, kurios yra skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų perdavimo 
tarptinklinio ryšio paslaugų alternatyva, 
ypač atsižvelgiant į technologijų plėtrą;

b) konkurencijos mažmeninių ir 
didmeninių pardavimų rinkose laipsnį, 
ypač mažų, nepriklausomų arba neseniai 
įsisteigusių operatorių konkurencinę 
padėtį, įskaitant prekybinių susitarimų 
poveikį konkurencijai bei operatorių 
tarpusavio ryšio laipsnį;

e) tai, kiek vartotojai gavo naudos dėl 
tikro tarptinklinio ryšio paslaugų kainų 
sumažėjimo, tarifų ir produktų, kuriais 
gali naudotis įvairiais režimais 
skambinantys vartotojai, įvairovės, bei 
tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų 
skirtumą, įskaitant tai, ar esama 

c) kiek 3 ir 4 straipsniuose numatytų 
struktūrinių priemonių įgyvendinimas 
padėjo tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus 
rinkoje formuotis konkurencijai.
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pasiūlymų, kuriais numatomas vienas 
bendras nacionalinėms bei tarptinklinio 
ryšio paslaugoms taikomas tarifas;
f) konkurencijos mažmeninių ir didmeninių 
pardavimų rinkose laipsnį, ypač mažų, 
nepriklausomų arba neseniai įsisteigusių 
operatorių konkurencinę padėtį, įskaitant 
prekybinių susitarimų poveikį 
konkurencijai bei operatorių tarpusavio 
ryšio laipsnį;

Komisija visų pirma nagrinėja, ar būtina 
nustatyti papildomas technines ir 
struktūrines priemones arba pakeisti 
struktūrines priemones.

g) kiek 3 ir 4 straipsniuose numatytų 
struktūrinių priemonių įgyvendinimas 
padėjo tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus 
rinkoje formuotis konkurencijai, kad 
tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų 
skirtumas būtų priartėjęs prie nulio;

4. Jeigu pagal 2 dalį pateikta ataskaita 
rodo, kad reikia pakeisti didžiausius 
leistinus didmeninius mokesčius arba juos 
persvarstyti, Komisija šiuo klausimu 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
atitinkamus pasiūlymus.

h) kiek didmeninių ir mažmeninių 
didžiausių leistinų kainų ribų lygiu buvo 
užtikrinta apsauga nuo pernelyg aukštų 
kainų vartotojams, tuo pačiu metu 
sudarant sąlygas vystytis konkurencijai 
tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus 
rinkoje.

Jei iš pagal 3 dalį pateiktos ataskaitos 
paaiškėja, jog šiame reglamente numatytų 
struktūrinių priemonių nepakako tam, 
kad siekiant naudos visiems Europos 
vartotojams būtų sustiprintas tarptinklinio 
ryšio paslaugų vidaus konkurencija, 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia atitinkamus pasiūlymus, kaip 
ištaisyti šią padėtį.

2. Jei iš ataskaitos paaiškėja, jog šiame 
reglamente numatytų struktūrinių 
priemonių nepakako tam, kad siekiant 
naudos visiems Europos vartotojams būtų 
sustiprinta tarptinklinio ryšio paslaugų 
vidaus rinkos konkurencija, arba jog 
tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų 
skirtumas nepriartėjo prie nulio, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
atitinkamus pasiūlymus, kaip ištaisyti šią 
padėtį ir pasiekti, kad būtų sukurta 
judriojo ryšio duomenų perdavimo 
paslaugų vidaus rinka, kurioje galiausiai 
nacionaliniai ir tarptinklinio ryšio tarifai 
nesiskirtų. Komisija visų pirma 
išnagrinėja, ar būtina:

Abiem atvejais pasiūlymai dėl bet kokių 
tinkamų priemonių teikiami kartu su 
ataskaitomis.

a) patvirtinti papildomas technines ir 
struktūrines priemones;

5. Be to, kas dvejus metus po 3 dalyje 
nurodytos ataskaitos Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Kiekvienoje ataskaitoje pateikiama 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo 



