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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl reglamento dėl Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos yra dešimtmetį 
trukusių ES teisėkūros iniciatyvų rezultatas, kuriomis siekiama – suteikti neribotą prieigą prie 
elektroninių ryšių paslaugų už mažiausią kainą individualiems vartotojams ir įmonėms.
Europos Sąjungą sudaro 28 atskiros nacionalinės rinkos, kurių leidimų suteikimo, 
reglamentavimo, spektro skyrimo ir vartotojų apsaugos tvarka skiriasi. Toks susiskaidymas 
turi neigiamą poveikį. Jis ypač trukdo tarpvalstybinių paslaugų plėtrai, lemia dideles 
skambučių tarp valstybių narių kainas ir neleidžia pakankamai išnaudoti veikiančių tinklų 
pajėgumo. Dabartinė padėtis neigiamai veikia taip pat ir konkurencingumą ir užimtumą, 
būtent tuose sektoriuose (logistikos, bankininkystės, transporto, energetikos, mažmeninės 
prekybos, sveikatos ir kt.), kuriuose konkurencingumo gerinimas priklauso nuo ryšių ir 
integruotųjų paslaugų teikimo.

Regioninės plėtros komitetas mano, kad šis pasiūlymas turės teigiamą poveikį pasienio 
regionų plėtrai ir tarpvalstybinio teritorinio bendradarbiavimo stiprinimui.

Regioninės plėtros komitetas pabrėžia, kad Europos Sąjungos struktūriniai fondai jau atlieka 
pagrindinį vaidmenį finansuojant Europos skaitmeninę darbotvarkę. Šiuo požiūriu komitetas 
mano, kad šis pasiūlymas dėl reglamento padės skatinti su skaitmenine erdve susijusias 
viešąsias investicijas.

Tuo pačiu metu, kaip ir pasiūlymą dėl reglamento, komitetas rengiasi priimti rekomendaciją, 
skirtą būtent investicijoms į plačiajuostį ryšį skatinti. Regioninės plėtros komitetas ragina 
išplėsti šios rekomendacijos dalyką, kad būtų galima didinti bendros skaitmeninės aprėpties 
visoje Europos Sąjungoje, įskaitant atokius ir salų regionus, plėtrą. 

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kaip pabrėžiama Europos 
Parlamento Vidaus politikos generalinio 
direktorato B teminio skyriaus 
„Struktūrinė ir sanglaudos politika“ 
2013 m. tyrime „Internetas, skaitmeninė 
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ir Europos regionų ekonomikos plėtros 
darbotvarkė“ (toliau – tyrimas), palankios 
sąlygos, susijusios su informacinių ir 
ryšių technologijų tinkamumu ir 
priimtinumu ir informacinės visuomenės 
plėtra, regionuose yra svarbus, net 
lemiamas, veiksnys, nes tai yra būtent ta 
sritis, kurioje gali atsirasti informacinių ir 
ryšių technologijų paklausa;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) siekiant sukurti Europos bendrąją 
elektroninių ryšių rinką ir sustiprinti 
teritorinę bei socialinę sanglaudą reikėtų 
įgyvendinti Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/20131a

5 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytą 
investavimo prioritetą, susijusį su prieigos 
prie plačiajuosčio ryšio ir didelės spartos 
tinklų gerinimu, naujų technologijų ir 
tinklų naudojimu skaitmeninėje 
ekonomikoje, o visuose Europos Sąjungos 
regionuose reikėtų sudaryti sąlygas 
investuoti šioje srityje, kaip nurodyta šio 
reglamento 4 straipsnyje;

