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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 227
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 
narėje. 

1. Kol tarptinklinio ryšio vartotojas 
nenurodo paslaugų savajame tinkle teikėjui 
priešingai, kiekvienas paslaugų savajame 
tinkle teikėjas automatiškai, kai vartotojas 
atvyksta į kitą valstybę narę, nedelsdamas 
nusiunčia jam nemokamą trumpąjį 
pranešimą (SMS arba kitokio pobūdžio 
informaciją (asmenims su regos 
sutrikimais)), kuriame pateikia savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui asmeninę 
kainodaros informaciją apie skambinimo ir 
balso skambučių priėmimo, taip pat SMS, 
MMS ir bet kokio kitokio duomenų 
siuntimo ir gavimo mažmenines minutės
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kainas (įskaitant PVM) lankomoje 
valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 228
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 narėje. 

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas automatiškai, kai vartotojas 
atvyksta į kitą valstybę narę, iškart po to, 
kai jis prisijungia prie kito tinklo, 
nusiunčia jam nemokamą trumpąjį 
pranešimą, kuriame pateikia savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui skirtą 
informaciją apie tarptinklinio ryšio 
mažmenines kainas, kurios taikomos tam 
vartotojui skambinant ir priimant 
skambučius lankomoje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Mažmeninės kainos turi būti visiškai skaidrios. Vartotojai turi turėti galimybę lankomoje 
valstybėje pasirinkti operatorių, kad galėtų naudotis tarptinklinio ryšio paslaugomis to 
operatoriaus, kuriam vartotojo paslaugų savajame tinkle teikėjas yra nustatęs žemiausias 
mažmenines kainas.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 229
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 
narėje. 

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas automatiškai, kai vartotojas 
išvyksta iš šalies, nusiunčia jam nemokamą 
trumpąjį pranešimą (SMS), kuriame
pateikia savo tarptinklinio ryšio vartotojui 
skirtą kainodaros informaciją apie 
mažmenines kainas, kurios taikomos tam 
vartotojui skambinant ir priimant 
skambučius lankomoje valstybėje narėje. 
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Or. de

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 230
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 
narėje. 

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

Or. en

Pakeitimą pateikė Daniel Caspary

Pakeitimas 231
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 
narėje. 

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas automatiškai, kai vartotojas 
prisijungia prie kito tinklo, nusiunčia jam 
nemokamą trumpąjį pranešimą (SMS), 
kuriame pateikia savo tarptinklinio ryšio 
vartotojui asmeninę kainodaros informaciją 
apie mažmenines kainas, kurios taikomos 
tam vartotojui skambinant lankomoje 
valstybėje narėje. Vartotojas gali atšaukti
šią paslaugą. 

Or. de

Pagrindimas

Tada paslaugos taptų skaidresnės. 

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 232
7 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas paprašius pateikia savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui asmeninę 

1. Kol tarptinklinio ryšio vartotojas 
nenurodo paslaugų savajame tinkle teikėjui 
priešingai, kiekvienas paslaugų savajame 



PE 386.538v03-00 4/64 AM\660182LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

kainodaros informaciją apie mažmenines 
kainas, kurios taikomos tam vartotojui 
skambinant ir priimant skambučius 
lankomoje valstybėje narėje. 

tinkle teikėjas per vieną valandą nuo 
tarptinklinio ryšio vartotojo atvykimo į kitą 
valstybę narę trumpuoju pranešimu (SMS), 
jei tai įmanoma techniškai, pateikia 
asmeninę kainodaros informaciją, numatytą 
šio straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje.
Vartotojas, kuris buvo įspėjęs, kad 
automatinių trumpųjų pranešimų (SMS) 
jam siųsti nereikia, turi teisę bet kuriuo 
metu iš paslaugų savajame tinkle teikėjo 
pareikalauti vėl teikti šią paslaugą. 
Paslaugų savajame tinkle teikėjai neprivalo 
teikti informacijos automatiniu trumpuoju 
pranešimu (SMS), jeigu jie pateikia 
informaciją apie kainą už minutę 
pranešime, kuris pateikiamas prieš pat 
sujungiant, taip vartotojui leisdami netęsti 
skambučio ir jo neapmokestindami, arba jei 
jie pateikia informaciją, įskaitant 
informaciją apie skambučio kainą, 
prietaiso ekrane vykstant pokalbiui viso 
pokalbio metu.
Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
informaciją akliesiems ar silpnaregiams 
vartotojams teikia balsu jiems to paprašius.

Or. en

Pagrindimas

Be kitų dalykų, 7 straipsnio pakeitimais nustatoma sistema, kuria trumpa informacija apie 
tarptinklinio ryšio kainą teikiama automatiškai (jei vartotojas nenusprendžia kitaip), 
naudojant trumpuosius pranešimus (SMS), o išsami informacija teikiama paprašius. 
Operatoriams suteikiama galimybė atskirų skambučių metu teikti informaciją tikru laiku.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 233
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. Kol tarptinklinio ryšio vartotojas 
nenurodo paslaugų savajame tinkle teikėjui 
priešingai, kiekvienas paslaugų savajame 
tinkle teikėjas automatiškai, kai vartotojas 
atvyksta į kitą valstybę narę, nedelsdamas 
nusiunčia jam nemokamą trumpąjį 
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narėje. pranešimą (SMS), kuriame pateikia savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui asmeninę 
kainodaros informaciją apie mažmenines 
minutės kainas (įskaitant PVM), kurios 
taikomos tam vartotojui skambinant ir 
priimant skambučius lankomoje valstybėje 
narėje. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 234
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 
narėje. 

1. Kol tarptinklinio ryšio vartotojas 
nenurodo paslaugų savajame tinkle teikėjui 
priešingai, kiekvienas paslaugų savajame 
tinkle teikėjas automatiškai, kai vartotojas 
atvyksta į kitą valstybę narę, nedelsdamas 
nusiunčia jam nemokamą trumpąjį 
pranešimą (SMS), kuriame pateikia savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui asmeninę 
kainodaros informaciją apie mažmenines 
minutės kainas (įskaitant PVM), kurios 
taikomos tam vartotojui skambinant ir 
priimant skambučius lankomoje valstybėje 
narėje. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 235
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 
narėje. 

1. Kol tarptinklinio ryšio vartotojas 
nenurodo paslaugų savajame tinkle teikėjui 
kitaip, kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas automatiškai, kai vartotojas 
atvyksta į kitą valstybę narę, nedelsdamas
nusiunčia jam nemokamą trumpąjį 
pranešimą (SMS), kuriame pateikia savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui asmeninę 
kainodaros informaciją apie mažmenines 
minutės kainas (įskaitant PVM), kurios 
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taikomos tam vartotojui skambinant ir 
priimant skambučius lankomoje valstybėje 
narėje.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad vartotojui būtų suteikta atitinkama informacija apie tarptautinius tarptinklinio 
ryšio skambučius. Išsamesnė informacija turėtų būti pateikta paprašius.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler ir Christian Ehler

Pakeitimas 236
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 
narėje. 

1. Kol tarptinklinio ryšio vartotojas 
nenurodo paslaugų savajame tinkle teikėjui 
priešingai, kiekvienas paslaugų savajame 
tinkle teikėjas automatiškai, kai vartotojas 
atvyksta į kitą valstybę narę, nedelsdamas 
nusiunčia jam nemokamą trumpąjį 
pranešimą (SMS), kuriame pateikia savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui asmeninę 
kainodaros informaciją apie mažmenines 
minutės kainas (įskaitant PVM), kurios 
taikomos tam vartotojui skambinant ir 
priimant skambučius lankomoje valstybėje 
narėje. 

Or. de

Pagrindimas

Būtų daug naudingiau informaciją visada automatiškai siųsti vartotojams, nepriklausomai 
nuo to, ar jie jos prašė, ar ne.

Pakeitimą pateikė Romano Maria La Russa

Pakeitimas 237
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 

1. Kol tarptinklinio ryšio vartotojas 
nenurodo paslaugų savajame tinkle teikėjui 
priešingai, kiekvienas paslaugų savajame 
tinkle teikėjas automatiškai nedelsdamas 
nusiunčia jam trumpąjį pranešimą (SMS), 
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priimant skambučius lankomoje valstybėje 
narėje. 

kuriame pateikia savo tarptinklinio ryšio
vartotojui informaciją apie tarptinklinio 
ryšio kainas, kurios taikomos tam vartotojui 
skambinant ir priimant skambučius 
lankomoje valstybėje narėje. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 238
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 
narėje. 

1. Siekiant patobulinti tarifų sistemas, 
kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas 
pateikia kiekvienam tarptinklinio ryšio 
vartotojui asmeninę kainodaros informaciją 
apie skambinimo ir balso skambučių 
priėmimo, taip pat SMS, MMS siuntimo ir 
gavimo ir bet kokių kitokių tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugų mažmenines 
kainas, kurios taikomos tam vartotojui
lankomoje valstybėje narėje. Vykdydami šią 
veiklą paslaugų teikėjai panaikina visas 
nukrypimo nuo galiojančių tarifų planų 
galimybes. 

Or. it

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 239
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 narėje. 

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas įpareigotas automatiškai pateikti 
vartotojams nemokamą bendrą kainodaros 
informaciją apie mažmenines kainas, kurios 
taikomos šiems vartotojams skambinant ir
priimant skambučius lankomoje valstybėje 
narėje. 

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama padidinti skaidrumą ir supaprastinti vartotojams skirtas procedūras. 

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 240
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).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 241
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. Vartotojas, nusiųsdamas SMS arba 
paskambindamas, turi galimybę paprašyti 
papildomos informacijos apie kitoms
paslaugoms taikomus tarptinklinio ryšio 
mokesčius. Už reikalaujamos papildomos 
informacijos pateikimą gali būti imamas 
mokestis.