PE526.176v01-00 200/217 AM\1013978LT.doc

LT

Sąjungoje stebėsenos santrauka ir 
įvertinama pažanga siekiant šio reglamento 
tikslų.

b) iš dalies pakeisti struktūrines 
priemones;

6. Kad įvertintų konkurencijos plėtotę 
tarptinklinio ryšio rinkose Sąjungos mastu, 
EERRI iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų reguliariai renka duomenis apie 
tarptinklinio ryšio skambučių, SMS žinučių 
ir duomenų paslaugų mažmeninių ir 
didmeninių kainų pokyčius. Apie šiuos 
duomenis pranešama Komisijai bent du 
kartus per metus. Komisija juos skelbia 
viešai.

c) pratęsti 8, 10 ir 13 straipsniuose 
nustatytų didžiausių leistinų mažmeninių 
kainų taikymo laikotarpį ir galbūt 
patikslinti jų dydį;

Be to, EERRI iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų kasmet renka informaciją apie 
operatorių vartotojams siūlomų tarifų 
skaidrumą ir palyginamumą. Komisija 
šiuos duomenis ir išvadas skelbia viešai.“

d) pakeisti 7, 9 ir 12 straipsniuose 
nustatytų didžiausių leistinų didmeninių 
kainų taikymo laikotarpį arba patikslinti 
jų dydį;
e) nustatyti visus kitus būtinus 
reikalavimus, įskaitant tarptinklinio ryšio 
ir nacionalinių tarifų vienodumo 
reikalavimą.

3. Be to, kas dvejus metus po 1 dalyje 
nurodytos ataskaitos Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Kiekvienoje ataskaitoje pateikiama 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo 
Sąjungoje stebėsenos santrauka, taip pat 
įvertinama pažanga, padaryta siekiant šio 
reglamento tikslų, įskaitant 1 ir 2 dalyse 
nurodytus klausimus.
4. Kad įvertintų konkurencijos plėtotę 
tarptinklinio ryšio rinkose Sąjungos mastu, 
EERRI iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų reguliariai renka duomenis apie 
tarptinklinio ryšio skambučių, SMS žinučių 
ir duomenų paslaugų mažmeninių ir 
didmeninių kainų pokyčius. Apie šiuos 
duomenis pranešama Komisijai bent du 
kartus per metus. Komisija juos skelbia 
viešai.
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Be to, EERRI iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų kasmet renka informaciją apie 
operatorių vartotojams siūlomų tarifų 
skaidrumą ir palyginamumą. Komisija tuos 
duomenis ir išvadas skelbia viešai.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4 straipsnio 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 3 straipsnis papildomas nauja 2a 
pastraipa:
Reikėtų susisteminti konsultacinį EERRI 
vaidmenį pasiūlymų dėl bet kurių teisės 
aktų parengiamuoju etapu, susijusį su 
elektroninių ryšių sektoriumi

Or. en

Pakeitimas 802
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a straipsnis (naujas)
Sprendimas Nr. 243/2012/ES
4 straipsnio 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Sprendimo Nr. 243/2012/ES pakeitimai
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Nustatydamos licencijos mokesčių, kurie 
mokami už spektro paskirstymą, 
struktūrą, nacionalinės kompetentingos 
institucijos užtikrina, kad pasirinkta 
mokesčių struktūra padėtų kuo labiau 
sumažinti laiką, kurio reikia naujam 
tinklui ir paslaugoms vartotojams ir 
piliečiams teikti, ir šiuo tikslu:
a) apsvarsto alternatyvių mokesčių 
struktūrų privalumus, įskaitant 
pakartotinų metinių mokesčių už 
licencijos trukmę mokėjimą, atsižvelgiant 
į jų poveikį investicijoms, inovacijoms ir 
konkrečios paslaugos prieinamumui 
visoje Europos Sąjungoje, ir
b) apsvarsto galimybę pradėti rinkti tokius 
mokesčius nuo dienos, kai pradėta teikti 
paslauga, kurią teikiant naudojamas 
paskirtas spektras. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu daugumoje Sąjungos valstybių narių taikoma mokesčių struktūra pasižymi dideliais 
išankstiniais mokesčiais, kurie nėra tinkamai suderinti su reikalingų tinklo investicijų 
terminais ir pajamų, kurias leidžia gauti paskirtas spektras, kūrimo terminais. Labiau 
subalansuotas požiūris, kuriuo atsižvelgiama į įvairiapusį alternatyvių mokesčių struktūrų 
poveikį investicijoms ir inovacijoms.

