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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Kontekstas

Šiuo metu 147 mln. Europos Sąjungos piliečių (37 mln. turistų ir 110 mln. verslo klientų)1

susiduria su ypatingai didele judriajai telefonijai skirtos tarptautinio tarptinklinio ryšio 
paslaugos kaina, t. y. ypatingai didele skambinimo ar skambučių priėmimo užsienyje kaina.

Tokie skambučiai įmanomi, kai vartotojo operatorius pasirašo tarptautinio tarptinklinio ryšio 
susitarimus su užsienyje veikiančiu operatoriumi, kurio tinklu vartotojas naudojasi.

Vartotojų asociacijos, valstybių narių reguliavimo institucijos ir daugelis politikų sutinka, kad 
net dėl pastebimos telefonijos paslaugų operatorių konkurencijos mokesčiai už naudojimąsi 
tarptinkliniu ryšiu nesumažėjo, nors priešingą reiškinį galima pastebėti nacionalinėje judriojo 
ryšio rinkoje. Tarptinklinio ryšio tarifai išliko nepagrįstai dideli, neskaidrūs ir įtartinai vienodi 
tarp įvairių tam tikroje valstybėje narėje veikiančių operatorių.

Kadangi telefonijos paslaugų teikėjai visiškai nelinkę sumažinti savo tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainų, nepaisant to, kad dėl didelių tarifų jau keletą metų buvo įspėjami valstybių 
narių ir Europos Sąjungos lygmenimis, o paskutinį kartą tai padarė pats Parlamentas savo 
2005 m. gruodžio mėn. rezoliucijoje, Komisija praėjusių metų liepos mėnesį pateikė šį 
pasiūlymą dėl reglamento.

2. Pagrindiniai Komisijos pasiūlymo aspektai

A. Didmeninių kainų reguliavimas

Pasiūlyme nustatomos didmeninių kainų ribos. Apribota didmeninė vietinių skambučių kaina 
lankomoje šalyje yra dvigubai didesnė nei Bendrijos vidutinė skambučių užbaigimo kaina 
judriojo ryšio tinkluose. Apribota didmeninė tarptautinių skambučių į šalį, iš kurios atvyko 
vartotojas, ar į kitą valstybę narę kaina yra tris kartus didesnė nei Bendrijos vidutinis 
skambučių užbaigimo kaina judriojo ryšio tinkluose.

B. Mažmeninių kainų reguliavimas

Apribota mažmeninio tarptinklinio ryšio suteikimo kaina yra 130 proc. apribotos didmeninės 
kainos. Ši riba priimamiems skambučiams taikoma tol, kol įsigalios naujasis reglamentas, o  
skambinimui mažmeninės kainos apribojimai įsigalios savaime po šešių mėnesių.

C. Mažmeninių kainų skaidrumas

Pasiūlyme taip pat skatinamas kainų skaidrumas, nustatant judriosios telefonijos paslaugų 
teikėjams reikalavimą savo abonentams jų prašymu informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas 
pateikti asmeniškai ir nemokamai. Tai gali būti padaryta žodžiu arba trumpaisiais pranešimais 
(trumpųjų pranešimų paslauga (angl. SMS)).

  
1 Komisijos atliktas poveikio įvertinimas, SEC(2006) 925, 19 p.
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3. Pasiūlymai

Nuomonės referentas turi pripažinti, kad yra kiek suglumęs dėl tokio nevisiškai tinkamo 
pasiūlymo dėl reglamento. Nuomonės referentas tvirtai įsitikinęs, kad labai gražaus tikslo –
sumažinti paslaugos kainą, turėtų būti siekiama remiantis sąžininga rinkos dalyvių 
konkurencija, o ne tiesioginėmis intervencinėmis kainų reguliavimo priemonėmis.

Turėdamas mintyje šias principines išlygas, nuomonės referentas pripažįsta, kad įprastos 
konkurencijos taisyklės neveikė šių ypatingų judriosios telefonijos paslaugų atveju.