__________
1a 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės 
plėtros fondo ir dėl konkrečių su 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, 
kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1080/2006 (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 289).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) investicijos į naujos kartos 
infrastruktūrą, kuri yra būtina norint 
Sąjungos gyventojams sudaryti sąlygas 
pasinaudoti naujomis, novatoriškomis 
paslaugomis, negali apsiriboti centrinėmis 
arba tankiai apgyvendintomis vietovėmis, 
kuriose tokios investicijos tikrai atneštų 
pelno. Kartu turi būti investuojama ir 
nuošalesniuose bei atokiausiuose 
regionuose, kurie yra rečiau apgyvendinti 
ir mažiau išsivystę, kad šie regionai 
neatsiliktų dar labiau;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4d) kaip pastebėta minėtame tyrime, 
regioninis lygmuo yra tinkama terpė 
siekiant nustatyti informacinės 
visuomenės teikiamas galimybes ir vykdyti 
paramos tokiai visuomenei planus ir 
programas. Šiame tyrime taip pat 
nurodyta, kad skirtingų valdymo lygmenų 
sąveikoje glūdi didelis augimo 
potencialas. Siekiant pabaigti kurti 
bendrąją skaitmeninę rinką reikėtų 
derinti iniciatyvas „iš apačios į viršų“ ir 
projektus „iš viršaus į apačią“ arba juos 
bent jau plėtoti tuo pačiu metu;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio 
bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių 
išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 
darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Tačiau Sąjunga atsilieka 
nuo kitų svarbiausių pasaulio regionų –
nuo Šiaurės Amerikos, Afrikos ir dalies 
Azijos – naujausios kartos belaidžio 
plačiajuosčio ryšio technologijų, kurių 
reikia norint pasiekti tuos politikos tikslus, 
išsivystymo ir skvarbos srityse.
Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir 
prieigos prie 800 MHz dažnių juostos 
belaidžiam plačiajuosčiui ryšiui 
užtikrinimas, kur daugiau nei pusė 
valstybių narių prašo taikyti leidžiančią 
nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti iki 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
243/2012 dėl radijo spektro politikos
programoje nustatyto termino įrodo, kad 
būtina kuo skubiau imtis veiksmų, net ir 
dabartinės radijo spektro politikos 
programos galiojimo laikotarpiu. Sąjungos 
priemonių, kuriomis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB buvo siekiama suderinti 
radijo spektro prieinamumo ir jo
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio 
bendrosios rinkos itin svarbių išteklių.
Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 
darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
Sąjungos piliečiai, neatsižvelgiant į jų 
gyvenamąją vietą, turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir
suteikti galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Tačiau Sąjunga atsilieka 
nuo kitų svarbiausių pasaulio regionų –
Šiaurės Amerikos, Afrikos ir dalies Azijos 
– naujausios kartos belaidžio plačiajuosčio 
ryšio technologijų, kurių reikia norint 
pasiekti tuos politikos tikslus, išsivystymo 
ir skvarbos srityse. Nevienodas leidimų 
išdavimo procesas ir prieigos prie 800 
MHz dažnių juostos belaidžiam 
plačiajuosčiui ryšiui užtikrinimas, kai
daugiau nei pusė valstybių narių prašo 
taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą ar 
nespėja užtikrinti tokios prieigos iki 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime
Nr. 243/2012 dėl radijo spektro politikos
programos nustatyto termino, įrodo, kad 
būtina skubiai imtis veiksmų, net ir 
dabartinės radijo spektro politikos 
programos galiojimo laikotarpiu. Sąjungos 
priemonių, kuriomis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą
Nr. 676/2002/EB buvo siekiama suderinti 
radijo spektro prieinamumo ir veiksmingo 
naudojimo belaidžiam plačiajuosčiam 
ryšiui sąlygas, nepakako, kad ši problema 
būtų išspręsta;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) taip pat reikėtų imtis veiksmų 
didinant galutinių belaidžio vietinio tinklo 
prieigos taškų vartotojų duomenų 
apsaugą, kad būtų galima sustiprinti 
vartotojų pasitikėjimą ir skatinti 
plačiajuosčio belaidžio ryšio 
infrastruktūros plėtrą;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) tam, kad būtų sukurta bendroji 
elektroninių ryšių rinka, taip pat reikia 
pašalinti kliūtis galutiniams paslaugų 
gavėjams turėti prieigą prie elektroninių 
ryšių paslaugų visoje Sąjungoje. Todėl 
valdžios institucijos turėtų nedidinti arba 
neišlaikyti esamų kliūčių tarpvalstybiniam 
tokių paslaugų pirkimui. Elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų nesuteikti 
arba riboti prieigos arba diskriminuoti
galutinius paslaugų gavėjus dėl jų 
pilietybės arba valstybės narės, kurioje jie 
gyvena. Vis dėlto, įmanoma diferencijuoti
dėl objektyviai pateisinamų kainų, rizikos 
ir rinkos sąlygų, pvz., paklausos ar 
konkurentų taikomų kainų, skirtumų;

