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Verts/ALE frakcijos vardu 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Europos bendroji elektroninių ryšių rinka 
COM(2013) 0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

45 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gav÷jams, turinio ir taikomųjų 
programų teik÷jams bei interneto paslaugų 
teik÷jams. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gav÷jų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. geguž÷s m÷n. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ataskaitos d÷l duomenų srautų 
valdymo praktikos ir 2012 m. 
gruodžio m÷n. paskelbto Sveikatos ir 
vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 
užsakyto, tyrimo d÷l interneto prieigos ir 
teikimo rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleid÷, kad nemažos galutinių paslaugų 
gav÷jų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 
blokuojamos arba sul÷tinamos tam tikros 
taikomosios programos. D÷l šių tendencijų 
reikalingos aiškios Sąjungos lygmens 
taisykl÷s, kad būtų galima išlaikyti 
internetą atvirą ir išvengti bendrosios 
rinkos suskaidymo d÷l atskirų valstybių 

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gav÷jams, turinio ir taikomųjų 
programų teik÷jams bei interneto paslaugų 
teik÷jams. Tinklo neutralumo principas 
reiškia, kad visi interneto srautai tur÷tų 
būti vertinami vienodai, jų 
nediskriminuojant, neribojant ir 
netrukdant, nepriklausomai nuo jų 
siunt÷jo, gav÷jo, tipo, turinio, įrenginio, 
paslaugos arba taikomosios programos. 
Kaip nurodyta 2011 m. lapkričio 17 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje d÷l 
atviro interneto ir tinklo neutralumo 
(Procedūra: 2011/2866), atviras interneto 
pobūdis yra pagrindin÷ 
konkurencingumo, ekonominio augimo, 
socialinio vystymosi ir inovacijų paskata, 
l÷musi įspūdingo lygio taikomųjų 
internetinių programų, turinio ir 
paslaugų pl÷tros laim÷jimus, taigi ir 
išaugusią turinio ir paslaugų pasiūlą ir 
paklausą, o internetas yra nepaprastai 
svarbus laisvo žinių, id÷jų ir informacijos 
jud÷jimo katalizatorius, įskaitant šalis, 
kuriose prieiga prie nepriklausomos 
žiniasklaidos ribojama. Esama 
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narių taikomų priemonių; reguliavimo sistema siekiama didinti 
galutinių paslaugų gav÷jų galimybes prieiti 
prie informacijos ir ją skleisti, bei naudoti 
savo pasirinktas taikomąsias programas ir 
paslaugas. Tačiau 2012 m. geguž÷s m÷n. 
paskelbtos Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucijos (EERRI) 
ataskaitos d÷l duomenų srautų valdymo 
praktikos ir 2012 m. gruodžio m÷n. 
paskelbto Sveikatos ir vartotojų reikalų 
vykdomosios agentūros užsakyto, tyrimo 
d÷l interneto prieigos ir teikimo rinkos 
veikimo Europos Sąjungoje vertinant 
vartotojo požiūriu rezultatai atskleid÷, kad 
nemažos galutinių paslaugų gav÷jų dalies 
atžvilgiu taikoma tokia duomenų srautų 
valdymo tvarka, kuria blokuojamos arba 
sul÷tinamos tam tikros taikomosios 
programos. D÷l šių tendencijų reikalingos 
aiškios Sąjungos lygmens taisykl÷s, kad 
būtų galima išlaikyti internetą atvirą ir 
išvengti bendrosios rinkos suskaidymo d÷l 
atskirų valstybių narių taikomų priemonių; 

Or. en 
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49 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(49) galutiniai paslaugų gav÷jai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teik÷jų arba turinio, taikomųjų programų 
ar paslaugų teik÷jų siūloma didesnio lygio 
užtikrinta paslaugų kokyb÷. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas 
naudojant interneto protokolą (IP-TV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Tod÷l 
galutiniai paslaugų gav÷jai tur÷tų tur÷ti 
teisę laisvai sudaryti sutartis d÷l aukštesn÷s 
paslaugų kokyb÷s specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teik÷jais arba su turinio, taikomųjų 
programų ar paslaugų teik÷jais; 