Or. en

Pagrindimas

Mažmeninės kainos turi būti visiškai skaidrios. Vartotojai turi turėti galimybę lankomoje 
valstybėje pasirinkti operatorių, kad galėtų naudotis tarptinklinio ryšio paslaugomis to 
operatoriaus, kuriam vartotojo paslaugų savajame tinkle teikėjas yra nustatęs žemiausias 
mažmenines kainas. 

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 242
7 STRAIPSNIO 2 DALIS
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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. Paslaugų savajame tinkle teikėjas dar 
gali įvykdyti 1 dalies reikalavimą, t. y. balso 
skambučiu arba siųsdamas SMS pateikti 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui asmeninę 
kainodaros informaciją apie mažmenines 
kainas.

Or. de

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 243
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. Paslaugų savajame tinkle teikėjas taip 
pat įpareigotas automatiškai pateikti 
vartotojui telefono numerį, kuriuo jis 
galėtų gauti papildomos informacijos.
Minėta informacijos tarnyba teikia 
paslaugas nemokamai tiek užklausiant 
informacijos, tiek ją pateikiant. 

Or. es

Pagrindimas

Siekiama padidinti skaidrumą ir supaprastinti vartotojams skirtas procedūras.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 244
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. Vartotojas, jei įmanoma, per vieną 
valandą po vartotojo atvykimo į kitą 
valstybę narę gauna iš jo paslaugų 
savajame tinkle teikėjo žinutę, kurioje 
pranešama, kokiu būdu jis pareikalavęs 
nedelsiant galėtų gauti visą asmeninę 
kainodaros informaciją apie mažmenines 
kainas.

Or. en
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Pagrindimas

Daug pateiktos informacijos (įskaitant ne balso paslaugas) vargins vartotojus. Taigi 
vartotojai turėtų tiesiog gauti pranešimą su nuoroda, kur jie, jei pageidautų, galėtų 
nemokamai gauti papildomos informacijos. Šis pranešimas turėtų būti išsiųstas per vieną 
valandą vartotojui atvykus į kitą valstybę narę, nors tai gali užtrukti ilgiau, jei ryšių tinklas 
nėra pakankamai išplėstas. 

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 245
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. Vartotojas gali pateikti prašymą gauti visą 
asmeninę kainodaros informaciją apie 
tarptinklinio ryšio balso skambučių 
mažmenines kainas judriojo ryšio balso 
skambučiu arba siųsdamas SMS abiem 
atvejais paslaugų savajame tinkle teikėjo 
šiuo tikslu nurodytu numeriu ir gali 
pasirinkti gauti informaciją arba to 
skambučio metu, arba SMS (pastaruoju 
atveju nedelsiant). 

Or. en

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 246
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. Vartotojas gali pateikti prašymą gauti 
išsamią jį dominančią kainodaros 
informaciją apie tarptinklinio ryšio balso 
skambučių mažmenines kainas judriojo 
ryšio balso skambučiu arba siųsdamas SMS 
abiem atvejais paslaugų savajame tinkle 
teikėjo šiuo tikslu nurodytu numeriu ir gali 
pasirinkti gauti informaciją arba to 
skambučio metu, arba SMS (pastaruoju 
atveju nedelsiant). 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad vartotojui būtų suteikta atitinkama informacija apie tarptautinius tarptinklinio 
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ryšio skambučius. Išsamesnė informacija turėtų būti pateikta paprašius. 

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 247
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. Vartotojas gali pateikti tokį prašymą dėl 
išsamios kainodaros informacijos judriojo 
ryšio balso skambučiu paslaugų savajame 
tinkle teikėjo šiuo tikslu nurodytu numeriu, 
ir gali pasirinkti gauti informaciją arba to 
skambučio metu, arba SMS (pastaruoju 
atveju nedelsiant).

Or. en

Pagrindimas

Žr. 7 straipsnio 1 dalies pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Daniel Caspary

Pakeitimas 248
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. Vartotojas gali pasirinkti papildomai 
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.

Or. de

Pagrindimas

Ši paslauga turėtų padidinti skaidrumą. 

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 249
7 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)
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2a. Tarptinklinio ryšio vartotojas turi teisę 
gauti iš jo paslaugų savajame tinkle teikėjo 
automatinį trumpąjį pranešimą (SMS) arba 
kitokio pobūdžio informaciją (asmenims, 
turintiems regos sutrikimų), kuriame būtų 
pateikti konkrečiai šiam vartotojui 
galiojantys duomenys apie skambinimo ir 
balso skambučių priėmimo, taip pat SMS, 
MMS ir bet kokio kitokio duomenų 
siuntimo ir gavimo kainas lankomoje 
valstybėje narėje. Vartotojams turėtų būti 
sudaryta galimybė pasirinkti automatinį 
SMS priėmimą arba SMS pagal 
pareikalavimą. 

Or. en

Pagrindimas

Neatrodo, kad artimiausiu metu būtų praktiškai įmanoma pateikti visą informaciją apie 
duomenų siuntimo paslaugų kainas (siunčiant SMS). Kadangi šio pobūdžio informacija turėtų 
būti teikiama pagal pareikalavimą, nuostata apie automatiniu būdu iškart teikiamą 
informaciją turėtų apimti tik balso paslaugas. Kadangi SMS – paslauga „pagal galimybę“, 
nėra sąlygų garantuoti, kad jis bus atsiųstas per valandą po atvykimo.  

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 250
7 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja) 

2a. Tarptinklinio ryšio vartotojas turi teisę 
gauti iš jo paslaugų savajame tinkle teikėjo 
automatinį trumpąjį pranešimą (SMS) arba 
kitokio pobūdžio informaciją (asmenims, 
turintiems regos sutrikimų), kuriame būtų 
pateikti konkrečiai šiam vartotojui 
galiojantys duomenys apie skambinimo ir 
balso skambučių priėmimo, taip pat SMS, 
MMS ir bet kokio kitokio duomenų 
siuntimo ir gavimo kainas lankomoje 
valstybėje narėje. Vartotojams turėtų būti 
sudaryta galimybė pasirinkti automatinį 
SMS priėmimą arba SMS pagal 
pareikalavimą. 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 251
7 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Pirmiau nurodyta informacijos teikimo 
paslauga teikiama nemokamai ir teikiant 
prašymą, ir priimant prašomą informaciją.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Mažmeninės kainos turi būti visiškai skaidrios. Vartotojai turi turėti galimybę pasirinkti 
operatorių lankomoje valstybėje, kad galėtų naudotis tarptinklinio ryšio paslaugomis to 
operatoriaus, kuriam vartotojo paslaugų savajame tinkle teikėjas yra nustatęs žemiausias 
mažmenines kainas. 

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 252
7 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Pirmiau nurodyta informacijos teikimo 
paslauga teikiama nemokamai ir teikiant 
prašymą, ir priimant prašomą informaciją. 

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 253
7 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Pirmiau nurodyta informacijos teikimo 
paslauga teikiama nemokamai ir teikiant 
prašymą, ir priimant prašomą informaciją. 

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama padidinti skaidrumą ir supaprastinti vartotojams skirtas procedūras.
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Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 254
7 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Pirmiau nurodyta informacijos teikimo 
paslauga teikiama nemokamai ir teikiant 
prašymą, ir priimant prašomą informaciją. 

3. Pirmiau nurodyta skaidrios ir tinkamos
informacijos apie kainodarą teikimo 
paslauga pirmą kartą teikiama nemokamai, 
o mokestį už papildomai vartotojo prašomą 
informaciją nustato paslaugų teikėjas.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie paslaugų teikėjai keliose valstybėse narėse jau teikia nemokamas vartotojų 
informavimo paslaugas. Galimybė laisvai pasirinkti, ar apmokestinti papildomą 
(reikalaujamą) informaciją, sustiprins konkurenciją, ir dėl to sumažės arba bus panaikintas 
papildomos informacijos apmokestinimas, t. y. bus pasiekta daugiau nei kainas nustatant 
dirbtinai.

Pakeitimą pateikė Romano Maria La Russa

Pakeitimas 255
7 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Pirmiau nurodyta informacijos teikimo
paslauga teikiama nemokamai ir teikiant 
prašymą, ir priimant prašomą informaciją.

3. Pirmiau nurodyta informacijos teikimo 
paslauga bent kartą teikiama nemokamai ir 
teikiant prašymą, ir priimant prašomą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 256
7 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Pirmiau nurodyta informacijos teikimo 
paslauga teikiama nemokamai ir teikiant 
prašymą, ir priimant prašomą informaciją. 

3. Pirmiau nurodytos informacijos teikimo 
paslaugos teikiamos nemokamai ir teikiant 
prašymą, ir priimant prašomą informaciją. 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 257
7 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Šiame straipsnyje nurodyta asmeninė 
kainodaros informacija yra kainos, taikomos 
pagal atitinkamo tarptinklinio ryšio vartotojo 
tarifų sistemą skambinimui ir skambučių 
priėmimui bet kuriame pasirinkto lankomos 
šalies operatoriaus tinkle valstybėje narėje, 
kurioje vartotojas naudojasi tarptinkliniu 
ryšiu. 

4. Šiame straipsnyje nurodyta asmeninė 
kainodaros informacija yra kainos, taikomos 
pagal atitinkamo tarptinklinio ryšio vartotojo 
tarifų sistemą skambinimui ir skambučių 
priėmimui kiekviename pasirinkto lankomos 
šalies operatoriaus tinkle valstybėje narėje, 
kurioje vartotojas naudojasi tarptinkliniu 
ryšiu.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 7 straipsnio 1 dalies pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 258
7 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Šiame straipsnyje nurodyta asmeninė
kainodaros informacija yra kainos, taikomos 
pagal atitinkamo tarptinklinio ryšio vartotojo 
tarifų sistemą skambinimui ir skambučių 
priėmimui bet kuriame pasirinkto lankomos 
šalies operatoriaus tinkle valstybėje narėje, 
kurioje vartotojas naudojasi tarptinkliniu 
ryšiu. 