Atsižvelgdamas į ypatingą tarptautinio tarptinklinio ryšio rinkos pobūdį, į tai, kad šioje 
rinkoje teikiamos paslaugos apima keletą valstybių ir kad šią sritį reglamentuojantys teisės 
aktai nėra veiksmingi, bei į tai, kad valstybių narių reguliavimo institucijos negali 
veiksmingai dirbti ir kad didmenininkai įsikūrę ne tose valstybėse, kuriose jų paslaugas gauna 
vartotojas, nuomonės referentas pritaria Komisijai dėl neatidėliotino įsikišimo imantis 
išimtinių priemonių.

Taigi į Komisijos pasiūlytą reglamentą reikėtų įtraukti keletą specifinių pakeitimų, susijusių 
su toliau nurodytais aspektais:

A. Mažmeninės kainos
Nuomonės referentas mano, kad 130 proc. Komisijos pasiūlyta marža yra išimtinai maža.  
Tikėtina, jog nustatytos ribos, kurios turi apimti ir mažmenines sąnaudas, ir pelną, trukdys 
siekti konkurencijos skatinimo ir pasiūlos įvairovės.  
Tikėtina, kad vienodo dydžio kainos bus nustatytos pagal pasiūlytą didžiausią ribą ir tai gali 
turėti neigiamą poveikį mažiems operatoriams, kurie nėra susijungę į didžiąsias grupes 
Europoje ar pasirašę partnerystės susitarimų. Taigi nebebus paskatų konkuruoti ir neliks kainų 
lankstumo.
Todėl siūloma, kad mažmeninės kainos viršutinė riba prilygtų 150 proc. siūlomai didmeninei 

kainai.

B. Skaidrumas
Svarbu, kad būtų skatinamas mažmeninių kainų skaidrumas, taigi judriosios telefonijos 
paslaugų teikėjams reikia nustatyti reikalavimą teikti abonentams informaciją apie 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainas, kai abonentai naudojasi paslauga kitoje šalyje.

C. Būsimasis trumpųjų pranešimų paslaugos (SMS) ir daugiaformačių pranešimų 
paslaugos (angl. MMS) reglamentavimas
Taip pat, siūloma į būsimą elektroninių ryšių sektorių reglamentuojančių teisės aktų 
persvarstymą įtraukti trumpųjų pranešimų ir daugiaformačių terpės pranešimų paslaugas; šiuo 
metu šios paslaugos neįtrauktos į pasiūlymą, tačiau jų kainomis piktnaudžiaujama.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14) Turėtų būti taikomas bendras 
mechanizmas, vadinamas Europos vidaus 
rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad 
viešojo judriojo telefono ryšio tinklų 
naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų 
pernelyg didelių kainų už tarptautinio 
tarptinklinio ryšio balso paslaugas 
skambindami arba priimdami balso 
skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto 
lygio vartotojų apsaugą ir apsaugant judriojo 
ryšio operatorių konkurenciją. Bendro 
mechanizmo reikia atsižvelgiant į 
tarpvalstybinį atitinkamų paslaugų pobūdį, 
kad judriojo ryšio operatoriai turėtų 
objektyviai nustatytais kriterijais pagrįstą 
vieną nuoseklią reguliavimo sistemą.

(14) Turėtų būti taikomas bendras 
mechanizmas, vadinamas Europos vidaus 
rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad 
viešojo judriojo telefono ryšio tinklų 
naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų 
pernelyg didelių kainų už tarptautinio 
tarptinklinio ryšio balso ir duomenų 
paslaugas skambindami arba priimdami 
balso skambučius ar naudodamiesi 
duomenų paslaugomis, tokiu būdu 
pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir 
apsaugant judriojo ryšio operatorių 
konkurenciją. Bendro mechanizmo reikia 
atsižvelgiant į tarpvalstybinį atitinkamų 
paslaugų pobūdį, kad judriojo ryšio 
operatoriai turėtų objektyviai nustatytais 
kriterijais pagrįstą vieną nuoseklią 
reguliavimo sistemą. Siekiant išsaugoti 
veiksmingą mažmeninę konkurenciją ir 
užtikrinti, kad visi judriojo ryšio operatoriai 
Bendrijoje galėtų veiksmingai konkuruoti, 
judriojo ryšio operatoriai turėtų būti 
įpareigoti visiems kitiems Bendrijoje 
veikiantiems operatoriams teikti 
didmenines tarptautinio tarptinklinio ryšio 
paslaugas, kai to paprašoma.