Pakeitimas 803
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4 straipsnio 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
vertinimo ir peržiūros ataskaitas. Pirmoji 
ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
2018 m. liepos 1 d. Paskesnės ataskaitos 

Komisija reguliariai teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
vertinimo ir peržiūros ataskaitas. Komisija 
iki 2015 m. birželio 30 d. būtinai patikrina 
ir įvertina visą elektroninių ryšių teisinę 
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teikiamos kas ketverius metus. Prireikus 
Komisija pateikia tinkamus pasiūlymus ir
jais iš dalies pakeičia šį reglamentą ir 
suderina kitus teisės aktus, visų pirma 
atsižvelgdama į informacinių technologijų 
plėtrą ir informacinės visuomenės 
pažangą. Ataskaitos skelbiamos viešai.

sistemą ir Europos Parlamentui ir Tarybai
pateikia ataskaitą bei tinkamus pasiūlymus
dėl šio reglamento pakeitimų ir
suderinimo su kitais teisės aktais.

Įvertinimas visų pirma turėtų apimti šiuos 
aspektus:
– patikrinimą, ar asimetrinę reikšmingą 
rinkos kainą ir prieigos taisykles būtų 
galima reglamentuoti kitaip;
– įvertinimą, ar reikalingas platesnis šio 
sektoriaus reglamentavimas, taikomas 
visiems rinkos dalyviams visoje vertės 
grandinėje;
– užtikrinimą, kad skaitmeninių paslaugų 
naudotojai jas galėtų ir kontroliuoti ir kad 
būtų užtikrinamas perkeliamumas 
keičiant operacines sistemas.
Visi rinkos dalyviai turėtų turėti galimybę 
veikti vienodomis sąlygomis; tai turėtų 
būti taikoma ir internetinio vaizdo turinio 
teikėjams, ir telekomunikacijų paslaugų 
teikėjams. Taip pat turėtų būti 
užtikrinama, kad internetinio vaizdo 
turinio naudotojai, kaip jau yra 
telekomunikacijų paslaugų teikėjų atveju, 
būtų apsaugoti taikant skaidrumo, 
nediskriminavimo, atvirumo, 
perkeliamumo ir sąveikumo principus bei 
palengvinant galimybę keisti operatorių.

Or. de

Pakeitimas 804
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4 straipsnio 6 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuostata dėl peržiūros Komisija 
reguliariai teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento vertinimo ir 
peržiūros ataskaitas. Pirmoji ataskaita 
pateikiama ne vėliau kaip 2018 m. liepos 
1 d. Paskesnės ataskaitos teikiamos kas 
ketverius metus. Prireikus Komisija 
pateikia tinkamus pasiūlymus ir jais iš 
dalies pakeičia šį reglamentą ir suderina 
kitus teisės aktus, visų pirma 
atsižvelgdama į informacinių technologijų 
plėtrą ir informacinės visuomenės 
pažangą. Ataskaitos skelbiamos viešai.

Komisija atlieka išsamų visos elektroninių 
ryšių reguliavimo sistemos vertinimą ir 
peržiūrą ir iki 2015 m. birželio 30 d. teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, 
įskaitant atitinkamus pasiūlymus.