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta esminė 
bendra kainodaros informacija yra kainos, 
taikomos pagal atitinkamo tarptinklinio ryšio 
vartotojo tarifų sistemą skambinimui ir 
skambučių priėmimui bet kuriame pasirinkto 
lankomos šalies operatoriaus tinkle 
valstybėje narėje, kurioje vartotojas
naudojasi tarptinkliniu ryšiu. 

Or. es

Pagrindimas

Siekiama padidinti skaidrumą ir supaprastinti vartotojams skirtas procedūras.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 259
7 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Šiame straipsnyje nurodyta asmeninė 
kainodaros informacija yra kainos, taikomos 

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta asmeninė 
kainodaros informacija yra trumpa 
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pagal atitinkamo tarptinklinio ryšio vartotojo 
tarifų sistemą skambinimui ir skambučių 
priėmimui bet kuriame pasirinkto lankomos 
šalies operatoriaus tinkle valstybėje narėje, 
kurioje vartotojas naudojasi tarptinkliniu 
ryšiu. 

standartinė forma, kurioje pateikiamos
kainos, taikomos pagal atitinkamo 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarifų sistemą 
skambinimui ir skambučių priėmimui bet 
kuriame pasirinkto lankomos šalies 
operatoriaus tinkle valstybėje narėje, kurioje 
vartotojas naudojasi tarptinkliniu ryšiu, ir 
bet kokios sąlygos, pagal kurias 
atitinkamas tarptinklinio ryšio vartotojas 
gali mokėti daugiau nei nustatyta, taip pat 
nurodomas 2 dalyje numatytas telefono 
numeris.

Or. en

Pagrindimas

Automatiniame trumpajame pranešime (SMS) pateikiama informacija apie tikėtiniausius 
tarptinklinio ryšio mokesčius. Vis dėto jame turėtų būti nurodytos sąlygos, pagal kurias 
atitinkamas tarptinklinio ryšio vartotojas gali mokėti daugiau nei nustatyta, taip pat 
nurodomas 2 dalyje numatytas klientų aptarnavimo telefono numeris, kuriuo paskambinęs 
vartotojas gali išsiaiškinti, kokios sąlygos galioja.

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 260
7 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Šiame straipsnyje nurodyta asmeninė 
kainodaros informacija yra kainos, taikomos 
pagal atitinkamo tarptinklinio ryšio vartotojo 
tarifų sistemą skambinimui ir skambučių 
priėmimui bet kuriame pasirinkto lankomos 
šalies operatoriaus tinkle valstybėje narėje, 
kurioje vartotojas naudojasi tarptinkliniu 
ryšiu.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta asmeninė 
kainodaros informacija yra trumpa 
standartinė forma, kurioje pateikiamos
kainos (įskaitant PVM), taikomos pagal 
atitinkamo tarptinklinio ryšio vartotojo tarifų 
sistemą balso skambinimui ir skambučių 
priėmimui pasirinkto lankomos šalies 
operatoriaus tinkle valstybėje narėje, kurioje 
vartotojas naudojasi tarptinkliniu ryšiu. 

Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta išsami 
kainodaros informacija yra kainos, 
taikomos pagal atitinkamo tarptinklinio 
ryšio vartotojo tarifų sistemą balso 
skambučiams ir skambučių priėmimui, taip 
pat duomenų siuntimui ir gavimui 
pasirinkto lankomos šalies operatoriaus 
tinkle valstybėje narėje, kurioje vartotojas, 
naudodamasis tarptinkliniu ryšiu,
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susisiekia su bet kokia paskirties vieta 
Bendrijoje. Turi būti informuojama apie 
mokesčių piko ir ne piko metu skirtumus ir 
kitus laiko variantus. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. 7 straipsnio 2 dalies pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 261
7 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja)

4a. Šioje straipsnio dalyje nurodyta bendra 
asmeninė kainodaros informacija apima 
kainas, taikomas pagal atitinkamo 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarifų sistemą 
skambučiams lankomos valstybės narės 
viduje, skambučiams į gimtąją šalį ir 
skambučių priėmimui. Bendra asmeninė 
kainodaros informacija apima lankomos 
šalies operatoriaus tinklo kainas. Pranešęs, 
kad jam nereikalinga automatinio trumpojo 
pranešimo (SMS) paslauga, vartotojas turi 
teisę bet kada vėl pareikalauti šios 
paslaugos. Paslaugų savajame tinkle 
teikėjai informaciją akliesiems ar 
silpnaregiams vartotojams teikia balsu 
jiems to paprašius. 

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 262
7 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja) 

4a. Šioje straipsnio dalyje nurodyta bendra 
asmeninė kainodaros informacija apima 
kainas, taikomas pagal atitinkamo 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarifų sistemą 
skambučiams lankomos valstybės narės 
viduje, skambučiams į gimtąją šalį ir 
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skambučių priėmimui. Bendra asmeninė 
kainodaros informacija apima lankomos 
šalies operatoriaus tinklo kainas. Pranešęs, 
kad jam nereikalinga automatinio trumpojo 
pranešimo (SMS) paslauga, vartotojas turi 
teisę bet kada vėl pareikalauti šios 
paslaugos. Paslaugų savajame tinkle 
teikėjai informaciją akliesiems ar 
silpnaregiams vartotojams teikia balsu 
jiems to paprašius. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler ir Christian Ehler

Pakeitimas 263
7 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja)

4a. Šioje straipsnio dalyje nurodyta bendra 
asmeninė kainodaros informacija apima 
kainas, taikomas pagal atitinkamo 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarifų sistemą 
skambučiams lankomos valstybės narės 
viduje, skambučiams į gimtąją šalį ir 
skambučių priėmimui. Bendra asmeninė 
kainodaros informacija apima lankomos 
šalies operatoriaus tinklo kainas. Pranešęs, 
kad jam nereikalinga automatinio trumpojo 
pranešimo (SMS) paslauga, vartotojas turi 
teisę bet kada vėl pareikalauti šios 
paslaugos. Paslaugų savajame tinkle 
teikėjai informaciją akliesiems ar 
silpnaregiams vartotojams teikia balsu 
jiems to paprašius. 

Or. de

Pagrindimas

Svarbu, kad tarptinklinio ryšio vartotojams būtų automatiškai nedelsiant pateikta svarbiausia 
informacija apie kainas.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 264
7 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja) 
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4a. Šioje straipsnio dalyje nurodyta bendra 
asmeninė kainodaros informacija apima 
kainas, taikomas pagal atitinkamo 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarifų sistemą 
skambučiams lankomos valstybės narės 
viduje, skambučiams į gimtąją šalį ir 
skambučių priėmimui. Bendra asmeninė 
kainodaros informacija apima lankomos 
šalies operatoriaus tinklo kainas. Pranešęs, 
kad jam nereikalinga automatinio trumpojo 
pranešimo (SMS) paslauga, vartotojas turi 
teisę bet kada vėl pareikalauti šios 
paslaugos. Paslaugų savajame tinkle 
teikėjai informaciją akliesiems ar 
silpnaregiams vartotojams teikia balsu 
jiems to paprašius.

Or. en

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 265
7 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja) 

4a. Šioje straipsnio dalyje nurodyta 
pagrindinė vartotoją dominanti kainodaros 
informacija apima kainas, taikomas pagal 
atitinkamo tarptinklinio ryšio vartotojo 
tarifų sistemą skambučiams lankomos 
valstybės narės viduje, skambučiams į 
gimtąją šalį ir skambučių priėmimui. 
Pagrindinė vartotoją dominanti kainodaros 
informacija apima lankomos šalies 
operatoriaus tinklo kainas. Pranešęs, kad 
jam nereikalinga automatinio trumpojo 
pranešimo (SMS) paslauga, vartotojas turi 
teisę bet kada vėl šios paslaugos
pareikalauti. Paslaugų savajame tinkle 
teikėjai akliesiems ar silpnaregiams 
vartotojams paprašius, jiems informaciją 
teikia balsu. 

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad vartotojui būtų suteikta atitinkama informacija apie tarptautinius tarptinklinio 
ryšio skambučius. Išsamesnė informacija turėtų būti pateikta paprašius. 

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 266
7 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja)

4a. Visi paslaugų teikėjai tarptinklinio ryšio 
vartotojams turi nusiųsti pranešimą, t. y. 
ženklą arba įspėjamąjį pranešimą telefono 
ekrane, kad jie rengiasi skambinti arba 
atsakyti į tarptinklinio ryšio skambutį.

Or. en

Pagrindimas

Caveat emptor (tegu pirkėjas būna apdairus).

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 267
7 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Paslaugų savajame tinkle teikėjai pateikia 
naujiems vartotojams visą informaciją apie 
taikomas tarptinklinio ryšio kainas sudarant 
abonentinę sutartį. Paslaugų savajame 
tinkle teikėjai savo vartotojams taip pat 
reguliariai pateikia atnaujintą informaciją 
apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas bei 
praneša jiems kiekvieną kartą šioms 
kainoms iš esmės pasikeitus.