Pagrindimas

Kad galėtų veiksmingai konkuruoti, judriojo ryšio operatoriai turėtų būti įpareigoti visiems 
kitiems operatoriams teikti didmenines tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas. Taip bus 
užtikrinama, kad nė vienam operatoriui nebūtų atimta galimybė naudotis didmeninėmis 
tarptinklinio ryšio paslaugomis.

Pakeitimas 2
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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(15) Veiksmingiausias ir proporcingiausias 
kainų lygio reguliavimo mechanizmas 
siekiant, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio 
skambučiai atitiktų pirmiau pateiktas 
aplinkybes, yra didžiausios minutės kainos 
nustatymas Bendrijos mastu tiek 
mažmeniniu, tiek ir didmeniniu lygmenimis.

(15) Veiksmingiausias ir proporcingiausias 
kainų lygio reguliavimo mechanizmas 
siekiant, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio 
skambučiai atitiktų pirmiau pateiktas 
aplinkybes, yra didžiausios minutės kainos 
nustatymas Bendrijos mastu tiek 
mažmeniniu, tiek ir didmeniniu lygmenimis. 
Duomenų perdavimo paslaugų klausimu 
nacionalinės reguliavimo institucijos ir 
Komisija, atsižvelgdamos į sparčią 
technologijų kaitą ir didėjantį trumpųjų 
pranešimų paslaugos ir daugiaformačius 
terpės pranešimų paslaugos vaidmenį, 
turėtų prižiūrėti mažmenines ir didmenines 
kainas, įskaitant ir mokesčius už 
trumpuosius ir daugiaformačius 
pranešimus, ir įtraukti jas į vėlesnį teisinio 
reguliavimo persvarstymą tuo atveju, jei 
kainos nemažėtų.

Pakeitimas 3
26 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų 
skambinant arba priimant skambučius 
tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei 
padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti 
sprendimus dėl naudojimosi savo 
mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios 
telefonijos paslaugų teikėjai turėtų suteikti 
galimybę savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams paprašius ir nemokamai lengvai 
gauti informaciją apie tarptinklinio ryšio 
kainas, jiems taikomas atitinkamoje 
lankomoje valstybėje narėje. Siekiant 
skaidrumo taip pat reikia, kad teikėjai 
pateiktų informaciją apie tarptinklinio ryšio 
kainas sudarant abonentines sutartis ir kad 
jie taip pat savo vartotojams reguliariai 
praneštų naujausią informaciją apie 
tarptinklinio ryšio kainas bei esminius 
pakeitimus

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų 
skambinant arba priimant skambučius 
tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei 
padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti 
sprendimus dėl naudojimosi savo 
mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios 
telefonijos paslaugų teikėjai turėtų suteikti 
galimybę savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams lengvai ir nemokamai gauti 
informaciją apie paslaugų savajame tinkle 
ir lankomos šalies tinkle teikėjų sudarytas 
valdymo sutartis ir apie atitinkamoje 
lankomoje valstybėje narėje nustatytas 
tarptinklinio ryšio kainas. Su šia 
informacija pateikiama skambinimo ir 
skambučių priėmimo kaina atitinkamoje 
valstybėje narėje. Siekiant skaidrumo taip 
pat reikia, kad teikėjai pateiktų informaciją 
apie tarptinklinio ryšio kainas sudarant 
abonentines sutartis ir kad jie taip pat savo 
vartotojams reguliariai praneštų naujausią 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas 
bei esminius pakeitimus.
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Pakeitimas 4
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(27) Už užduočių pagal 2002 m. elektroninių 
ryšių reguliavimo sistemą vykdymą 
atsakingos nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų turėti įgaliojimus, būtinus 
šiame reglamente numatytiems 
įpareigojimams prižiūrėti ir jų vykdymui 
užtikrinti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų 
prižiūrėti balso ir duomenų perdavimo 
paslaugų kainų nustatymo pokyčius 
tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje 
besinaudojantiems judriojo ryšio 
vartotojams, ypač atsižvelgdamos į 
specialias išlaidas, susijusias su skambučiais 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu Bendrijos 
tolimiausiuose regionuose, ir būtinybę 
užtikrinti, kad tos išlaidos galėtų būti 
tinkamai padengtos didmeninėje rinkoje. Jie
turėtų užtikrinti, kad judriojo ryšio 
vartotojams būtų suteikiama naujausia 
informacija apie šio reglamento taikymą.

