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ĮPERKAMOS KOMUNIKACIJOS
VERSLUI IR VARTOTOJAMS

Informacinės ir ryšių technologijos (IRT) bei duomenų ir prieigos prie interneto
paslaugos pakeitė tradicines telefono paslaugas, be kurių neišsiversdavo nei
vartotojai, nei įmonės. Šiuo metu siūloma vis daugiau užsakomojo garso ir vaizdo
turinio, be to, eksponentiškai plečiasi 4G ir 5G interneto ryšys. Atsižvelgdama
į tai, ES sukūrė telekomunikacijų reglamentavimo sistemą, kurią sudaro visose
ES valstybėse narėse taikomos taisyklės. Ji apima fiksuotojo ryšio ir belaides
telekomunikacijas, internetą ir transliavimo bei perdavimo paslaugas. Remiantis
tyrimu, neseniai atliktu Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto
užsakymu, kasmetinis telekomunikacijų paslaugų indėlis į ES BVP sudaro 86,1 mlrd.
EUR, o taikant naujus Parlamento priimtus teisės aktus jis padidėtų dar 40 mlrd. EUR.

TEISINIS PAGRINDAS

Kadangi Sutartimis tiesioginiai įgaliojimai elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų srityje
nenumatyti, šios srities jurisdikcija grindžiama įvairiais Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo (SESV) straipsniais. Atsižvelgiant į sudėtingą žiniasklaidos prekių ir paslaugų
pobūdį (jų neįmanoma priskirti nei išimtinai kultūriniams, nei tiesiog ekonominiams
produktams), remiantis šia jurisdikcija ir buvo formuojama politika. ES gali imtis
reikiamų veiksmų įgyvendindama sektorinę ir horizontaliąją politiką tokiose srityse,
kaip pramonė (SESV 173 straipsnis), konkurencija (SESV 101–109 straipsniai),
prekyba (SESV 206 ir 207 straipsniai), transeuropiniai tinklai (TEN) (SESV 170–
172 straipsniai), moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra bei kosmosas (SESV 179–
190 straipsniai), teisės aktų derinimas technologiniam suderinamumui užtikrinti arba
panašiems technologiniams standartams taikyti (SESV 114 straipsnis), laisvas prekių
judėjimas (SESV 28, 30 ir 34–35 straipsniai), laisvas asmenų, paslaugų ir kapitalo
judėjimas (SESV 45–66 straipsniai), švietimas, profesinis mokymas, jaunimas ir
sportas (SESV 165 ir 166 straipsniai) bei kultūra (SESV 167 straipsnis).

TIKSLAI

Įgyvendinant Lisabonos strategiją, 2010 m. paskelbtoje dešimtmetėje Europos
skaitmeninėje darbotvarkėje buvo pirmąsyk paminėta, kad nepaprastai svarbų
vaidmenį padedant ES siekti savo tikslų atlieka IRT. 2015 m. ši darbotvarkė buvo
papildyta penkiamete bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, skirta sąžiningai,
atvirai ir saugiai skaitmeninei aplinkai užtikrinti vadovaujantis trimis ramsčiais: geresnės
vartotojų ir įmonių prieigos prie skaitmeninių prekių ir paslaugų visoje Europoje
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užtikrinimu, tinkamų sąlygų skaitmeniniams tinklams ir paslaugoms klestėti sudarymu
ir maksimaliu skaitmeninės ekonomikos augimo potencialo didinimu.
2020-aisiais antrojoje penkiametėje skaitmeninėje strategijoje „Europos skaitmeninės
ateities kūrimas“ ypatingas dėmesys buvo teikiamas trims pagrindiniams tikslams:
žmonėms parankioms technologijoms, teisingai ir konkurencingai ekonomikai bei
atvirai, demokratiškai ir tvariai visuomenei. 2021 m. buvo paskelbta dešimtmetė
strategija „Skaitmeninės politikos kelrodis. Europos skaitmeninio dešimtmečio vizija“,
kurioje konkrečiai apibrėžiami ES skaitmeninės srities užmojai iki 2030 m.