(43) tam, kad būtų sukurta bendroji 
elektroninių ryšių rinka, taip pat reikia 
pašalinti kliūtis galutiniams paslaugų 
gavėjams turėti prieigą prie elektroninių 
ryšių paslaugų visoje Sąjungoje. Todėl 
valdžios institucijos privalo nedidinti arba 
neišlaikyti esamų kliūčių tarpvalstybiniam 
tokių paslaugų pirkimui. Elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai negali nesuteikti arba 
riboti prieigos, arba diskriminuoti
galutinių paslaugų gavėjų dėl jų pilietybės 
arba valstybės narės, kurioje jie gyvena.
Vis dėlto, turėtų būti įmanoma 
diferencijuoti pagal objektyviai
pateisinamus kainų, rizikos ir rinkos 
sąlygų, pvz., paklausos skirtumų ar 
konkurentų taikomų kainų, skirtumus, 
sykiu užtikrinant aprėptį visoje Sąjungoje, 
įskaitant ne taip tankiai apgyvendintus, 
atokius ir mažiau išsivysčiusius regionus;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) atokumas, buvimas sala, mažas 
gyventojų tankis, nedidelė paslaugų 
paklausa ir nacionalinių tarptinklinio 
ryšio zonų egzistavimas – bendros 
aplinkybės įvairiose Europos dalyse, ypač 
atokiausiuose regionuose, negali būti 
laikomi objektyviais kriterijais, 
pateisinančiais didesnius fiksuotojo arba 
judriojo elektroninio ryšio paslaugų 
teikėjų taikomus tarifus;

Pagrindimas

Europos elektroninių ryšių rinka, kurią šiuo reglamentu siekiama sukurti, turėtų visiems 
vartotojams ES užtikrinti vienodus tarifus ir nediskriminacinę prieigą prie elektroninio ryšio 
paslaugų. Todėl atokumas, buvimas sala, mažas gyventojų tankis, nedidelė paslaugų paklausa 
ir tarptinklinio ryšio zonų egzistavimas kai kuriose šalyse nėra pateisinamos priežastys 
reikalauti didesnių tarifų.  

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga didesnė užtikrinta paslaugų, 
kurias teikia elektroninių ryšių visuomenei
teikėjai arba turinio, taikomųjų programų 
ar paslaugų teikėjai, kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas
per interneto protokolo televiziją (IPTV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras su 
sveikata susijusias taikomąsias programas.
Todėl galutiniai paslaugų gavėjai turėtų 
turėti teisę laisvai sudaryti sutartis dėl 
aukštesnės paslaugų kokybės specializuotų 
paslaugų teikimo su elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjais arba su turinio, 
taikomųjų programų ar paslaugų teikėjais. 
Teikiant tokias specializuotas paslaugas 
neturėtų būti pabloginama bendra 
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prieigos prie interneto kokybė. Be to, 
srauto valdymo priemonės neturėtų būti 
taikomos tokiu būdu, kuriuo būtų 
diskriminuojamos tam tikros 
specializuotos paslaugos, 
konkuruojančios su paslaugomis, kurias 
prieigos prie interneto paslaugų teikėjas 
teikia tiesiogiai arba bendradarbiaudamas 
su kitomis įmonėmis, nebent tam būtų 
objektyvi pateisinanti priežastis;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) dvišalių ar daugiašalių tarptinklinio 
ryšio paslaugų sutartimis judriojo ryšio 
operatoriams sudaromos sąlygos savo 
šalies klientų tarptinklinio ryšio paslaugų 
naudojimą partnerių tinkluose vertinti kaip 
didžia dalimi lygiavertį paslaugų teikimui 
tokiems klientams savo tinkluose, todėl tai 
turėtų poveikį nustatant tokios virtualios 
Sąjungos aprėpties savo tinklu
mažmenines kainas. Taikant tokią tvarką 
didmeninės prekybos lygmeniu būtų 
sudarytos sąlygos naujiems tarptinklinio 
ryšio produktams kurti ir taip padidinti 
pasirinkimo galimybes ir konkurenciją 
mažmeninės prekybos lygmeniu;

(73) komercinio ar techninio pobūdžio
tarptinklinio ryšio paslaugų sutartimis 
judriojo ryšio operatoriams gali būti
sudaromos sąlygos savo šalies klientų 
tarptinklinio ryšio paslaugų naudojimą 
partnerių tinkluose vertinti kaip didžia 
dalimi lygiavertį paslaugų teikimui tokiems 
klientams savo tinkluose, todėl tai turėtų 
poveikį nustatant mažmenines tokios 
virtualios Sąjungos aprėpties savo tinklu 
kainas. Taikant tokią tvarką didmeninės 
prekybos lygmeniu būtų sudarytos sąlygos 
naujiems tarptinklinio ryšio produktams 
kurti ir taip padidinti pasirinkimo 
galimybes ir konkurenciją mažmeninės 
prekybos lygmeniu;