(27) Už užduočių pagal 2002 m. elektroninių 
ryšių reguliavimo sistemą vykdymą 
atsakingos nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų turėti įgaliojimus, būtinus 
šiame reglamente numatytiems 
įpareigojimams prižiūrėti ir jų vykdymui 
užtikrinti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų 
prižiūrėti balso ir duomenų perdavimo 
paslaugų kainų nustatymo pokyčius 
tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje 
besinaudojantiems judriojo ryšio 
vartotojams, ypač atsižvelgdamos į 
specialias išlaidas, susijusias su skambučiais 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu Bendrijos 
tolimiausiuose regionuose, ir būtinybę 
užtikrinti, kad tos išlaidos galėtų būti 
tinkamai padengtos didmeninėje rinkoje.
Nacionalinės reguliavimo institucijos kas 
šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos turėtų pranešti 
Komisijai šios stebėsenos rezultatus 
Komisijai. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos taip pat turėtų užtikrinti, kad 
judriojo ryšio vartotojams būtų suteikiama 
naujausia informacija apie šio reglamento 
taikymą.

Pakeitimas 5
31 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(31) Šis reglamentas turėtų būti 
persvarstomas ne vėliau kaip po dvejų metų 
nuo jo įsigaliojimo, taip užtikrinant jo 
būtinumą ir tinkamumą atsižvelgiant į tuo 
metu elektroninių ryšių rinkoje vyraujančias 
sąlygas. 

(31) Šiuo reglamentu, taikant priemones, 
kurios greitai atkuria vartotojui naudingą 
veiksmingą konkurenciją, siekiama 
patobulinti blogai veikiančią rinką. Šio 
reglamento nuostatos nėra nuolatinio 
pobūdžio, taigi siekiant užtikrinti, kad 
teisinės didmeninių ir mažmeninių kainų 
reguliavimo priemonės liktų būtinos ir 
tinkamos, atsižvelgus į tuo metu 
elektroninių ryšių rinkoje vyraujančias 
sąlygas, reglamentas turi būti persvarstomas 
ne vėliau kaip po dvejų metų nuo jo 
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įsigaliojimo ir turi būti svarstoma, ar 
reglamentą reikia panaikinti, ar laikinai 
pakeisti kitomis mažiau ribojančiomis 
priemonėmis.

Pakeitimas 6
31A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(31a) Šis reglamentas Bulgarijoje ir 
Rumunijoje neturėtų būti taikomas, kol 
paaiškės specialaus poveikio šioms dviem 
valstybėms narėms vertinimo, kurį atliks 
Komisija, rezultatai. Visais atvejais bet 
kokios viršutinės didmeninių ir 
mažmeninių tarptinklinio ryšio kainų ribos 
Bulgarijoje ir Rumunijoje turėtų būti 
nustatomos palaipsniui.

Pagrindimas

Bulgarijos ir Rumunijos rinkos yra palyginti nesusiformavusios, todėl būtina investuoti į 
tinklų tobulinimą. Labai svarbu prieš įgyvendinant reglamentą dėl tarptinklinio ryšio atlikti 
poveikio šioms dviem valstybėms narėms vertinimą.

Pakeitimas 7
1 STRAIPSNIO -1 DALIS (nauja)

-1. Šiame reglamente nustatomos taisyklės, 
kuriomis siekiama padidinti kainų 
skaidrumą ir pagerinti vartotojų 
informavimą apie tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugų kainas.

Pagrindimas

Be kitų šio reglamento tikslų, taip pat turi būti nustatytos taisyklės kainų skaidrumui didinti ir 
vartotojų informavimui apie tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainas gerinti.