LAIMĖJIMAI

A. Bendroji skaitmeninė rinka
2015 m. Komisija paskelbė Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją
(COM(2015) 0192) siekiant šalinti virtualiąsias sienas, stiprinti skaitmeninį junglumą
ir pasirūpinti, kad vartotojams būtų lengviau prieinamas tarpvalstybinis internetinis
turinys. 2016 m. sausio mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl kuriamo Bendrosios
skaitmeninės rinkos akto[1].
Komunikate „Skaitmeninės politikos kelrodis. Europos skaitmeninio dešimtmečio vizija“
buvo atnaujintas įsipareigojimas stiprinti skaitmeninį junglumą – tai vienas svarbiausių
šio dokumento aspektų, kuriuo ypatingas dėmesys teikiamas infrastruktūros plėtrai.
Remiantis komunikatu, visuose ES namų ūkiuose turėtų būti užtikrintas gigabitinis
junglumas, o visose gyvenamose vietovėse turėtų veikti 5G ryšys. Be to, pažangiausių
ir tvarių puslaidininkių gamyba Europoje turėtų sudaryti 20 proc. pasaulinės gamybos,
o visoje ES turėtų būti įdiegta 10 000 ypač saugių neutralaus poveikio klimatui paribio
mazgų. 2022 m. sausio 17 d. ES paleido savo pirmąjį kvantinį kompiuterį – nepaprastai
pažangią technologinę sistemą, priklausančią Vokietijoje veikiančiam institutui „Jülich
Supercomputing Centre“.
B. Tarptinklinio ryšio reglamentas
Tarptinklinio ryšio reglamente nustatyta tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklė
(TRSŠK), pagal kurią nuo 2017 m. birželio 15 d. ES buvo panaikintos mažmeninės
tarptinklinio ryšio kainos ir nustatytos didmeninių kainų viršutinės ribos, kad būtų galima
padengti sąnaudas ir užtikrinti TRSŠK tvarumą. Šis reglamentas – dalis ES bendrosios
skaitmeninės rinkos laimėjimų ir pagal dabartinę tvarką galios iki 2022 m. birželio 30 d.
Reglamentas tapo įrodymu, kad bendroji skaitmeninė rinka naudinga ES piliečiams,
todėl, atsižvelgiant į jo sėkmę, buvo pasiūlytas naujas reglamentas, kuriuo dabartinės
taisyklės būtų pratęstos dar 10 metų (COM(2021) 0085). 2021 m. gruodžio mėn.
Tarybos ir Parlamento derybininkams pasiekus preliminarų susitarimą, pagal 2022 m.
balandžio mėn. paskelbtą naująjį reglamentą[2] nemokamu tarptinkliniu ryšiu visoje ES
bus galima naudotis iki 2032 m. Be to, juo bus uždrausti didmeninių tarptinklinio ryšio
kainų viršutines ribas viršijantys papildomi mokesčiai, kai vartotojai viršija tarptinkliniu
ryšiu perduodamų duomenų limitą. 2020 m. gruodžio 31 d. Jungtinei Karalystei
pasitraukus iš bendrosios rinkos, ES tarptinklinio ryšio taisyklės jai nebetaikomos.