(49) Tur÷tų būti įmanoma patenkinti 
galutinių paslaugų gav÷jų poreikį 
paslaugoms ir taikomosioms programoms, 
kurioms reikalinga didesnio lygio arba 
užtikrinta paslaugų kokyb÷. Tokios 
paslaugos, inter alia, gali apimti 
transliacijas, vaizdo konferencijas ir tam 
tikras sveikatos priežiūros taikomąsias 
programas. Tod÷l galutiniai paslaugų 
gav÷jai tur÷tų tur÷ti teisę laisvai sudaryti 
sutartis d÷l aukštesn÷s paslaugų kokyb÷s 
specializuotų paslaugų teikimo su 
interneto prieigos paslaugų teik÷jais, 
elektroninių ryšių visuomenei teik÷jais 
arba su turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teik÷jais. Jei tokios sutartys 
sudaromos su interneto prieigos teik÷ju, 
paslaugų teik÷jas tur÷tų užtikrinti, kad d÷l 
aukštesn÷s kokyb÷s paslaugų teikimo 
gerokai nenukent÷tų bendra interneto 
prieigos kokyb÷. Be to, teikiant srauto 
valdymo priemones netur÷tų būti 
diskriminuojamos konkuruojančios 
paslaugos arba taikomosios programos; 

Or. en 
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Pranešimas A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 
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50 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teik÷jai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokyb÷s 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris n÷ra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teik÷jai gal÷tų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teik÷jais d÷l tokių 
lanksčių paslaugų kokyb÷s lygių. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisid÷s kuriant 
naujas paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių 
visuomenei teik÷jams tur÷tų būti suteiktos 
galimyb÷s geriau subalansuoti duomenų 
srautus ir išvengti tinklo perkrovos. Tod÷l 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teik÷jai bei elektroninių ryšių visuomenei 
teik÷jai tur÷tų tur÷ti teisę laisvai sudaryti 
sutartis d÷l nustatyto paslaugų kokyb÷s 
lygio specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais iš esm÷s nepabloginama 
bendra interneto prieigos paslaugų kokyb÷; 

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teik÷jai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokyb÷s 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris n÷ra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos tam 
tikros paslaugos, pavyzdžiui, kompiuterių 
sujungimas (M2M), taip pat gali prireikti, 
kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teik÷jai gal÷tų susitarti su 
elektroninių ryšių visuomenei teik÷jais d÷l 
tokių lanksčių paslaugų kokyb÷s lygių. 
Tod÷l turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teik÷jai bei elektroninių ryšių 
teik÷jai tur÷tų tur÷ti teisę toliau laisvai 
sudaryti sutartis d÷l nustatyto paslaugų 
kokyb÷s lygio specializuotų paslaugų, jei 
tokiais susitarimais nepabloginama bendra 
interneto prieigos paslaugų kokyb÷; 

Or. en 
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51 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(51) nacionalin÷s reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gav÷jai iš tiesų gal÷tų 
pasinaudoti šia prieigos prie atviro 
interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalin÷s 
reguliavimo institucijos tur÷tų prisiimti 
steb÷jimo ir ataskaitų teikimo 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teik÷jai jų 
laikytųsi, ir kad aukštos kokyb÷s interneto 
prieigos paslaugomis, kurių nepablogina 
specializuotos paslaugos, būtų galima 
naudotis nediskriminacin÷mis sąlygomis. 
Vertindamos galimą bendrą interneto 
prieigos paslaugų pablog÷jimą, 
nacionalin÷s reguliavimo institucijos tur÷tų 
atsižvelgti į kokyb÷s parametrus, tokius 
kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, 
dreb÷jimas, paketų praradimas), tinklo 
perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir 
reklamuojamą spartą, interneto prieigos 
paslaugų veikimą, palyginti su 
specializuotomis paslaugomis, ir į kokybę, 
kaip ją supranta galutiniai paslaugų 
gav÷jai. Nacionalin÷ms reguliavimo 
institucijoms tur÷tų būti suteikti įgaliojimai 
visiems ar atskiriems elektroninių ryšių 

(51) nacionalin÷s reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gav÷jai iš tiesų gal÷tų 
pasinaudoti šia prieigos prie atviro 
interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalin÷s 
reguliavimo institucijos tur÷tų prisiimti 
steb÷jimo ir ataskaitų teikimo 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad interneto 
prieigos paslaugų teik÷jai, kiti elektroninių 
ryšių teik÷jai ir kiti paslaugų teik÷jai jų 
laikytųsi ir kad aukštos kokyb÷s interneto 
prieigos paslaugomis, kurių nepablogina 
specializuotos paslaugos, būtų galima 
naudotis nediskriminacin÷mis sąlygomis. 
Vertindamos galimą bendrą interneto 
prieigos paslaugų pablog÷jimą, 
nacionalin÷s reguliavimo institucijos tur÷tų 
atsižvelgti į kokyb÷s parametrus, tokius 
kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, 
dreb÷jimas, paketų praradimas), tinklo 
perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir 
reklamuojamą spartą, interneto prieigos 
paslaugų veikimą, palyginti su geresn÷s 
kokyb÷s paslaugomis, ir į kokybę, kaip ją 
supranta galutiniai paslaugų gav÷jai. 
Nacionalin÷s reguliavimo institucijos 
tur÷tų parengti skundų nagrin÷jimo 
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visuomenei teik÷jams nustatyti būtinuosius 
paslaugų kokyb÷s reikalavimus, jei to 
reikia, kad neprast÷tų/neblog÷tų bendra 
interneto prieigos paslaugų kokyb÷; 