Pakeitimas 8
2 STRAIPSNIO 1 DALIES EA IR EB PUNKTAI (nauji)

(ea) „nauji tarptinklinio ryšio vartotojai“ –
e punkte nurodyti tarptinklinio ryšio 
vartotojai, kurie, įsigaliojus 4 straipsnyje 
nurodytiems įpareigojimams: 1) su savojo 
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tinklo paslaugų teikėju pasirašė sutartį 
pirmą kartą, 2) pasirašė sutartį su kitu 
savojo tinklo paslaugų teikėju arba 3) 
nusipirko iš anksto apmokamą telefono 
kortelę;
(eb) „esami tarptinklinio ryšio vartotojai“ –
e punkte nurodyti tarptinklinio ryšio 
vartotojai, kurie neminimi ea punkte 
pateiktame apibrėžime, ar nauji 
tarptinklinio ryšio vartotojai, kurie 
nepasirinko 4 straipsnyje numatyto 
vartotojų apsaugos tarifo.

Pagrindimas

Šiame pakeitime apibrėžiamos sąvokos „nauji tarptinklinio ryšio vartotojai“ ir „esami 
tarptinklinio ryšio vartotojai“, atsižvelgiant į pateiktus pakeitimus.

Pakeitimas 9
3 STRAIPSNIO ANTRAŠTINĖ DALIS

Didmeninės reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Didmeninės reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Pagrindimas

Atskira kainų riba vietiniams skambučiams ir kitiems skambučiams sukels didelę painiavą. 
Todėl būtų tinkamesnė viena bendra didesnė viršutinė skambučių kainų riba lygi vidutinei 
judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainai, paskelbtai pagal 10 straipsnio 3 dalį, padaugintai 
iš koeficiento 3,0.

Pakeitimas 10
4 STRAIPSNIS

Mažmeninės reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Mažmeninės reguliuojamų skambučių 
tarptinkliniu ryšiu kainos

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 

Atsižvelgiant į 5 straipsnį vidutinė
mažmeninė kaina, neįskaitant PVM, kurią 
paslaugų savajame tinkle teikėjas gali 
nustatyti savo tarptinklinio ryšio vartotojui 
už reguliuojamo skambučio priėmimą ar 
skambinimą naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
negali būti didesnė kaip 150 proc. tam 
skambučiui taikytinos didžiausios 
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nustatytos pagal I priedą. Į šiame straipsnyje 
nurodytas kainų ribas įskaičiuojamos bet 
kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su 
reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, 
pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai 
arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

didmeninės kainos, nustatytos pagal I priedą.
Į šiame straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos 
teikimu, pavyzdžiui, skambučio sudarymo 
mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas 
paslaugas.

Pagrindimas

Siūloma mažmeninių skambučių kainų viršutinė riba yra per žema ir tai užkerta kelią 
kūrybingai įvairių operatorių ir paslaugų konkurencijai. Taigi siekiant, kad operatoriai 
galėtų lanksčiau veikti ir vartotojams teikti geresnes paslaugas, būtina nustatyti vienodą ir 
didesnę vidutinę viršutinę mažmeninės kainos ribą, kartu nustatant viršutinę individualių 
skambučių kainos ribą. 

Pakeitimas 11
4A STRAIPSNIS (naujas)

4a straipsnis
Vartotojų apsaugos tarifas

1. Paslaugų savajame tinkle teikėjas privalo 
visiems tarptinklinio ryšio vartotojams 
suteikti galimybę aiškiai ir skaidriai 
susipažinti su 2 dalies reikalavimus 
atitinkančiu vartotojų apsaugos tarifu.
2. Mažmeninė minutės kaina (neskaitant 
PVM), kurią paslaugos teikėjas nustato 
savo tarptinklinio ryšio vartotojams už 
tarptinklinio ryšio skambučius, negali 
viršyti 0,5 euro už paskambinimą ir 0,25 
euro už skambučio priėmimą. 
3. Esamiems tarptinklinio ryšio vartotojams 
turėtų būti suteikta galimybė pereiti prie 
vartotojų apsaugos tarifo. Perėjimas turėtų 
būti nemokamas ir dėl to neturi būti 
keliama jokių sąlygų nei daroma jokių 
apribojimų, susijusių su galiojančiomis 
sutarties sąlygomis. 
4. Vartotojų apsaugos tarifas naujiems 
vartotojams turi būti automatiškai 
pasiūlomas tampant abonentu, nebent 
savanoriškai išsirenkamas kitoks tarifas. 
Tuo atveju, jei naujas tarptinklinio ryšio 
vartotojas savanoriškai pasirenka kitokį 



AD\658570LT.doc 11/17 PE 382.555v02-00

LT

tarifą, šis vartotojas ne ilgiau kaip šešis 
mėnesius turi turėti nemokamą galimybę 
pereiti prie vartotojų apsaugos tarifo
išlaikant kitas sutarties sąlygas. 
5. Į šiame straipsnyje nurodytas kainos 
ribas įskaičiuotos visos fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų 
skambučių, naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
paslaugų teikimu, pavyzdžiui, sujungimo 
mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas 
paslaugas.