[1]OL C 11, 2018 1 12, p. 55.
[2]PE/86/2021/REV/1.
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C. Europos elektroninių ryšių kodeksas
2015 m. gegužės mėn. Komisija, įgyvendindama bendrosios skaitmeninės rinkos
strategiją, paskelbė keletą pasiūlymų dėl ES telekomunikacijų reglamentavimo
sistemos reformos. 2016 m. rugsėjo mėn. Komisija paskelbė keletą pasiūlymų, įskaitant
direktyvą, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, siekdama pakeisti
keturias pagrindines galiojusiais telekomunikacijų direktyvas (Pagrindų, Leidimų,
Prieigos ir Universaliųjų paslaugų direktyvas). 2016 m. rugsėjo mėn. komunikate[3]

Komisija pasiūlė keletą iniciatyvų, įskaitant savo pasiūlymo dėl Europos elektroninių
ryšių kodekso peržiūrą, bendrus ES tikslus plačiajuosčio ryšio srityje iki 2025 m.,
planą Europos pramonės pirmavimui 5G belaidžio ryšio technologijų srityje skatinti
ir čekių sistemą valdžioms institucijoms, kurios pageidautų savo piliečiams siūlyti
nemokamą prieigą prie belaidžio interneto (programa „WiFi4EU“). Europos elektroninių
ryšių kodeksu (Direktyva 2018/1972/EB), kuris įsigaliojo 2018 m. gruodžio 11 d.,
buvo modernizuotos taikytos ES telekomunikacijų taisyklės. 2020 m. gruodžio 18 d.
Komisija priėmė naują deleguotąjį reglamentą, kad nustatytų bendrus didžiausius ES
mastu taikytinus balso skambučių užbaigimo paslaugų tarifus, kuriuos operatoriai už
balso skambučių užbaigimo paslaugas vieni kitiems taiko savo tinkluose. Skambinant
fiksuotojo ir judriojo ryšio telefonu, bendri didžiausi balso skambučių užbaigimo
paslaugos tarifai – atitinkamai 0,07 EUR ir 0,2 cento už minutę – palaipsniui įsigalios
iki 2022 m. ir 2024 m.
D. Privatumo ir saugumo reglamentas
Geresnė vartotojų ir įmonių apsauga buvo užtikrinta šiomis priemonėmis: priėmus
teisės aktus dėl privatumo (Direktyva 2009/136/EB[4]) ir duomenų apsaugos
(Reglamentas (ES) 2016/679[5] ir Direktyva (ES) 2016/680[6]); sustiprinus Europos
Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros (ENISA)[7] įgaliojimus; priėmus Direktyvą
(ES) 2016/1148[8] dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų
saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti; sustiprinus teisę per vieną darbo dieną
pakeisti fiksuotojo ar judriojo ryšio operatorių išsaugant senąjį telefono numerį (numerio
perkeliamumas pagal Direktyvą 2009/136/EB); sukūrus bendrąjį Europos pagalbos
telefono numerį 112 (Direktyva 2009/136/EB), karštosios pranešimų apie dingusius
vaikus linijos telefono numerį 116 000, pagalbos vaikams telefono numerį 116 111,
emocinės pagalbos telefono numerį 116 123 bei internetinę platformą vartotojų ir
interneto prekiautojų ginčams spręsti[9].
2020 m. gruodžio 16 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl
priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti
(COM(2020) 0823). Šiuo pasiūlymu siekiama pakeisti ir toliau plėtoti Direktyvą (ES)

[3]COM(2016) 0587.
[4]OL L 337, 2009 12 18, p. 11.
[5]OL L 119, 2016 5 4, p. 1.
[6]OL L 119, 2016 5 4, p. 89.
[7]Įsteigta Reglamentu (ES) Nr. 460/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 1). 2013 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros
rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros
(ENISA) (OL C 45, 2016 2 5, p. 102).
[8]OL L 194, 2016 7 19, p. 1.
[9]Vartotojų skundų nagrinėjimas. Daugiau informacijos.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:52016DC0587
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1619990802555&uri=CELEX%3A32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/654/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0136
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0680&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj?locale=lt
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj?locale=lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0136
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0136
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A823%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj?locale=lt
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0587
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint_lt