procedūras, taip numatydamos 
veiksmingus ir lengvai prieinamus teisių 
gynimo būdus galutiniams naudotojams, 
ir joms tur÷tų būti suteikti įgaliojimai 
visiems ar atskiriems interneto prieigos 
paslaugų teik÷jams, kitiems elektroninių 
ryšių teik÷jams ir kitiems paslaugų 
teik÷jams nustatyti būtinuosius paslaugų 
kokyb÷s reikalavimus, jei to reikia, kad 
neprast÷tų/neblog÷tų bendra interneto 
prieigos paslaugų kokyb÷; 

Or. en 
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2 straipsnio 2 dalies 12 a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12a) tinklo neutralumas – principai, kai 
visam interneto duomenų srautui turi būti 
taikomos vienodos sąlygos, duomenys 
nediskriminuojami, neribojami ar 
netrikdomi nepriklausomai nuo to, kas 
yra jų siunt÷jas, gav÷jas, koks jų tipas, 
turinys, kokiu prietaisu jie siunčiami, 
kokia paslauga ar taikomoji programa; 

Or. en 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia tinklo neutralumo principą 
atitinkančią galimybę prisijungti prie 
interneto ir taip – faktiškai prie visų 
interneto galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamų tinklo technologijų arba 
galinių įrenginių; 

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

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga, optimaliai pritaikyta 
naudotis konkrečiu turiniu, taikomosiomis 
programomis ar paslaugomis arba jų 
deriniu, teikiama loginiu požiūriu 
skirtingais paj÷gumais, priklausanti nuo 
griežtos prieigos kontrol÷s siekiant 
užtikrinti geresnę kokybę visoje 
grandin÷je, neparduodama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas ir netinkama 
naudoti tuo tikslu; 

Or. en 
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23 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

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

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

1. Galutiniai paslaugų gav÷jai, 
naudodamiesi savo interneto prieigos 
paslauga, turi teisę į prieigą prie 
informacijos ir turinio, gali juos skleisti, 
naudoti ir teikti pasirinktas taikomąsias 
programas ir paslaugas bei naudoti 
pasirinktą galinę įrangą neatsižvelgiant į 
galutinio naudotojo ar paslaugų teik÷jo 
vietą arba paslaugos, informacijos ar 
turinio vietą, kilmę ar paskirties vietą.  

Galutiniai paslaugų gav÷jai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teik÷jais d÷l duomenų 
kiekio ir spartos ir pagal bet kurią iš tokių 
sutarčių, susijusių su duomenų kiekiu, 
naudotis visais interneto turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teik÷jų 
pasiūlymais. 

 

2. Galutiniai paslaugų gav÷jai taip pat turi 
teisę laisvai susitarti su elektroninių ryšių 
visuomenei teik÷jais arba turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teik÷jais 
d÷l aukštesn÷s paslaugų kokyb÷s 

2. Interneto prieigos paslaugų teik÷jai, 
elektroninių ryšių paslaugų teik÷jai ir 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teik÷jai galutiniams paslaugų gav÷jams 
gali siūlyti specializuotas paslaugas. Šios 
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specializuotų paslaugų teikimo. paslaugos gali būti siūlomos tik jei tinklo 
paj÷gumo pakanka šioms paslaugoms 
teikti papildant atviro interneto prieigos 
paslaugą ir d÷l jų neblog÷ja interneto 
prieigos paslaugų prieinamumas ar 
kokyb÷. Interneto prieigos paslaugų 
galutiniams naudotojams teik÷jai negali 
diskriminuoti funkciniu požiūriu 
lygiaverčių paslaugų ar taikomųjų 
programų. 