5. Paslaugų savajame tinkle teikėjai po 
kiekvieno paskelbimo, numatyto 
10 straipsnio 3 dalyje, nedelsdami pateikia 
visiems vartotojams visą informaciją apie 
taikomas tarptinklinio ryšio kainas. Ši 
informacija yra kaina už minutę, kurią 
vartotojas moka už tarptinklinio ryšio balso 
skambučius. Nauji vartotojai bus 
informuojami raštu sudarant abonentinę 
sutartį. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
savo vartotojams taip pat pateikia atnaujintą 
informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio 
kainas teikdami bendrojo pobūdžio 
informaciją apie tarifus ir kainas ir 
tarptinklinio ryšio kainoms pasikeitus.
Galiojančios kainos visada pabrėžtinai 
nurodomos paslaugų savajame tinkle 
teikėjo tinklavietėje. 

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 7 straipsnio 1 dalies pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 268
7 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Paslaugų savajame tinkle teikėjai pateikia 
naujiems vartotojams visą informaciją apie 
taikomas tarptinklinio ryšio kainas sudarant 
abonentinę sutartį. Paslaugų savajame 
tinkle teikėjai savo vartotojams taip pat 
reguliariai pateikia atnaujintą informaciją 
apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas bei
praneša jiems kiekvieną kartą šioms 
kainoms iš esmės pasikeitus. 

5. Paslaugų savajame tinkle teikėjai pateikia 
visiems vartotojams visą informaciją apie 
taikomas tarptinklinio ryšio kainas sudarant 
abonentinę sutartį. Jie gali pateikti 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas 
bet kokiu tinkamu būdu. Jie savo 
vartotojams taip pat nedelsiant pateikia 
atnaujintą informaciją apie taikomas 
tarptinklinio ryšio kainas, kai šios kainos iš 
esmės pasikeičia. Ypač reikia, kad paslaugų 
savajame tinkle teikėjai nedelsiant pateiktų 
tarptinklinio ryšio vartotojams visą 
informaciją apie vartotojų apsaugos tarifo, 
numatyto 4 straipsnyje, naudojimo sąlygas. 

Or. en

Pagrindimas

Mažmeninės kainos turi būti visiškai skaidrios. Vartotojai turi turėti galimybę lankomoje 
valstybėje pasirinkti operatorių, kad galėtų naudotis tarptinklinio ryšio paslaugomis to 
operatoriaus, kuriam vartotojo paslaugų savajame tinkle teikėjas yra nustatęs žemiausias 
mažmenines kainas.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 269
7 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Paslaugų savajame tinkle teikėjai pateikia 
naujiems vartotojams visą informaciją apie 
taikomas tarptinklinio ryšio kainas sudarant 
abonentinę sutartį. Paslaugų savajame tinkle 
teikėjai savo vartotojams taip pat reguliariai 
pateikia atnaujintą informaciją apie taikomas 

5. Paslaugų savajame tinkle teikėjai pateikia 
naujiems vartotojams visą informaciją apie 
taikomas tarptinklinio ryšio kainas sudarant 
abonentinę sutartį. Paslaugų savajame tinkle 
teikėjai savo vartotojams taip pat reguliariai 
pateikia atnaujintą informaciją apie taikomas 
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tarptinklinio ryšio kainas bei praneša jiems 
kiekvieną kartą šioms kainoms iš esmės 
pasikeitus. 

tarptinklinio ryšio kainas bei praneša jiems 
kiekvieną kartą, kai operatorius pakeičia 
tarptinklinio ryšio kainas.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda

Pakeitimas 270
7 STRAIPSNIO 5A DALIS (nauja)

5a. Jei bendrovė, remdamasi šiomis ES 
nuostatomis, didina vidaus tarifus, ji turi 
pateikti atitinkamą sąmatą. 

Or. de

Pagrindimas

Išlaidų apskaičiavimas turi būti skaidrus, jei bendrovės šiuo teisės aktu siekia pagrįsti vidaus 
telefonijos tarifų didinimą. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 271
7 STRAIPSNIO 5A DALIS (nauja)

5a. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas užtikrina, kad kiekvienam 
tarptinklinio ryšio vartotojui būtų 
prieinama visa informacija apie vartotojų 
apsaugos tarifo, numatyto 4 straipsnyje, 
naudojimo sąlygas. Taigi jie užtikrina, kad 
kiekvienas vartotojas ne ilgiau kaip per 
šešis mėnesius gautų bent vieną trumpąjį 
pranešimą (SMS), kuriame būtų 
paaiškinta, jog operatorius be papildomo 
mokesčio siūlo eurotarifą, būtų nurodyti 
eurotarifo mokesčiai už reguliuojamo balso 
skambučio priėmimą ir pateiktas 7 
straipsnio 2 dalyje numatytas klientų 
aptarnavimo telefono numeris.

Or. en
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Pagrindimas

Operatoriai turės tinkamai informuoti vartotojus apie galimybę pasirinkti VAT arba 
eurotarifą. Šiame pakeitime ir pateiktas atitinkamas reikalavimas, numatantis, kad keliauti 
besirengiantys vartotojai gautų pakankamai, tačiau ne per daug reikiamos informacijos. 7 
straipsnio 2 dalyje jau numatytu klientų aptarnavimo telefono numeriu galima gauti 
informacijos ir apie VAT.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 272
7 STRAIPSNIO 5B DALIS (nauja)

5b. Paslaugų savajame tinkle teikėjas, 
teikiantis informaciją 7 straipsnio 2 dalyje 
numatytu klientų aptarnavimo telefono 
numeriu, vartotojo reikalavimu pateikia 
jam informaciją apie eurotarifą ir 
instrukciją, kaip prie jo prisijungti.

Or. en

Pagrindimas

Operatoriai turės tinkamai informuoti vartotojus apie galimybę pasirinkti VAT arba 
eurotarifą. Šiame pakeitime ir pateiktas atitinkamas reikalavimas, numatantis, kad keliauti 
besirengiantys vartotojai gautų pakankamai, tačiau ne per daug reikiamos informacijos. 7 
straipsnio 2 dalyje jau numatytu klientų aptarnavimo telefono numeriu galima gauti 
informacijos ir apie VAT. 

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 273
7 STRAIPSNIO 5A DALIS (nauja)

5a. Paslaugų savajame tinkle teikėjai imasi 
visų reikalingų veiksmų, kad jų 
tarptinklinio ryšio paslaugų vartotojai 
sužinotų apie galimybę pasirinkti 
eurotarifą. Teikėjai per 2 mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo kiekvienam 
vartotojui nusiunčia pranešimą, kuriame 
aiškiai ir nedviprasmiškai aprašomas 
vartotojų apsaugos tarifas, o po tam tikro 
laiko nusiunčia priminimą. 



PE 386.538v03-00 24/64 AM\660182LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad apie eurotarifą būtų plačiai žinoma. Dėl to būtų ypač naudinga apie tai laišku 
arba trumpuoju pranešimu (SMS) informuoti kiekvieną vartotoją ir prieš įvedant šį tarifą, ir 
tam tikrais laiko tarpsniais jį įvedus. 

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 274
7 STRAIPSNIO 5A DALIS (nauja)

5a. Paslaugų savajame tinkle teikėjai imasi 
visų reikalingų veiksmų, kad jų 
tarptinklinio ryšio paslaugų privatūs 
vartotojai sužinotų apie galimybę pasirinkti 
eurotarifą. Teikėjai per du mėnesius nuo 
šio reglamento įsigaliojimo kiekvienam 
vartotojui nusiunčia pranešimą, kuriame 
aiškiai ir nedviprasmiškai aprašomas 
eurotarifas, o po to tam tikrais laiko 
tarpsniais nusiunčia priminimą. 

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad apie eurotarifą būtų plačiai žinoma. Dėl to būtų ypač naudinga apie tai laišku 
arba trumpuoju pranešimu (SMS) informuoti kiekvieną vartotoją ir prieš įvedant šį tarifą, ir 
tam tikrais laiko tarpsniais jį įvedus. Verslo klientų ši informacija gali nedominti, dėl to 
reikalavimas turėtų būti taikomas tik privatiems klientams. 

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 275
8 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
stebi ir prižiūri, kaip šio reglamento 
laikomasi jų teritorijoje. 

5. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
stebi ir prižiūri, kaip šio reglamento 
laikomasi jų teritorijoje. Jos turi ypač 
atidžiai stebėti, ar laikomasi vidutinių 
skambinimo ir skambučių priėmimo kainų, 
remdamosi visomis mažmeninėmis 
tarptinklinio ryšio kainomis ir visomis 
tarptinklinio ryšio skambintų ir gautų 
skambučių minutėmis.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti pagrindus, kuriais remiantis reikėtų stebėti atitiktį 
4 straipsnyje nurodytoms vidutinėms kainoms. Reikėtų atskirai vertinti skambintus ir gautus 
skambučius, nes jie reglamentuojami skirtingais reglamentais. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 276
8 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Nacionalinės reguliavimo institucijos
atlieka išsamius atitinkamos tarptinklinio 
ryšio rinkos tyrimus. Jos visų pirma renka 
duomenis apie priimamų ir išeinančių 
tarptinklinio ryšio skambučių minutes, taip 
pat apie atitinkamas operatorių pajamas. 
Tyrimų rezultatai turi būti paskelbti 
mažiausiai prieš šešis mėnesius iki šio 
reglamento persvarstymo, numatyto 12 
straipsnyje, datos.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniu lygmeniu turi būti imtasi svarbių iniciatyvų, kad būtų sujungta informacija apie 
tarptinklinio ryšio kainas, apimtis ir su juo susijusias pajamas. Taip būtų galima susidaryti 
aiškų Europos tarptinklinio ryšio rinkos vaizdą. Gaila, kad tokie tyrimai nebuvo atlikti prieš 
priimant šį reglamentą.

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 277
8 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
viešai skelbia su šio reglamento taikymu 
susijusią naujausią informaciją tokiu būdu, 
kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai 
gauti tą informaciją. 

5. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
viešai skelbia su šio reglamento taikymu 
susijusią naujausią informaciją tokiu būdu, 
kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai 
gauti tą informaciją. Jos stebi tarptinklinio 
ryšio vartotojams teikiamų balso ir 
duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant 
trumpųjų pranešimų paslaugą (SMS) ir 
daugiaformačių pranešimų paslaugą 



PE 386.538v03-00 26/64 AM\660182LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

(MMS), didmeninių ir mažmeninių kainų 
pokyčius, ypač Bendrijos tolimiausiuose 
regionuose (tačiau jais neapsiriboja), ir kas 
12 mėn. skelbia tokio monitoringo 
rezultatus. Informacija apie bendroves, 
vartotojus, kurie yra sudarę išankstinio 
mokėjimo arba apmokėjimo po paslaugos 
suteikimo sutartį, teikiama atskirai. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sujungiamos Komisijos pasiūlymo 8 straipsnio 5 ir 6 dalys ir sustiprinami 
nacionalinių reguliavimo institucijų įsipareigojimai stebėti, kaip Reglamentas taikomas, bei 
viešai skelbti tokios stebėsenos rezultatus. Įsipareigojimai dėl Reglamento stebėsenos 
apibrėžiami labai plačiai („... su šio reglamento taikymu susijusią...“). Dėl to visoje 
Bendrijoje gali būti teikiama skirtinga informacija. Todėl prieš patvirtinant į Reglamentą  turi 
būti įtrauktas svarbiausių duomenų, kurie turi būti renkami ir skelbiami valstybėse narėse, 
rinkinio pavyzdys. 

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 278
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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis sujungiama su 8 straipsnio 5 dalimi

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 279
8 STRAIPSNIO 6 DALIS
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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 tarptinklinio ryšio paslaugų 
didmeninių ir mažmeninių kainų pokyčius, 
ypač Bendrijos tolimiausiuose regionuose, ir 
kas šešis mėnesius po šio reglamento 
įsigaliojimo Komisijai perduoda jai tokio 
monitoringo rezultatus. Informacija apie 
bendroves, vartotojus, kurie yra sudarę 
išankstinio mokėjimo arba apmokėjimo po 
paslaugos suteikimo sutartį, turėtų būti 
pateikta atskirai. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Miloslav Ransdorf

Pakeitimas 280
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 tarptinklinio ryšio paslaugų 
didmeninių ir mažmeninių kainų pokyčius, 
ypač Bendrijos tolimiausiuose regionuose, ir 
kas šešis mėnesius po šio reglamento 
įsigaliojimo Komisijai perduoda tokio 
monitoringo rezultatus. Informacija apie 
bendroves, vartotojus, kurie yra sudarę 
išankstinio mokėjimo arba apmokėjimo po 
paslaugos suteikimo sutartį, turėtų būti 
pateikta atskirai. 

Or. en

Pakeitimą pateikė András Gyürk

Pakeitimas 281
8 STRAIPSNIO 6 DALIS

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
stebi tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų 
balso ir duomenų perdavimo paslaugų, 
įskaitant trumpųjų pranešimų paslaugą 

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

perduoda Komisijai tokio monitoringo 
rezultatus kas šešis mėnesius po šio 
reglamento įsigaliojimo (ataskaitos forma).

Or. hu

Pagrindimas

Dėl sparčios technologijų plėtros didėja tarptautinės duomenų perdavimo paslaugų rinkos 
reikšmė. Balso ryšys internetu (VoiP) iš pagrindų keičia fiksuoto ryšio telefoniją ir atveria 
kelią pigiam balso ryšiui. 3G ir panašių technologijų tinklų plitimas ir naudojimas daro 
ypatingą poveikį judriojo ryšio paslaugų rinkai. Vartotojų labui ir siekiant užtikrinti 
konkurenciją reikėtų atlikti išsamesnę rinkos raidos stebėseną. Be to, reikėtų pateikti 
pasiūlymus dėl pusiausvyrą skatinančių intervencijos priemonių, jei išaiškėja, kad rinkos 
raida nepatenkinama.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 282
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 ir duomenų perdavimo paslaugų, 
įskaitant trumpųjų pranešimų paslaugą 
(SMS) ir daugiaformačių pranešimų 
paslaugą (MMS), didmeninių ir mažmeninių 
kainų pokyčius, ypač Bendrijos 
tolimiausiuose regionuose, ir visų pirma 
piliečių, gyvenančių, dirbančių ir 
užsiimančių verslu pasienio regionuose 
tarp kaimyninių valstybių narių arba 
pasienio regionuose kaimyninėse valstybėse 
narėse, tarptinklinio ryšio padėtį atsitiktinai 
įsijungiant ryšiui, ir Komisijai paprašius 
perduoda jai tokio monitoringo rezultatus. 

Or. en

Pagrindimas

Tarptinklinio ryšio mokesčius moka ne tik keliautojai, bet ir įmonės, daugiausia MVĮ, ir 
piliečiai, įsikūrę, gyvenantys, dirbantys arba užsiimantys verslu ES vidaus sienų regionuose. 
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Jie nuolat moka tarptinklinio ryšio mokestį už kasdienius skambučius neišvykdami į užsienį, 
nes tampa atsitiktiniais tarptinklinio ryšio vartotojais (atvejai, kai telefonas prisijungia prie 
užsienio operatorių tinklų vartotojo kilmės šalies pasienyje). Būtų geriausia, jei problemą 
išspręstų operatoriai. Jei ne, padėtis turėtų būti pataisyta derinant nacionalinį reguliavimą 
arba galiausiai įsikišant Komisijai. 

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 283
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 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 
perduoda jai tokio monitoringo rezultatus. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler ir Christian Ehler

Pakeitimas 284
8 STRAIPSNIO 6 A DALIS (nauja)

6a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
stebi vidutines mažmenines atskirų 
paslaugų savajame tinkle teikėjų kainas, 
padalydamos kiekvieno operatoriaus šešių 
mėnesių pajamas, gautas iš tarptinklinio 
ryšio, iš atitinkamo srauto apimties dydžio. 
Turi būti atsižvelgiama ir į priimamus, ir į 
išeinančius skambučius. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos nedelsdamos turi 
paskelbti rezultatus tokiu būdu, kad ši 
informacija būtų lengvai prieinama visiems 
vartotojams. 

Or. de
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Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų būti įpareigotos atidžiai stebėti tarptinklinio 
ryšio kainų pokyčius.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 285
8 STRAIPSNIO 6A DALIS (nauja)

6a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
stebi vidutines mažmenines atskirų 
paslaugų savajame tinkle teikėjų kainas, 
padalydamos kiekvieno operatoriaus šešių 
mėnesių pajamas, gautas iš tarptinklinio 
ryšio, iš atitinkamo srauto apimties dydžio. 
Turi būti atsižvelgiama ir į priimamus, ir į 
išeinančius skambučius. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos nedelsdamos turi
paskelbti rezultatus tokiu būdu, kad ši 
informacija būtų lengvai prieinama visiems 
vartotojams.

Or. en

Pakeitimą pateikė Miloslav Ransdorf

Pakeitimas 286
8 STRAIPSNIO 6A DALIS (nauja)

6a. Remdamasi šiomis nacionalinių 
reguliavimo institucijų ataskaitomis ir 
atsižvelgdama į Europos reguliuotojų 
grupės nuomonę Komisija kas 12 mėnesių 
po šio reglamento įsigaliojimo pateikia 
Parlamentui ir Tarybai tarptinklinio ryšio
paslaugų didmeninių ir mažmeninių kainų 
Bendrijoje analizę. Jei po šio reglamento 
įsigaliojimo tarptautinio tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainos žymiai nesumažėja, 
Komisija, remdamasi 13 straipsnio 2 dalyje 
numatyta nuostata dėl pakartotinio 
peržiūrėjimo, patvirtina I priede nurodytą 
skambučių užbaigimo judriojo ryšio 
tinkluose mokesčio nustatymo koeficientą.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 287
8 STRAIPSNIO 6A DALIS (nauja)

6a. Remdamasi šiomis nacionalinių 
reguliavimo institucijų ataskaitomis ir 
atsižvelgdama į Europos reguliuotojų 
grupės nuomonę Komisija per 12 mėnesių 
po šio reglamento įsigaliojimo pateikia 
Parlamentui ir Tarybai tarptinklinio ryšio 
paslaugų didmeninių ir mažmeninių kainų 
Bendrijoje analizę. Jei po šio reglamento 
įsigaliojimo tarptautinio tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainos žymiai nesumažėja, 
Komisija, remdamasi 13 straipsnio 2a 
dalyje numatyta nuostata dėl pakartotinio 
peržiūrėjimo, patvirtina I priede nurodytą 
skambučių užbaigimo judriojo ryšio 
tinkluose mokesčio nustatymo koeficientą.

Or. en

Pakeitimą pateikė András Gyürk

Pakeitimas 288
8 STRAIPSNIO 6A DALIS (nauja)

6a. Remdamasi šiomis nacionalinių 
reguliavimo institucijų ataskaitomis ir 
atsižvelgdama į Europos reguliuotojų 
grupės nuomonę Komisija per 12 mėnesių 
po šio reglamento įsigaliojimo pateikia 
Parlamentui ir Tarybai tarptinklinio ryšio 
paslaugų didmeninių ir mažmeninių kainų 
Bendrijoje analizę. Jei po šio reglamento 
įsigaliojimo tarptautinio tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainos žymiai nesumažėja, 
Komisija pateikia pasiūlymą dėl šių kainų 
reguliavimo primonių, atitinkančių 
tarptinklinio balso ryšio reguliavimą.