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

2016/1148 dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (TIS direktyva)[10]. 2022 m.
gegužės 13 d. po tarpinstitucinių Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybų buvo
pasiektas politinis susitarimas. Dabar Taryba ir Parlamentas turi oficialiai priimti tekstą.
E. Konkurencijos ir rinkų reglamentai
Geresnė prieiga prie telekomunikacijų užtikrinama teisės aktais, kuriais skatinama
konkurencija laikantis aiškių ir įtraukių taisyklių, geresnė kokybė, palankesnės kainos
ir daugiau paslaugų (Europos elektroninių ryšių kodeksas); investuojant į plačiajuosčio
ryšio tinklus, kuriuos įdiegus gali veikti spartusis internetas; remiant tokias belaides
technologijas, kaip LTE ir 5G, įgyvendinant radijo spektro politikos programą ir
derinant 470–790 MHz dažnių juostos naudojimą ES, kad gigabitinis junglumas
būtų užtikrintas visiems pagrindiniams veikėjams, kurių dėka skatinama socialinė ir
ekonominė pažanga[11].
Siekdama didesnio nacionalinių reglamentavimo procedūrų nuoseklumo, Europos
elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (Reglamentas (EB) Nr. 2018/1971[12]) rūpinasi
nacionalinių reguliavimo institucijų ir Komisijos bendradarbiavimu. Ji skatina geriausią
praktiką ir bendras strategijas, sykiu vengdama nenuoseklaus reglamentavimo, dėl
kurio sutriktų bendrosios skaitmeninės rinkos veikimas. Pagal atnaujintą teisės aktą
nacionalinėms reguliavimo institucijoms pavedama skatinti konkurenciją elektroninių
ryšių tinklų diegimo ir paslaugų teikimo srityje, be to, jame nustatomi principai, kuriais
grindžiama jų veikla: nepriklausomumas, nešališkumas, skaidrumas ir teisė pateikti
skundą.
Komisija yra paskelbusi pasiūlymą dėl bendro elektroninių įrenginių kroviklio
(COM(2021) 0547). Pasiūlymo tikslas – palengvinti universalaus kroviklio, skirto
įvairiems mobiliesiems prietaisams, kuriais prekiaujama ES, sukūrimą ir iš dalies
pakeisti Direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių
tiekimu rinkai, suderinimo. Preliminarus politinis susitarimas buvo pasiektas 2022 m.
birželio 7 d. Po vasaros pertraukos Parlamentas ir Taryba turi jam oficialiai pritarti.
Susitarimas įsigaliotų praėjus 20 dienų po jo paskelbimo. Susitarimo nuostatos būtų
pradėtos taikyti po 24 mėnesių.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas remia tvirtą ir pažangią IRT politiką bei labai aktyviai dalyvauja priimant
šios srities teisėkūros aktus, kad didesnė nauda būtų užtikrinama vartotojams ir verslui.
Parlamentas yra ne kartą akcentavęs skaitmeninio dividendo spektro būtinybę, kad
plačiajuosčiu ryšiu galėtų naudotis visi ES piliečiai, ir būtinybę imtis tolesnių veiksmų,
kad visuresė sparčioji prieiga prie plačiajuosčio ryšio bei galimybė lavinti skaitmeninį
raštingumą ir kompetenciją būtų prieinamos visiems piliečiams ir vartotojams[13].
Be to, jis pabrėžia saugumo kibernetinėje erdvėje svarbą[14], kad skaitmeninėje
aplinkoje vartotojams ir įmonėms būtų užtikrinama patikima privatumo ir pilietinių