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teik÷jai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teik÷jai gal÷tų galutiniams 
paslaugų gav÷jams teikti specializuotas 
paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti 
tarpusavio susitarimus, kad gal÷tų 
perduoti atitinkamus duomenų kiekius ar 
duomenų srautus kaip apibr÷žtos kokyb÷s 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
paj÷gumą. Teikiant specializuotas 
paslaugas turi nebūti pakartotinai ar 
nuolatos pabloginama bendra interneto 
prieigos paslaugų kokyb÷. 

 

3. Šis straipsnis neturi poveikio Sąjungos 
ar nacionalin÷s teis÷s įstatymams, 
susijusiems su perduodamos informacijos, 
turinio, taikomųjų programų ar paslaugų 
teis÷tumu. 

 

4. Galimyb÷ naudotis 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisv÷mis palengvinama 
pateikiant išsamią informaciją pagal 25 
straipsnio 1 dalį, 26 straipsnio 2 dalį ir 27 
straipsnio 1 bei 2 dalis. 

4. Galutiniams paslaugų gav÷jams pagal 
Direktyvos 2002/22/EB 20 straipsnio 2 
dalį, 21 straipsnio 3 dalį ir 21a straipsnį 
suteikiama išsami informacija, įskaitant 
informaciją apie bet kokias taikomas 
pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemones, galinčias tur÷ti poveikį 
prieigai prie informacijos, turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų, 
nurodytų šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir jų 
sklaidai. 

5. Interneto prieigos paslaugų teik÷jai 
netur÷tų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
blokuodami, sul÷tindami, pablogindami ar 
diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
konkrečias jų klases, jei neviršijamos 
sutartyje numatytos duomenų kiekio ir 

5. Interneto prieigos paslaugų teik÷jai ir 
galutiniai paslaugų gav÷jai gali susitarti 
nustatyti duomenų kiekio ir interneto 
prieigos paslaugų spartos ribas. Interneto 
prieigos paslaugų teik÷jai netur÷tų riboti 1 
dalyje numatytos teis÷s blokuodami, 
sul÷tindami, keisdami, pablogindami ar 
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interneto prieigos paslaugų spartos ribos, 
išskyrus atvejus, kai reikia taikyti pagrįstas 
duomenų srautų valdymo priemones. 
Pagrįstos duomenų srautų valdymo 
priemon÷s yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad: 

diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
konkrečias jų klases, išskyrus atvejus, kai 
reikia taikyti pagrįstas duomenų srautų 
valdymo priemones. Duomenų srautų 
valdymo priemon÷s yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad: 

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

a) būtų vykdomas teismo sprendimas; 

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

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

c) būtų užkirstas kelias neužsakytų 
pranešimų perdavimui galutiniams 
paslaugų gav÷jams, kurie dav÷ išankstinį 
sutikimą taikyti tokias ribojamąsias 
priemones; 

 

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

d) būtų užkirstas kelias laikinai ar 
išskirtinei tinklo perkrovai arba 
sumažintas jos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.  

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

Duomenų srautų valdymo priemon÷s 
netaikomos ilgiau negu būtina. 

 Nepažeidžiant Direktyvos 95/46/EB, 
duomenų srautų valdymo priemon÷s apima 
tik asmens duomenų tvarkymą, kuris 
reikalingas ir proporcingas siekiant šioje 
dalyje nustatytų tikslų ir šioms priemon÷s 
taikoma Direktyva 2002/58/EB, ypač ryšių 
konfidencialumo klausimu. 

 Interneto paslaugų teik÷jai nustato 
tinkamas, aiškias, atviras ir veiksmingas 
procedūras, kuriomis siekiama nagrin÷ti 
skundus d÷l šio straipsnio pažeidimo. Šios 
procedūros neturi poveikio galutinių 
naudotojų teis÷ms min÷tuoju klausimu 
kreiptis į nacionalinę reguliavimo 



 

AM\1024918LT.doc  PE529.689v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

instituciją. 

Or. en 
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Paslaugų kokyb÷s užtikrinimas  Paslaugų kokyb÷s užtikrinimas  

1. Nacionalin÷s reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gav÷jai gal÷tų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisv÷mis, kad būtų 
laikomasi 23 straipsnio 5 dalies, ir kad 
interneto prieigos paslaugomis, kurių 
kokyb÷ atspindi technologijų pasiekimus, 
būtų galima nuolat naudotis 
nediskriminacin÷mis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. 
Jos, kartu su kitomis nacionalin÷mis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrinei įvairovei bei 
inovacijoms. Apie steb÷seną ir jos 
rezultatus nacionalin÷s reguliavimo 
institucijos kasmet praneša Komisijai ir 
EERRI. 