Pakeitimas 12
6 STRAIPSNIS

6 straipsnis Išbraukta.
Skambučių priėmimo naudojantis 

tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje mažmeninės 
kainos

Visa mažmeninė minutės kaina, neįskaitant 
PVM, kurią paslaugų savajame tinkle 
teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui už šio tarptinkliniu ryšiu 
priimamus balso telefonijos skambučius 
pasirinkto lankomos šalies operatoriaus 
tinkle, negali būti didesnė kaip 130 % 
vidutinės judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kainos, paskelbtos pagal 10 
straipsnio 3 punktą. Į šiame straipsnyje 
nurodytas kainos ribas įskaičiuotos bet 
kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su 
reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu teikimu, pavyzdžiui, 
vienkartiniai mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas.

Pakeitimas 13
7 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas paprašius pateikia savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui asmeninę kainodaros 
informaciją apie mažmenines kainas, kurios 
taikomos tam vartotojui skambinant ir 
priimant skambučius lankomoje valstybėje 

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas automatiškai pateikia savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui asmeninę 
kainodaros informaciją apie tai, ar yra 
sudarytos specialios valdymo sutartys su 
kitais judriosios telefonijos paslaugų 
teikėjais ir apie mažmenines kainas, kurios 
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narėje. taikomos tam vartotojui skambinant ir 
priimant skambučius lankomoje valstybėje 
narėje.

Pagrindimas

Siekiant padidinti skaidrumą ir konkurenciją, vartotojas turėtų būti informuojamas apie 
mažmenines kainas ir apie tai, ar tarp paslaugų savajame tinkle ir lankomos šalies tinkle 
teikėjų sudarytos valdymo sutartys, kad jis galėtų rinktis turėdamas visą informaciją.

Pakeitimas 14
7 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Vartotojas gali pasirinkti pateikti tokį 
prašymą judriojo ryšio balso skambučiu arba 
siųsdamas SMS (trumpųjų pranešimų 
paslauga) abiem atvejais paslaugų savajame 
tinkle teikėjo šiuo tikslu nurodytu numeriu, 
ir gali pasirinkti gauti informaciją arba to 
skambučio metu, arba SMS (pastaruoju 
atveju nedelsiant).

2. Tarptinklinio ryšio vartotojas judriojo 
ryšio balso skambučiu arba siųsdamas SMS 
(trumpųjų pranešimų paslauga) gauna 1 
dalyje nurodytą informaciją. Visi judriojo 
ryšio paslaugų lankomoje šalyje teikėjai, 
sudarę specialias valdymo sutartis su 
savojo tinklo paslaugų teikėjais, pateikia 
reikiamą informaciją per vieną valandą 
nuo vartotojo atvykimo į lankomos 
valstybės teritoriją.

Pakeitimas 15
7 STRAIPSNIO 3A DALIS (nauja)

3a. Vartotojas gali bet kuriuo metu 
atsisakyti minėtos nemokamos informacijos 
paslaugos.

Pagrindimas

Siekiant išvengti nepageidaujamų pranešimų siuntimo, ypač užsienio vartotojams, turėtų būti 
suteikta galimybė bet kuriuo metu jų atsisakyti.

Pakeitimas 16
8 STRAIPSNIO 1A DALIS

1a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
viešai skelbia su šio reglamento, ypač 3, 4, 
ir 4a straipsnių, taikymu susijusią 
informaciją tokiu būdu, kad 
suinteresuotosios šalys galėtų lengvai ją 
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gauti.

Pagrindimas

Stebėsenos ir priežiūros procedūros, numatytos šio straipsnio 1 dalyje, rezultatai turėtų būti 
skaidrūs ir vieši, kad suinteresuotosios šalys ir vartotojai būtų gerai informuojami.