Or. hu
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Pagrindimas

Dėl sparčios technologijų plėtros didėja tarptautinės duomenų perdavimo paslaugų rinkos 
reikšmė. Balso ryšys internetu (VoiP) iš pagrindų keičia fiksuoto ryšio telefoniją ir atveria 
kelią pigiam balso ryšiui. 3G ir panašių technologijų tinklų plitimas ir naudojimas daro 
ypatingą poveikį judriojo ryšio paslaugų rinkai. Vartotojų labui ir siekiant užtikrinti 
konkurenciją reikėtų atlikti išsamesnę rinkos raidos stebėseną. Be to, reikėtų pateikti 
pasiūlymus dėl pusiausvyrą skatinančių intervencijos priemonių, jei išaiškėja, kad rinkos 
raida nepatenkinama. 

Pakeitimą pateikė Miloslav Ransdorf

Pakeitimas 289
8 STRAIPSNIO 6B DALIS (nauja)

6b. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
stebi tarptinklinio ryšio vartotojams 
teikiamų tarptinklinio ryšio trumpųjų 
pranešimų (SMS) ir kitų duomenų 
perdavimo paslaugų didmeninių ir 
mažmeninių kainų pokyčius ir perduoda 
Komisijai šios stebėsenos rezultatus kas 
šešis mėnesius po šio reglamento 
įsigaliojimo. Informacija apie bendroves, 
vartotojus, kurie yra sudarę išankstinio 
mokėjimo, arba apmokėjimo po paslaugos 
suteikimo sutartį, turėtų būti pateikta 
atskirai. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Miloslav Ransdorf

Pakeitimas 290
8 STRAIPSNIO 6C DALIS (nauja)

6c. Remdamasi šiomis nacionalinių 
reguliavimo institucijų ataskaitomis 
Komisija per 12 mėnesių po šio reglamento 
įsigaliojimo pateikia Parlamentui ir 
Tarybai tarptinklinio ryšio duomenų 
perdavimo paslaugų didmeninių ir 
mažmeninių kainų Bendrijoje analizę. Jei 
po šio reglamento įsigaliojimo kainos 
žymiai nesumažėja, Komisija įvertina, ar 
reikalinga nuostata dėl tarptautinio 
tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo 
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paslaugų mokesčio sumažinimo, ir per 3 
mėnesius pateikia atitinkamą pasiūlymą. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 291
8 STRAIPSNIO 8 DALIS

8. Taip pat taikomos pagal Direktyvos 
2002/22/EB 34 straipsnį nustatytos 
neteisminio ginčų sprendimo procedūros 
sprendžiant neišspręstus ginčus dėl į šį 
reglamentą įtrauktų klausimų su vartotojais 
ir (jei taikytina pagal šalies teisę) su kitais 
galutiniais vartotojais.

8. Taip pat taikomos pagal Direktyvos 
2002/22/EB 34 straipsnį nustatytos 
neteisminio ginčų sprendimo procedūros 
sprendžiant neišspręstus ginčus dėl į šį 
reglamentą įtrauktų klausimų su 
tarptinklinio ryšio vartotojais, kurie yra 
klientai, ir (jei taikytina pagal šalies teisę) su 
kitais tarptinklinio ryšio vartotojais. 

Or. en

Pagrindimas

Nedidelis techninio pobūdžio suderinimas siekiant parodyti, kad Reglamente kalbama apie 
tarptinklinio ryšio vartotojus. 

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler ir Christian Ehler

Pakeitimas 292
8 STRAIPSNIO 8A DALIS (nauja)

8a. Nacionalinės reguliavimo institucijos
žiniasklaidoje, pvz., televizijoje, radijuje, 
žurnaluose, laikraščiuose ir kine, inicijuoja 
viešąją kampaniją, siekdamos supažindinti 
su eurotarifo sąlygomis, kaip numatyta šio 
reglamento 4 straipsnyje. Kampanija 
pradedama iškart šiam reglamentui 
įsigaliojus.

Or. de

Pagrindimas

Svarbu tarptinklinio ryšio vartotojus informuoti apie eurotarifo teikiamas galimybes. 
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Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 293
8 STRAIPSNIO 8A DALIS (nauja)

8a. Nacionalinės reguliavimo institucijos
žiniasklaidoje, pvz., televizijoje, radijuje, 
žurnaluose, laikraščiuose ir kine, inicijuoja 
viešąją kampaniją, siekdamos supažindinti 
su eurotarifo sąlygomis, kaip numatyta šio 
reglamento 4 straipsnyje. Kampanija 
pradedama iškart šiam reglamentui 
įsigaliojus.

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 294
8 STRAIPSNIO 8A DALIS (nauja)

8a. Nacionalinės reguliavimo institucijos
žiniasklaidoje, pvz., televizijoje, radijuje, 
žurnaluose, laikraščiuose ir kine, inicijuoja 
viešąją kampaniją, siekdamos supažindinti 
su eurotarifo sąlygomis, kaip numatyta šio 
reglamento 4 straipsnyje. Kampanija 
pradedama iškart šiam reglamentui 
įsigaliojus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 295
9 STRAIPSNIS

Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų 
pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles 
ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti jų 
įgyvendinimą. Numatytos nuobaudos privalo 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip 
praėjus šešiems mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos, ir nedelsiant 

Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų 
pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles 
ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti jų 
įgyvendinimą. Numatytos nuobaudos privalo 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip 
praėjus devyniems mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos, ir nedelsiant 
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jai praneša apie bet kokius vėlesnius šių 
nuostatų pakeitimus. 

jai praneša apie bet kokius vėlesnius šių 
nuostatų pakeitimus. 

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse (pvz., Slovakijoje, Čekijos Respublikoje) prievolės (šiuo atveju  
nuobaudos) negali būti nustatytos poįstatyminiais teisės aktais. Tai gali būti padaryta tik 
įstatymais, kurių teisėkūros procesas nuo projekto pasiūlymo iki priėmimo parlamente trunka 
keletą mėnesių. Mažiausias pagrįstas laiko tarpas, suteikiantis galimybę priimti šias 
priemones, būtų devyni mėnesiai. 

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 296
9 STRAIPSNIS

Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų 
pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles 
ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti jų 
įgyvendinimą. Numatytos nuobaudos privalo 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip 
praėjus šešiems mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos, ir nedelsiant 
jai praneša apie bet kokius vėlesnius šių 
nuostatų pakeitimus. 

Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų 
pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles 
ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti jų 
įgyvendinimą. Numatytos nuobaudos privalo 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip 
praėjus devyniems mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos, ir nedelsiant 
jai praneša apie bet kokius vėlesnius šių 
nuostatų pakeitimus. 

Or. xm

Pagrindimas

Kai kurioms valstybėms narėms šešių mėnesių terminas yra nepakankamas.

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 297
10 STRAIPSNIS

Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina

Išbraukta.

1. Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina nustatoma pagal II priede 
nustatytus kriterijus ir metodiką remiantis 
nacionalinių reguliavimo institucijų pagal 
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2 ir 4 dalis perduodama informacija.  
2. Kiekviena nacionalinė reguliavimo 
institucija Komisijai paprašius ir per 
Komisijos tame prašyme nurodytą terminą 
perduoda jai II priede nurodytą 
informaciją. 
3. Komisija reguliariai Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje skelbia vidutinę 
judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą, 
nustatomą pagal 1, 2 ir 4 dalis.  
4. Pirmą kartą po šio reglamento 
įsigaliojimo skelbiant vidutinę judriojo 
ryšio skambučio užbaigimo kainą, Komisija 
gali remtis naujausia informacija pagal II 
priedą, kuri buvo surinkta pagal Direktyvos 
2002/21/EB 5 straipsnio 2 dalį vykdant 
2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemos įgyvendinimo monitoringo 
uždavinį. 
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.
6. Pakeitimus, būtinus pritaikant II priedą 
prie technikos arba rinkos pokyčių, 
Komisija patvirtina laikydamasi 13 
straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Kyla grėsmė, kad dėl Komisijos siūlomo reguliavimo daugelis smulkių operatorių, kurie 
padeda didinti konkurenciją, vartotojų sprendimai ir naujų bei naujoviškų paslaugų kūrimas 
telekomunikacijų sektoriuje gali patekti į nepalankią padėtį. Didžiausių galimų kainų ribų 
nustatymas suteikia tam tikrą apsaugą smulkesniems operatoriams. 

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler ir Christian Ehler

Pakeitimas 298
10 STRAIPSNIS

Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina

Išbraukta.
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1. Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina nustatoma pagal II priede 
nustatytus kriterijus ir metodiką remiantis 
nacionalinių reguliavimo institucijų pagal 
2 ir 4 dalis perduodama informacija.  
2. Kiekviena nacionalinė reguliavimo 
institucija Komisijai paprašius ir per 
Komisijos tame prašyme nurodytą terminą 
perduoda jai II priede nurodytą 
informaciją. 
3. Komisija reguliariai Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje skelbia vidutinę 
judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą, 
nustatomą pagal 1, 2 ir 4 dalis.  
4. Pirmą kartą po šio reglamento 
įsigaliojimo skelbiant vidutinę judriojo 
ryšio skambučio užbaigimo kainą, Komisija 
gali remtis naujausia informacija pagal II 
priedą, kuri buvo surinkta pagal Direktyvos 
2002/21/EB 5 straipsnio 2 dalį vykdant 
2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemos įgyvendinimo monitoringo 
uždavinį. 
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.
6. Pakeitimus, būtinus pritaikant II priedą 
prie technikos arba rinkos pokyčių, 
Komisija patvirtina laikydamasi 13 
straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

Or. de

Pagrindimas

3 straipsnyje nustačius didžiausių galimų kainų ribą 10 straipsnio nuostatos nebereikalingos. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 299
10 STRAIPSNIS
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Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina

Išbraukta.

1. Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina nustatoma pagal II priede 
nustatytus kriterijus ir metodiką remiantis 
nacionalinių reguliavimo institucijų pagal 
2 ir 4 dalis perduodama informacija.  
2. Kiekviena nacionalinė reguliavimo 
institucija Komisijai paprašius ir per 
Komisijos tame prašyme nurodytą terminą 
perduoda jai II priede nurodytą 
informaciją. 
3. Komisija reguliariai Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje skelbia vidutinę 
judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą, 
nustatomą pagal 1, 2 ir 4 dalis.  
4. Pirmą kartą po šio reglamento 
įsigaliojimo skelbiant vidutinę judriojo 
ryšio skambučio užbaigimo kainą, Komisija 
gali remtis naujausia informacija pagal II 
priedą, kuri buvo surinkta pagal Direktyvos 
2002/21/EB 5 straipsnio 2 dalį vykdant 
2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemos įgyvendinimo monitoringo 
uždavinį. 
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.
6. Pakeitimus, būtinus pritaikant II priedą 
prie technikos arba rinkos pokyčių, 
Komisija patvirtina laikydamasi 13 
straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius didžiausių galimų kainų ribą, nuoroda į vidutinės judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kainos nustatymą nebereikalinga. Tokia sistema būtų mažiau skaidri vartotojams 
ir užkrautų papildomą administracinę naštą nacionalinėms reguliavimo institucijoms.
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 300
10 STRAIPSNIS

Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina

Išbraukta.

1. Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina nustatoma pagal II priede 
nustatytus kriterijus ir metodiką remiantis 
nacionalinių reguliavimo institucijų pagal 
2 ir 4 dalis perduodama informacija.  
2. Kiekviena nacionalinė reguliavimo 
institucija Komisijai paprašius ir per 
Komisijos tame prašyme nurodytą terminą 
perduoda jai II priede nurodytą 
informaciją. 
3. Komisija reguliariai Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje skelbia vidutinę 
judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą, 
nustatomą pagal 1, 2 ir 4 dalis.
4. Pirmą kartą po šio reglamento 
įsigaliojimo skelbiant vidutinę judriojo 
ryšio skambučio užbaigimo kainą, Komisija 
gali remtis naujausia informacija pagal II 
priedą, kuri buvo surinkta pagal Direktyvos 
2002/21/EB 5 straipsnio 2 dalį vykdant 
2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemos įgyvendinimo monitoringo 
uždavinį. 
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.
6. Pakeitimus, būtinus pritaikant II priedą 
prie technikos arba rinkos pokyčių, 
Komisija patvirtina laikydamasi 13 
straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

Or. de

Pagrindimas

Nustačius didžiausių galimų didmeninių kainų ribą (pvz., 0,36 ct per minutę) 10 straipsnio 
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nuostatos nebereikalingos. 

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 301
10 STRAIPSNIS

Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina

Išbraukta.

1. Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina nustatoma pagal II priede 
nustatytus kriterijus ir metodiką remiantis 
nacionalinių reguliavimo institucijų pagal 
2 ir 4 dalis perduodama informacija.  
2. Kiekviena nacionalinė reguliavimo 
institucija Komisijai paprašius ir per 
Komisijos tame prašyme nurodytą terminą 
perduoda jai II priede nurodytą 
informaciją. 
3. Komisija reguliariai Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje skelbia vidutinę 
judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainą, 
nustatomą pagal 1, 2 ir 4 dalis.  
4. Pirmą kartą po šio reglamento 
įsigaliojimo skelbiant vidutinę judriojo 
ryšio skambučio užbaigimo kainą, Komisija 
gali remtis naujausia informacija pagal II 
priedą, kuri buvo surinkta pagal Direktyvos 
2002/21/EB 5 straipsnio 2 dalį vykdant 
2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemos įgyvendinimo monitoringo 
uždavinį. 
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.
6. Pakeitimus, būtinus pritaikant II priedą 
prie technikos arba rinkos pokyčių, 
Komisija patvirtina laikydamasi 13 
straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 302
10 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina nustatoma pagal II priede 
nustatytus kriterijus ir metodiką remiantis 
nacionalinių reguliavimo institucijų pagal 2 
ir 4 dalis perduodama informacija.

1. Pagal 3 straipsnio 2 dalį vidutinė judriojo 
ryšio skambučio užbaigimo kaina nustatoma 
pagal II priede nustatytus kriterijus ir 
metodiką remiantis nacionalinių reguliavimo 
institucijų pagal 2 ir 4 dalis perduodama 
informacija.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 303
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 straipsniui, įsigaliotų per 
du mėnesius nuo kiekvieno paskelbimo 
pagal šio straipsnio pirmesnes dalis.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 304
10 STRAIPSNIO 6 DALIS

6. Pakeitimus, būtinus pritaikant II priedą 
prie technikos arba rinkos pokyčių, 
Komisija patvirtina laikydamasi 13 
straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 305
10 STRAIPSNIO 6 DALIS

6. Pakeitimus, būtinus pritaikant II priedą 
prie technikos arba rinkos pokyčių, Komisija 
patvirtina laikydamasi 13 straipsnio 3 dalyje
nustatytos tvarkos. 

6. Pakeitimus, būtinus pritaikant II priedą 
prie technikos arba rinkos pokyčių, Komisija 
patvirtina laikydamasi 13 straipsnio 2a
dalyje nustatytos tvarkos. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 306
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, 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. 
Šis reglamentas nustoja galioti po dvejų 
metų.

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 307
12A STRAIPSNIS (naujas)

12a straipsnis
Reglamento galiojimo trukmė

Šis reglamentas nustoja galioti po trejų 
metų.
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Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas yra trumpalaikė priemonė, turinti konkrečią pasibaigimo datą. 

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler ir Christian Ehler

Pakeitimas 308
12A STRAIPSNIS (naujas)

12a straipsnis
Šis reglamentas nustoja galioti po trejų 
metų.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų nepamiršti, kad toks kainų reguliavimo instrumentas yra didelis įsikišimas į rinkos 
vystymąsi, todėl Reglamento galiojimo trukmė turėtų būti ribota. Be to, galima remtis 
prielaida, kad per trejus metus kainos žymiai sumažės. 

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 309
12A STRAIPSNIS (naujas)

12a straipsnis
Šis reglamentas nustoja galioti po trejų 
metų.

Or. es

Pagrindimas

Atsiradę rinkos sutrikimai tikriausiai bus greitai pašalinti. Jei tai nebus padaryta, ES bet 
kada vėl galės imtis rinkai skirtų intervencinių priemonių.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 310
12 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Šis reglamentas nustoja galioti po trejų 
metų.
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Or. xm

Pagrindimas

Atsižvelgiant į padidėjusį dėmesį tarptinklinio ryšio tarifams, į pirmąsias atskirų operatorių 
pastangas siūlyti mažesnius tarptinklinio ryšio tarifus ir į Reglamente siūlomas priemones, 
tikėtina, kad per trumpą laiką bus pasiekta gerų rezultatų. Nemanoma, kad operatoriai vėliau 
panaikintų nuolaidas vartotojams. 

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 311
12A STRAIPSNIS (naujas)

12a straipsnis
Pasibaigimas 

Šis reglamentas ne vėliau kaip po trejų 
metų nuo jo įsigaliojimo dienos 
patvirtinamas pagal Sutarties 251 
straipsnyje numatytą procedūrą arba 
nustoja galioti.

Or. en

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 312
12 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Jeigu Komisijos įvertinimas teigiamas, 
šis reglamentas nustoja galioti po trejų 
metų. 

Or. en

Pagrindimas

Jei rinka per trejus metus taps visiškai konkurencinga, šis reglamentas bus nebereikalingas. 

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 313
12 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)
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1a. Reglamentas galioja penkerius metus, 
paskui netenka galios. 

Or. de

Pagrindimas

Reglamento galiojimo trukmės apribojimas yra tikslingas, kad po penkerių metų būtų 
užtikrinta laisva konkurencija ir sukurta Europos vidaus rinka. 

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 314
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 dvylikos mėnesių
nuo jo įsigaliojimo. Į ataskaitą Komisija 
įtraukia argumentus, pagrindžiančius, ar 
rinkos pokyčių požiūriu ir atsižvelgiant į 
konkurenciją ir vartotojų apsaugą reikia 
dar kartą pratęsti 12a straipsnyje numatytą 
Reglamento galiojimo laiką atsižvelgiant į 
nacionaliniu lygmeniu taikomos judriojo 
ryšio paslaugų kainodaros raidą.
Ataskaitoje Komisija pateikia duomenis 
apie vartotojams teikiamų balso ir 
duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant 
trumpųjų pranešimų paslaugą (SMS) ir 
daugiaformačių pranešimų paslaugą 
(MMS), didmeninių ir mažmeninių kainų 
raidą ir, jei reikia, pateikia rekomendacijas 
dėl šių paslaugų reguliavimo. Šiuo tikslu 
Komisija gali naudoti taikant 8 straipsnio 2 
dalį gautą informaciją. Komisija visų pirma 
įvertina, ar įgyvendinti Reglamento tikslai 
ir, jei reikia, teikia atitinkamus pasiūlymus.