Atliekant peržiūrą:
– vertinama, ar ES reguliavimo sistemoje 
galima pašalinti asimetrišką, didele įtaka 
rinkoje pagrįstą kainų ir prieigos 
reguliavimą;
– įvertinamas nuolatinis poreikis išlaikyti 
likusį reguliavimą, kuris būtų vienodai 
taikomas visiems rinkos dalyviams, 
dalyvaujantiems derinamoje vertės 
grandinėje;
– užtikrinama, kad skaitmeninių paslaugų 
naudotojai galėtų kontroliuoti savo 
skaitmeninį gyvenimą ir duomenis šiuo 
tikslu pašalinant kliūtis pakeisti 
operacines sistemas neprarandant savo 
taikomųjų programų ir duomenų;
– užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos ir 
numatoma pakankama vartotojų, 
besinaudojančių internetinio vaizdo 
turinio paslaugomis, palyginti su 
telekomunikacijų paslaugomis, apsauga 
šiuo tikslu sukuriant taisykles, kurios 
padeda internetinio vaizdo turinio 
paslaugoms taikyti nusistovėjusius 
elektroninių ryšių paslaugų teikimo 
principus, pvz., skaidrumas, 
nediskriminavimas, atvirumas, lengvas 
paslaugų teikėjų pakeitimas, sąveikumas, 
ryšių suderinamumas ir paslaugų 
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perkeliamumas. 

Or. en

Pagrindimas

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Pakeitimas 805
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4 straipsnio 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
vertinimo ir peržiūros ataskaitas. Pirmoji 
ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
2018 m. liepos 1 d. Paskesnės ataskaitos 
teikiamos kas ketverius metus. Prireikus 
Komisija pateikia tinkamus pasiūlymus ir 
jais iš dalies pakeičia šį reglamentą ir 
suderina kitus teisės aktus, visų pirma 
atsižvelgdama į informacinių technologijų 
plėtrą ir informacinės visuomenės 
pažangą. Ataskaitos skelbiamos viešai.

Komisija turi išsamiai įvertinti ir 
patikrinti visą elektroninių ryšių 
reglamentavimo sistemą, o rezultatus, 
įskaitant atitinkamus pasiūlymus dėl 
pakeitimų, ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo 
31 d. pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai.



PE526.176v01-00 206/217 AM\1013978LT.doc

LT

Or. de

Pakeitimas 806
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
vertinimo ir peržiūros ataskaitas. Pirmoji 
ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
2018 m. liepos 1 d. Paskesnės ataskaitos 
teikiamos kas ketverius metus. Prireikus 
Komisija pateikia tinkamus pasiūlymus ir 
jais iš dalies pakeičia šį reglamentą ir 
suderina kitus teisės aktus, visų pirma 
atsižvelgdama į informacinių technologijų 
plėtrą ir informacinės visuomenės 
pažangą. Ataskaitos skelbiamos viešai.

Komisija išsamiai įvertina ir patikrina 
visą elektroninių ryšių teisinę sistemą ir 
iki 2015 m. birželio 30 d. Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą 
bei atitinkamus pasiūlymus.

Or. de

Pakeitimas 807
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuostata dėl peržiūros Komisija reguliariai 
teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento vertinimo ir peržiūros 
ataskaitas. Pirmoji ataskaita pateikiama ne 
vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d. Paskesnės 
ataskaitos teikiamos kas ketverius metus. 
Prireikus Komisija pateikia tinkamus 
pasiūlymus ir jais iš dalies pakeičia šį 
reglamentą ir suderina kitus teisės aktus, 
visų pirma atsižvelgdama į informacinių 
technologijų plėtrą ir informacinės 

Nuostata dėl peržiūros Komisija reguliariai 
teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento vertinimo ir peržiūros 
ataskaitas. Pirmoji ataskaita pateikiama ne 
vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d. Paskesnės 
ataskaitos teikiamos kas ketverius metus. 
Prireikus Komisija pateikia tinkamus 
pasiūlymus ir jais iš dalies pakeičia šį 
reglamentą ir suderina kitus teisės aktus, 
visų pirma atsižvelgdama į informacinių 
technologijų plėtrą ir informacinės 
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visuomenės pažangą. Ataskaitos 
skelbiamos viešai.

visuomenės pažangą. Atliekant peržiūrą, 
be kita ko, atsižvelgiama į: 

Or. en

Pakeitimas 808
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikdama patikrinimą Komisija:

Or. de

Pakeitimas 809
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirmos pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Peržiūra apima 2007 m. gruodžio 17 d. 
Komisijos rekomendaciją dėl elektroninių 
ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir 
paslaugų rinkų, kurioms gali būti 
taikomas ex ante reguliavimas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir paslaugų bendrosios reguliavimo 
sistemos, įskaitant trijų kriterijų bandymą. 
2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos 
rekomendacija dėl elektroninių ryšių 
sektoriaus atitinkamų produktų ir 
paslaugų rinkų galios iki bus atlikta 
išsami reguliavimo sistemos peržiūra;

Or. en
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Pagrindimas

Galimi dabartinio ES reguliavimo ir konkurencijos modelio pakeitimai turi būti daromi 
atliekant išsamią peržiūrą, konsultuojantis su visuomene ir atliekant poveikio vertinimą. Šis 
reglamentas arba Komisijos įgyvendinimo aktai neturėtų pažeisti tokios peržiūros ir šiomis 
aplinkybėmis dabar taikomo susijusių rinkų sąrašo negalima pakeisti prieš tai dėl to teisės 
aktų leidėjams nesusitarus dėl tokių pakeitimų po peržiūros.

Pakeitimas 810
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirmos pastraipos i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) visoje Europoje teikiamas paslaugas ir 
visoje Europoje veikiančius operatorius, 
atsižvelgiant į tai, kad Komisija pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 15 straipsnio 4 
dalį gali nustatyti tarptautines rinkas;

Or. en

Pakeitimas 811
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirmos pastraipos i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pasauliniu mastu konkurencingų 
paslaugų teikėjų visoje Europoje plėtros ir 
tarpvalstybinių verslo paslaugų teikimo 
palengvinimas;

Or. en

Pakeitimas 812
Werner Langen, Herbert Reul



AM\1013978LT.doc 209/217 PE526.176v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) įvertina, ar galima baigti asimetrinį ir 
reikšminga įtaka rinkoje grindžiamą 
kainų ir prieigos reguliavimą;

Or. de

Pakeitimas 813
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirmos pastraipos ii punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) tarpvalstybinių rinkų nustatymą, 
pirmiausia bent jau verslo paslaugų
srityje; sąlygų paslaugų teikėjams 
pranešti EERRI, kad jie ketina teikti 
paslaugas tokiose rinkose, sudarymas ir 
EERRI atliekama paslaugų teikėjų, 
teikiančių paslaugas tokiose rinkose, 
priežiūra;

Or. en

Pakeitimas 814
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) įvertina, ar dar reikalingas esamas 
reglamentavimas, vienodai taikomas 
visiems rinkos dalyviams visoje vertės 
grandinėje;

Or. de
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Pakeitimas 815
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) užtikrina, kad skaitmeninių paslaugų 
naudotojai galėtų kontroliuoti savo 
skaitmeninę tapatybę ir duomenis; tai 
galima pasiekti palengvinant galimybę 
keisti įvairias operacines sistemas 
neprarandant taikomųjų programų ir 
duomenų;

Or. de

Pakeitimas 816
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirmos pastraipos iii punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) bendrą Sąjungos leidimą, įskaitant 
visos Europos spektro aukcionus ir visos 
sistemos priežiūros struktūrą;

Or. en

Pakeitimas 817
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) užtikrina, kad telekomunikacijų 
paslaugoms ir internetinio vaizdo turinio 
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paslaugoms būtų taikomos vienodos 
pradinės ir konkurencijos sąlygos, o kartu 
būtų užtikrinta pakankama internetinio 
vaizdo turinio paslaugų naudotojų 
apsauga. Šiuo tikslu ypač atsižvelgiama į 
skaidrumo, nediskriminavimo ir 
sąveikumo principus bei palengvinama 
galimybė keisti paslaugų teikėją.

Or. de

Pakeitimas 818
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirmos pastraipos iv punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) funkcinio atskyrimo priemonės 
taikymo stiprinimas panaikinant išskirtinį 
įpareigojimo pobūdį padedant labiau 
skatinti investuoti į tinklus ir toliau plėtoti 
elektroninių ryšių vidaus rinką;

Or. en

Pakeitimas 819
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirmos pastraipos v punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) Sąjungos pasaulinio konkurencingumo 
ir Europos skaitmeninio sektoriaus, taip 
pat investicijų ir inovacijų skatinimas.