Pakeitimas 17
8 STRAIPSNIO 6 DALIS

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
stebi tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų 
balso ir duomenų perdavimo paslaugų, 
įskaitant trumpųjų pranešimų paslaugą 
(SMS) ir daugiaformačių pranešimų 
paslaugą (MMS), didmeninių ir 
mažmeninių kainų pokyčius, ypač Bendrijos 
tolimiausiuose regionuose, ir Komisijai 
paprašius perduoda jai tokio monitoringo
rezultatus.

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
stebi tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų 
balso paslaugų, didmeninių ir mažmeninių 
kainų pokyčius, ypač Bendrijos 
tolimiausiuose regionuose, ir po šio 
reglamento įsigaliojimo kas šešis mėnesius
Komisijai perduoda tokios stebėsenos
rezultatus.

Pagrindimas

Siekiant, kad šis reglamentas būtų priimtas greitai, tarptinklinis duomenų perdavimas 
neturėtų būti tiesiogiai įtrauktas į šį reglamentą. Tačiau vis dėlto svarbu, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir Komisija stebėtų tarptinklinio ryšio kainas šioje srityje, vertintų 
rezultatus ir, jei manys, kad tai reikalinga, siūlytų taikyti atitinkamas reguliavimo priemones.
Tinkamas pagrindas šioms reguliavimo priemonėms – 12 straipsnis „Peržiūros tvarka“ (žr. 
kitus pakeitimus).

Pakeitimas 18
10 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Įmonės, kurioms taikomi šio reglamento 
reikalavimai, užtikrina, kad bet kokie jų 
kainų pakeitimai, reikalingi siekiant 
užtikrinti atitiktį 3, 4 ir 6 straipsniams, 
įsigaliotų per du mėnesius nuo kiekvieno 
paskelbimo pagal šio straipsnio pirmesnes 
dalis.

5. Įmonės, kurioms taikomi šio reglamento 
reikalavimai, užtikrina, kad bet kokie jų 
kainų pakeitimai, reikalingi siekiant 
užtikrinti atitiktį 3 ir 4 straipsniams, 
įsigaliotų per du mėnesius nuo kiekvieno 
paskelbimo pagal šio straipsnio pirmesnes 
dalis.

Pagrindimas

Siūloma mažmeninių skambučių kainų viršutinė riba yra per žema ir užkerta kelią kūrybingai 
konkurencijai tarp įvairių operatorių ir paslaugų. Siekiant, kad operatoriai galėtų lanksčiau 
veikti ir vartotojams teikti geresnes paslaugas, būtina nustatyti vienodą ir didesnę vidutinę 
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viršutinę mažmeninės kainos ribą, kartu turėtų būti nustatyta viršutinė individualių skambučių 
kainos rib.

Pakeitimas 19
11A STRAIPSNIS (naujas)

11 a straipsnis
Duomenų perdavimo paslaugos

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
stebi didmeninių ir mažmeninių kainų, 
nustatytų tarptinklinio ryšio vartotojams už 
duomenų perdavimą bei trumpuosius ir 
daugiaformačius pranešimus, pokyčius, 
taip pat renka duomenis apie vidutines, 
judriojo ryšio operatorių nustatytas, 
tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų 
kainas Bendrijoje ir, praėjus 12 mėnesių 
nuo šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau –
Komisijos prašymu, perduoda tokios 
stebėsenos rezultatus Komisijai.
2. Remdamasi 1 dalyje nurodytais 
duomenimis, Komisija per 18 mėnesių nuo 
šio reglamento įsigaliojimo, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia didmeninių 
kainų, nustatytų už duomenų perdavimą 
tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje, 
analizę. Jeigu po šio reglamento 
įsigaliojimo duomenų perdavimo 
tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu didmeninės 
kainos nesumažėja proporcingai, palyginti 
su balso perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
kainomis, Komisija vertina, ar reikalingos 
reguliavimo priemonės, kuriomis 
tarptinklinio ryšio vartotojams būtų 
sumažintos didmeninės duomenų 
perdavimo paslaugų kainos, ir, jei reikia, 
pasiūlo tinkamas reguliavimo priemones.