[10]2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir
informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1).
[11]OL L 138, 2017 5 25, p. 131.
[12]OL L 321, 2018 12 17, p. 1.
[13]OL C 81 E, 2011 3 15, p. 45.
[14]OL C 332 E, 2013 11 15, p. 22.
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laisvių apsauga. Sykiu Parlamentas tvirtai pasisako už technologinį neutralumą, tinklo
neutralumą ir tinklo laisves ES piliečių labui.
Parlamentas sistemingai stiprina šias garantijas pasitelkdamas teisės aktus. Jis atlieka
esminį vaidmenį šalinant bendrosios skaitmeninės rinkos kliūtis ir modernizuojant ES
telekomunikacijų taisykles, kurios taikomos šiandienos skaitmeniniams ir duomenimis
grindžiamiems produktams ir paslaugoms, kad didesnė skaitmeninė nauda būtų
užtikrinama vartotojams ir verslui. Kaip pavyzdį galima pateikti Direktyvą 2014/691/
ES dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti[15] ir
Reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų
patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje[16], kuriuos taikant skatinamas
elektroninis verslas[17]. Atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymus, Parlamentas yra
pritaręs, kad būtų modernizuotos autorių teisių taisyklės[18] ir atnaujintos ES
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų taisyklės[19].
Be to, Parlamentas sėkmingai baigė teisėkūros darbą, susijusį su duomenų apsaugos
reforma pagal Direktyvą (ES) 2016/680[20] ir Reglamentą (ES) 2016/679[21]. Jis
atliko didžiulį teisėkūros darbą, susijusį su pasiūlymais, kurie buvo pateikti imantis
tolesnių veiksmų ryšium su bendrosios skaitmeninės rinkos strategija ir jo rezoliucija
dėl kuriamo Bendrosios skaitmeninės rinkos akto[22]. Parlamentas taip pat priėmė
rezoliuciją „Interneto ryšys siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos: Europos
gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys“[23], kurioje pritaria 5G ryšio diegimo tvarkaraščiui, kad
vartotojams ir verslui būtų lengviau naudotis junglumo teikiamais privalumais.
2019 m. kovo 12 d. rezoliucijoje[24] Parlamentas paragino Komisiją „įvertinti poreikį
toliau plėsti TIS direktyvos taikymo sritį, į ją įtraukiant kitus svarbius sektorius
bei paslaugas, nepatenkančius į konkretiems sektoriams skirtų teisės aktų taikymo
sritį“. Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas, kuriam
buvo paskirtas dokumentas dėl 2020 m. gruodžio 16 d. Komisijos pasiūlymo
(COM(2020) 0823), iki šiol laukia. Remiantis 2019 m. tyrimu, atliktu Parlamento Vidaus
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakymu, kasmetinis telekomunikacijų paslaugų
indėlis į ES BVP sudaro 86,1 mlrd. EUR, o, įgyvendinus naujus teisės aktus, kuriuos
Parlamentas priėmė tolesnės bendrosios telekomunikacijų paslaugų rinkos integracijos
tikslu, minėtasis indėlis galėtų išaugti dar 40 mlrd. EUR[25]. Dar vienas Europos

[15]OL L 155, 2014 5 23, p. 1.
[16]OL L 257, 2014 8 28, p. 73.
[17]COM(2017) 0228 (nebegalioja).
[18]2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB (OL L 130, 2019 5 17, p. 92).
[19]2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1808, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos
realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų
nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų
direktyva) (OL L 303, 2018 11 28, p. 69).
[20]OL L 119, 2016 5 4, p. 89.
[21]OL L 119, 2016 5 4, p. 1.
[22]OL C 11, 2018 1 12, p. 55.
[23]OL C 307, 2018 8 30, p. 144.
[24]OL C 23, 2021 1 21, p. 2.
[25]Scott Marcus, J. ir kt., „Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for
citizens and businesses“, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytas tyrimas. Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo
kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2019 m.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_17_5
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_17_5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:32014L0061
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:32014L0061
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0680&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0009_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0009_LT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A52017IP0234
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A52017IP0234
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A52019IP0156
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A823%3AFIN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631044/IPOL_STU(2019)631044_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0228


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2022 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

Parlamento tyrimas, susijęs su naujovėmis skaitmeninių paslaugų srityje[26], rodo, kad,
ateityje pereinant prie 6G technologijų, junglumas bus dar svarbesnis ES įmonėms ir
vartotojams.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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