Or. en
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Pakeitimas 820
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39a straipsnis
Europos bendrosios elektroninių ryšių 

rinkos reguliavimo ir priežiūros institucija
Įsteigiama nepriklausoma Europos 
bendrosios elektroninių ryšių rinkos 
reguliavimo ir priežiūros institucija, 
kurios tikslas – reguliuoti Europos 
elektroninių ryšių rinką ir prižiūrėti, kad 
ji gerai veiktų. Šios nepriklausomos 
institucijos veikimo išlaidos padengiamos 
iš privalomo mokesčio, taikomo 
elektroniniams ryšiams, lėšų.

Or. fr

Pakeitimas 821
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 822
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirma antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MINIMALŪS EUROPOS VIRTUALIŲ 
PLAČIAJUOSČIO RYŠIO PRIEIGOS 
PRODUKTŲ PASIŪLYMŲ 
PARAMETRAI

MINIMALŪS EUROPOS AUKŠTOS 
KOKYBĖS PRIEIGOS PRODUKTŲ, 
SKIRTŲ TEIKTI VERSLO RYŠIŲ 
PASLAUGAS VISOJE EUROPOJE, 
PASIŪLYMŲ PARAMETRAI

Or. en

Pakeitimas 823
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. [...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 824
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos septynių lygmenų ryšio 
protokolų modelį 3 lygmeniu (tinklo 
lygmeniu) – IP lygmens bitų srauto 
lygmeniu – siūlomas fiksuotojo ryšio tinklo 
didmeninės prieigos produktas, kai 
perdavimo taškuose užtikrinamas didesnis 
išteklių sutelkimo laipsnis, pvz., toks, koks 
yra nacionaliniu ir (arba) regioniniu 
lygmeniu.

1 PASIŪLYMAS. Pagal Tarptautinės 
standartizacijos organizacijos septynių 
lygmenų ryšio protokolų modelį 3 
lygmeniu (tinklo lygmeniu) – IP lygmens 
bitų srauto lygmeniu – siūlomas aukštos 
kokybės fiksuotojo ryšio tinklo didmeninės 
prieigos produktas, kai perdavimo taškuose 
užtikrinamas didesnis išteklių sutelkimo 
laipsnis, pvz., toks, koks yra nacionaliniu ir 
(arba) regioniniu lygmeniu.

Or. en
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Pakeitimas 825
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.2 punkto pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė palaikyti skirtingus paslaugos 
kokybės lygius (pvz. QoS 1, 2 ir 3) pagal 
šiuos parametrus:

Galimybė palaikyti aukštos kokybės
paslaugos lygius pagal šiuos parametrus:

Or. en

Pakeitimas 826
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 3 PASIŪLYMAS. 3. 2 PASIŪLYMAS.

Or. en

Pakeitimas 827
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MINIMALŪS EUROPOS 
UŽTIKRINTOS PASLAUGOS 
KOKYBĖS PRISIJUNGIMO 
PRODUKTŲ PARAMETRAI

Išbraukta.

Tinklo elementai ir susijusi informacija:
– Prisijungimo produkto, kuris bus 
teikiamas fiksuotojo ryšio tinkle, 
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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.

Or. en

Pakeitimas 828
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MINIMALŪS EUROPOS 
UŽTIKRINTOS PASLAUGOS 
KOKYBĖS PRISIJUNGIMO 
PRODUKTŲ PARAMETRAI

Išbraukta.

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:
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– balso ir vaizdo skambučių;
garso ir vaizdo turinio transliavimo ir
– kritinių duomenų taikomųjų programų.

Or. en

Pakeitimas 829
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MINIMALŪS EUROPOS 
UŽTIKRINTOS PASLAUGOS 
KOKYBĖS PRISIJUNGIMO 
PRODUKTŲ PARAMETRAI

Išbraukta.

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.

Or. de

Pakeitimas 830
Catherine Trautmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MINIMALŪS EUROPOS 
UŽTIKRINTOS PASLAUGOS 
KOKYBĖS PRISIJUNGIMO 
PRODUKTŲ PARAMETRAI

Išbraukta.

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.

Or. en