Pagrindimas

Siekiant, kad šis reglamentas būtų priimtas greitai, duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu 
neturėtų būti tiesiogiai įtrauktas į šį reglamentą. Tačiau vis dėlto svarbu, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir Komisija stebėtų tarptinklinio ryšio sąnaudas šioje srityje, vertintų 



AD\658570LT.doc 15/17 PE 382.555v02-00

LT

rezultatus ir, jei manys, kad tai reikalinga, siūlytų taikyti atitinkamas reguliavimo priemones.

Pakeitimas 20
12 STRAIPSNIS

Komisija persvarsto šio reglamento veikimą 
ir teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai ne vėliau kaip po dvejų metų nuo jo 
įsigaliojimo. Į ataskaitą Komisija įtraukia 
argumentus, ar reguliavimo tebereikia, ar jį 
galima panaikinti atsižvelgiant į rinkos 
pokyčius ir konkurencijos požiūriu. Šiuo 
tikslu Komisija gali prašyti valstybių narių 
ir nacionalinių reguliavimo institucijų 
pateikti informaciją, kurią jos pateikia 
nedelsdamos.

Komisija persvarsto šio reglamento veikimą 
ir teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai ne vėliau kaip po dvejų metų nuo jo 
įsigaliojimo. Į ataskaitą Komisija įtraukia 
argumentus apie tai, ar reguliavimo 
tebereikia, ar geriau jį laikinai pakeisti 
atsižvelgus į konkurenciją ir pokyčius 
rinkoje, ypač į ekonominį poveikį mažiems 
nepriklausomiems operatoriams ir jų 
konkurencingumui bei, remiantis 11a 
straipsnyje minima Komisijos ataskaita, į 
tarptinklinio ryšio paslaugų mokesčius. 

Pakeitimas 21
16A STRAIPSNIS (naujas)

16a straipsnis
Išlyga

Šio reglamento nuostatos netaikomos 
Bulgarijai ir Rumunijai.
Komisija stebi visus didmeninių ir 
mažmeninių tarptinklinio balso ryšio 
paslaugų kainų, kurias nustato Bulgarijos 
ir Rumunijos operatoriai, pokyčius ir ne 
vėliau kaip per dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo parengia poveikio 
vertinimą.

Pagrindimas

Bulgarijos ir Rumunijos rinkos yra palyginti nesusiformavusios, todėl būtina investuoti į 
tinklų tobulinimą. Labai svarbu prieš įgyvendinant reglamentą dėl tarptinklinio ryšio atlikti 
poveikio šioms dviem valstybėms narėms vertinimą.

Pakeitimas 22
I PRIEDAS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
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nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamą skambutį 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu, inicijuojamą 
tame pasirinkto lankomos šalies operatoriaus 
tinkle, neviršija pagal 10 straipsnio 3 dalį 
paskelbtą vidutinę judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kainą atitinkančios minutės 
kainos, padaugintos:

nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamą skambutį 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu, inicijuojamą 
tame pasirinkto lankomos šalies operatoriaus 
tinkle, neviršija pagal 10 straipsnio 3 dalį 
paskelbtą vidutinę judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kainą atitinkančios minutės 
kainos, padaugintos iš koeficiento 2,5.

a) iš dviejų, jeigu tai reguliuojamas 
skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu į 
numerį, priklausantį valstybės narės, 
kurioje yra pasirinkto lankomos šalies 
operatoriaus tinklas, viešajam telefono 
ryšio tinklui; arba
b) iš trijų, jeigu tai reguliuojamas 
skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu į 
numerį, priklausantį kitos valstybės narės 
negu valstybė narė, kurioje yra pasirinkto 
lankomos šalies operatoriaus tinklas, 
viešajam telefono ryšio tinklui.
Į šiame priede nurodytas kainų ribas 
įskaičiuotos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, pavyzdžiui, skambučio sudarymo 
mokesčiai.

Pagrindimas

Siūlomos viršutinės didmeninių kainų ribos yra per žemos ir turėtų neigiamų pasekmių 
operatoriams, ypač turistų lankomose šalyse. Be to, atskira viršutinė riba vietiniams ir kitiems 
skambučiams sukels daug painiavos. Todėl tinkamiau būtų taikyti bendrą didesnę viršutinę 
ribą, kuri būtų apskaičiuota vidutinę judriojo ryšio užbaigimo kainą, paskelbtą pagal 10 
straipsnio 3 dalį, padauginus iš koeficiento 3,0.
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