1. Įgyvendindamos savo įgaliojimus pagal 
30a straipsnį ir 23 straipsnį, nacionalin÷s 
reguliavimo institucijos atidžiai stebi, kad 
būtų laikomasi 23 straipsnio 5 dalies ir 
interneto prieigos paslaugomis, kurių 
kokyb÷ atspindi technologijų pasiekimus, 
būtų galima nuolat naudotis 
nediskriminacin÷mis sąlygomis. Jos, kartu 
su kitomis nacionalin÷mis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir poveikį kultūrinei įvairovei 
bei inovacijoms. Nacionalin÷s reguliavimo 
institucijos kasmet skelbia ataskaitas apie 
savo atliekamą steb÷seną ir išvadas ir 
teikia šias ataskaitas Komisijai ir EERRI. 

2. Kad neblog÷tų bendra interneto prieigos 
paslaugų kokyb÷ arba siekiant užtikrinti 
galutinių paslaugų gav÷jų galimybę tur÷ti 
prieigą prie turinio ar informacijos ir juos 
skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias 
programas ir paslaugas, nacionalin÷s 

Kad neblog÷tų bendra interneto prieigos 
paslaugų kokyb÷ arba siekiant užtikrinti 
galutinių paslaugų gav÷jų galimybę tur÷ti 
prieigą prie turinio ar informacijos ir juos 
skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias 
programas, paslaugas ir programinę 
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reguliavimo institucijos turi įgaliojimų 
elektroninių ryšių visuomenei teik÷jams 
nustatyti būtinuosius paslaugų kokyb÷s 
reikalavimus. 

įrangą, nacionalin÷s reguliavimo 
institucijos turi įgaliojimų elektroninių 
ryšių visuomenei teik÷jams nustatyti 
būtinuosius paslaugų kokyb÷s reikalavimus 
ir, tam tikrais atvejais, kitus nacionalinių 
reguliavimo institucijų apibr÷žtus 
paslaugų kokyb÷s parametrus. 

Nacionalin÷s 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, išnagrin÷jusi 
tokią informaciją, gali pateikti su ja 
susijusių pastabų ar rekomendacijų, ypač 
siekdama užtikrinti, kad numatyti 
reikalavimai netur÷tų neigiamo poveikio 
vidaus rinkos veikimui. Numatyti 
reikalavimai nepriimami du m÷nesius nuo 
tos dienos, kai Komisija gavo išsamią 
informaciją, nebent Komisija ir nacionalin÷ 
reguliavimo institucija susitar÷ kitaip arba 
Komisija informavo nacionalinę 
reguliavimo instituciją apie trumpesnį 
nagrin÷jimo laikotarpį, arba Komisija 
pateik÷ pastabų ar rekomendacijų. 
Nacionalin÷s reguliavimo institucijos kiek 
įmanoma atsižvelgia į Komisijos pastabas 
ar rekomendacijas ir praneša Komisijai bei 
EERRI apie priimtus reikalavimus. 

Nacionalin÷s 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, išnagrin÷jusi 
tokią informaciją, gali pateikti su ja 
susijusių pastabų ar rekomendacijų, ypač 
siekdama užtikrinti, kad numatyti 
reikalavimai netur÷tų neigiamo poveikio 
vidaus rinkos veikimui. Numatyti 
reikalavimai nepriimami du m÷nesius nuo 
tos dienos, kai Komisija gavo išsamią 
informaciją, nebent Komisija ir nacionalin÷ 
reguliavimo institucija susitar÷ kitaip arba 
Komisija informavo nacionalinę 
reguliavimo instituciją apie trumpesnį 
nagrin÷jimo laikotarpį, arba Komisija 
pateik÷ pastabų ar rekomendacijų. 
Nacionalin÷s reguliavimo institucijos kiek 
įmanoma atsižvelgia į Komisijos pastabas 
ar rekomendacijas ir praneša Komisijai bei 
EERRI apie priimtus reikalavimus. 

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

3. Per šešis m÷nesius nuo šio reglamento 
pri÷mimo EERRI, pasikonsultavusi su 
suinteresuotosiomis šalimis ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su Komisija, nustato 
bendrąsias gaires, kuriomis apibr÷žiamos 
vienodos pagal šį straipsnį nustatytų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
pareigų vykdymo sąlygos, visų pirma 
įskaitant duomenų srautų valdymo 
priemonių taikymą ir nuostatų laikymosi 
kontrolę. 

Or. en 

 
 