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) valstybės narės ir valdžios institucijos 
imasi veiksmų, siekdamos užtikrinti, kad 
visoje Sąjungoje be diskriminacinių 
sąlygų būtų taikomi tarifai, naudojamasi 
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viešaisiais elektroninių ryšių tinklais ir 
viešąja prieiga prie elektroninių ryšių 
paslaugų.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatintų investicijas į naujas patobulintas 
didelio pajėgumo infrastruktūras, kurios 
apimtų visą Sąjungą ir kuriomis būtų 
galima patenkinti kintančius galutinių 
paslaugų gavėjų poreikius, ir inovacijas 
šioje srityje;

c) skatintų investicijas į naujas patobulintas 
didelio pajėgumo infrastruktūras, kurios 
apimtų visą Sąjungą ir kuriomis būtų 
galima patenkinti kintančius galutinių 
paslaugų gavėjų poreikius, ir inovacijas 
šioje srityje, ypač rečiau apgyvendintuose, 
nuošaliuose ir atokiausiuose regionuose;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos elektroninių ryšių teikėjas turi 
teisę visoje Sąjungoje teikti elektroninių 
ryšių tinklus ir paslaugas, ir kiekvienoje 
valstybėje narėje, kurioje jis vykdo veiklą
pagal vieną ES leidimą, kuriam taikomas 
tik 4 straipsnyje nustatytas reikalavimas 
apie jį pranešti, pasinaudoti savo teisėmis, 
susijusiomis su tokių tinklų ir paslaugų 
teikimu.

1. Kiekvienas Sąjungoje įsisteigęs
elektroninių ryšių teikėjas turi teisę visoje 
Sąjungoje teikti elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas, taip pat kiekvienoje valstybėje 
narėje, kurioje jis vykdo veiklą, naudotis
savo teisėmis, susijusiomis su tokių tinklų 
ir paslaugų teikimu.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos savo įsipareigojimų 
pagal atitinkamus tarptautinius susitarimus, 

1. Nepažeisdamos savo įsipareigojimų 
pagal atitinkamus tarptautinius susitarimus, 
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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 
paskyrimo arba skirstymo priemonių, kad 
nė vienai kitai valstybei narei nebūtų 
trukdoma jos teritorijoje pagal Sąjungos 
teisės aktus naudoti konkrečią suderintą 
dažnių juostą.

įskaitant Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungos (ITU) Radijo ryšio reglamentą, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
užtikrina, ypač siekiant įgyvendinti 
12 straipsnį, radijo dažnių spektro 
naudojimo savo teritorijoje 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 
suderintą dažnių juostą, skirtą belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui.

Pakeitimas 15

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 dalies nuostatų.

Pakeitimas 16

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.

Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad formuluotė „objektyvus pateisinimas“ dėl savo neaiškumo 
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sudaro sąlygas, kurių šiuo straipsniu siekiama išvengti, t. y., elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams taikyti diskriminacinius reikalavimus arba prieigos sąlygas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies įžanginė 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:

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko aukštesnių tarifų ryšiams Sąjungos 
viduje, kurie baigiasi kitoje valstybėje 
narėje:

Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad formuluotė „objektyvus pateisinimas“ dėl savo neaiškumo 
sudaro sąlygas, kurių šiuo straipsniu siekiama išvengti, t. y., elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams taikyti diskriminacinius reikalavimus arba prieigos sąlygas.

Pakeitimas 18

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 jokiu būdu negali būti 
bloginama bendra prieigos prie interneto 
paslaugų kokybė, ypač atokiose vietovėse, 
kuriose dažnių juosta yra ribota.
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Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad šiuo pasiūlymu dėl reglamento visoje ES vienodai reikėtų 
užkirsti kelią dažnių juostų perkrovai tuo atveju, kai teikiamos specializuotos paslaugos. 

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikiant specializuotas paslaugas jokiu 
būdu negalima sumažinti prieigos prie 
interneto kokybės, ypač atokiausiose ir 
šiaurinėse retai apgyvendintose vietovėse, 
kuriose prieiga prie interneto ir kokybė 
dažnai yra riboti.

Pagrindimas

Rinkos jėgos dažnai nesugeba prisiimti atsakomybės už didelių pajėgumų prieigos prie 
interneto paslaugų teikimą atokiose ir retai apgyvendintose vietovėse. Prieiga prie interneto 
tokiose vietovėse dėl poreikio įveikti didelius geografinius atstumus yra ypač svarbi. Didelio 
pajėgumo prieiga prie interneto yra ypač svarbi šiauriniuose regionuose, kuriuose gyventojų 
skaičius kai kuriais metų mėnesiais dėl turizmo padidėja dvidešimčia kartų.
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