Or. en



PE 386.538v03-00 46/64 AM\660182LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler ir Christian Ehler

Pakeitimas 315
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 18 mėnesių nuo jo 
įsigaliojimo. Į ataskaitą Komisija įtraukia 
argumentus, pagrindžiančius, ar rinkos 
pokyčių požiūriu ir atsižvelgiant į 
konkurenciją ir vartotojų apsaugą reikia 
dar kartą pratęsti 12a straipsnyje numatytą 
Reglamento galiojimo laiką atsižvelgiant į 
nacionaliniu lygmeniu taikomos judriojo 
ryšio paslaugų kainodaros raidą. 
Ataskaitoje Komisija pateikia duomenis 
apie vartotojams teikiamų balso ir 
duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant 
trumpųjų pranešimų paslaugą (SMS) ir 
daugiaformačių pranešimų paslaugą 
(MMS), didmeninių ir mažmeninių kainų 
raidą ir, jei reikia, pateikia rekomendacijas 
dėl šių paslaugų reguliavimo. Šiuo tikslu 
Komisija gali naudoti taikant 8 straipsnio 2 
dalį gautą informaciją. Komisija visų pirma 
įvertina, ar įgyvendinti Reglamento tikslai 
ir, jei reikia, teikia atitinkamus pasiūlymus.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiau suformuluoti įvertinimo procedūros kriterijai. Be to, svarbu, kad būtų 
įvertinta ir SMS ir MMS kainų raida. 

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 316
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 

Komisija persvarsto šio reglamento veikimą 
ir teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai ne vėliau kaip po aštuoniolikos 
mėnesių nuo jo įsigaliojimo. Į ataskaitą 
Komisija įtraukia argumentus, 
pagrindžiančius, ar rinkos pokyčių požiūriu 
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pokyčius ir konkurencijos požiūriu. Šiuo 
tikslu Komisija gali prašyti valstybių narių 
ir nacionalinių reguliavimo institucijų 
pateikti informaciją, kurią jos pateikia 
nedelsdamos. 

ir atsižvelgiant į konkurenciją ir vartotojų 
apsaugą reikia dar kartą pratęsti 12a 
straipsnyje numatytą Reglamento galiojimo 
laiką atsižvelgiant į nacionaliniu lygmeniu 
taikomos judriojo ryšio paslaugų 
kainodaros raidą. Ataskaitoje Komisija 
pateikia duomenis apie vartotojams 
teikiamų balso ir duomenų perdavimo 
paslaugų, įskaitant trumpųjų pranešimų 
paslaugą (SMS) ir daugiaformačių 
pranešimų paslaugą (MMS), didmeninių ir 
mažmeninių kainų raidą ir, jei reikia, 
pateikia rekomendacijas dėl šių paslaugų 
reguliavimo. Šiuo tikslu Komisija gali 
naudoti taikant 8 straipsnio 2 dalį gautą 
informaciją. Komisija visų pirma įvertina, 
ar įgyvendinti Reglamento tikslai ir, jei 
reikia, teikia atitinkamus pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 317
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, ar reguliavimo tebereikia, ar 
galima numatyti jo galiojimo pabaigą
atsižvelgiant į rinkos pokyčius. Be to, 
konkurencijos ir vartotojų apsaugos 
požiūriu reikia dar kartą pratęsti 12a 
straipsnyje numatytą Reglamento galiojimo 
laiką atsižvelgiant į nacionaliniu lygmeniu 
taikomos judriojo ryšio paslaugų 
kainodaros raidą. Ataskaitoje Komisija 
pateikia duomenis apie vartotojams 
teikiamų balso ir duomenų perdavimo 
paslaugų, įskaitant trumpųjų pranešimų 
paslaugą (SMS) ir daugiaformačių 
pranešimų paslaugą (MMS), didmeninių ir 
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mažmeninių kainų raidą ir, jei reikia, 
pateikia rekomendacijas dėl šių paslaugų 
reguliavimo. Šiuo tikslu Komisija gali 
naudoti taikant 8 straipsnio 2 dalį gautą 
informaciją. Komisija visų pirma įvertina, 
ar įgyvendinti Reglamento tikslai ir, jei 
reikia, teikia atitinkamus pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 318
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 18 mėnesių nuo jo 
įsigaliojimo. Į ataskaitą Komisija įtraukia 
argumentus, ar reguliavimo dar tebereikia
atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir 
konkurencijos požiūriu. Šiuo tikslu Komisija 
gali prašyti valstybių narių ir nacionalinių 
reguliavimo institucijų pateikti informaciją, 
kurią jos pateikia nedelsdamos. 

Or. es

Pagrindimas

Atsiradę rinkos sutrikimai tikriausiai bus greitai pašalinti. Jei tai nebus padaryta, ES bet 
kada vėl galės imtis rinkai skirtų intervencinių priemonių. 

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 319
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 

Komisija persvarsto šio reglamento veikimą 
ir teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai ne vėliau kaip po 18 mėnesių nuo jo 
įsigaliojimo. Toje ataskaitoje turi būti 
pateikta išsami analizė, ar vis dar 
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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. 

reikalingas reguliavimas, ir kartu turi būti 
pateikti atitinkami teisėkūros pasiūlymai, 
jei jų reikia. Šiuo tikslu Komisija gali 
prašyti valstybių narių ir nacionalinių 
reguliavimo institucijų pateikti informaciją, 
kurią jos pateikia nedelsdamos. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsamiau apibrėžti peržiūros ataskaitą ir kalboje vartoti standartines
frazes.

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 320
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. Ataskaitoje turi būti pateikta 
išsami analizė, ar reguliavimo tebereikia ir, 
jei reikia, turi būti pateikti atitinkami 
pasiūlymai dėl teisės aktų. Šiuo tikslu 
Komisija gali prašyti valstybių narių ir 
nacionalinių reguliavimo institucijų pateikti 
informaciją, kurią jos pateikia nedelsdamos. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsamiau apibrėžti peržiūros ataskaitą ir suderinti kalbą su 
standartinėmis frazėmis. 

Pakeitimą pateikė Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 321
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 

Komisija persvarsto šio reglamento veikimą 
ir teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai ne vėliau kaip po dvejų metų nuo jo 
įsigaliojimo. Į ataskaitą Komisija, 
atsižvelgdama į rinkos pokyčius ir 
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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. 

konkurenciją, taip pat į Reglamento 
įgyvendinimo rezultatus, įtraukia 
argumentus dėl poreikio parengti naują 
Komisijos pasiūlymą, kuriame būtų 
numatytos ypač veiksmingos konkurenciją 
skatinančios vidaus telekomunikacijų 
rinkos priemonės, skirtos per penkerius 
metus panaikinti atitinkamus 
tarpvalstybinius mokesčius. Šiuo tikslu 
Komisija gali prašyti valstybių narių ir 
nacionalinių reguliavimo institucijų pateikti 
informaciją, kurią jos pateikia nedelsdamos. 

Or. it

Pakeitimą pateikė András Gyürk

Pakeitimas 322
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, ar reguliavimo tebereikia, ar jį 
galima panaikinti atsižvelgiant į ekonominę 
aplinką, rinkos pokyčius ir konkurenciją, 
taip pat susiformavusius finansinių 
sandorių mechanizmus. Šiuo tikslu 
Komisija gali prašyti valstybių narių ir 
nacionalinių reguliavimo institucijų pateikti 
informaciją, kurią jos pateikia nedelsdamos. 

Or. hu

Pagrindimas

Sklandus ir našus rinkos darbas – ES piliečių gerovės ir pačios ES konkurencingumo 
prielaida. Dėl konkurencingos rinkos mažėja piliečių išlaidos, skatinamos investicijos ir 
naujovės. Iškraipytos konkurencijos sąlygomis, kurių rinka nepajėgia ištaisyti, reikalingos 
intervencinės priemonės. Šios intervencinės priemonės pateisinamos tik tuo atveju, jei jos gali 
vėl „įjungti“ rinkos savireguliavimą. To pasiekus nelieka priežasčių rinkos intervenciniam 



AM\660182LT.doc 51/64 PE 386.538v03-00

Vertimas pagal sutartį

LT

reguliavimui.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 323
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, 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. 
Kiekviename pasiūlyme panaikinti šį 
reglamentą turi būti pateikti 
vienareikšmiški įrodymai, kad rinkos 
pokyčiai, dėl kurių siekiama panaikinti 
Reglamentą, yra ilgalaikiai ir kad 
panaikinus Reglamentą nebus grįžta į 
ankstesnę padėtį.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 324
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, ar reguliavimo tebereikia, ar jį 
galima panaikinti atsižvelgiant į rinkos 
pokyčius ir konkurencijos požiūriu. Šiuo 
tikslu Komisija atsižvelgia į nacionalinių 
reguliavimo institucijų mažiausiai šešis 
mėnesius iki šio reglamento persvarstymo 
pateiktus nacionalinių tarptinklinio ryšio 
rinkų tyrimus. Be to, ypatingas dėmesys 
turi būti atkreiptas į regioninių ir 
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operatorių darbo sutrikimų poveikį. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant susidaryti aiškų Europos tarptinklinio ryšio rinkos vaizdą, nacionaliniu lygmeniu turi 
renkama informacija, liečianti tarptinklinio ryšio kainas, apimtis ir su juo susijusias pajamas. 

Persvarstant Reglamentą dėmesys ypač turėtų būti atkreiptas į tai, kad kai kurių operatorių 
didmeninės išlaidos dėl ypatingų aplinkybių, kurioms jie neturi įtakos (pvz., mažo gyventojų 
tankumo, taip pat kalnuotų vietovių arba salų, didelio turistų skaičiaus trumpą laikotarpį ir 
pan.) neabejotinai yra aukštesnės nei vidutinės. 

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE gupės vardu

Pakeitimas 325
12 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Komisija nuolat stebi kainų pokyčius 
duomenų perdavimo rinkoje, įskaitant SMS 
ir MMS.  Per ...1 ji pateikia ataskaitą dėl   
šios rinkos pokyčių. Ataskaitoje 
pateikiamas pasiūlymas dėl įsikišimo (jei 
manoma, kad to reikia) ir išsamus bet 
kokių siūlomų veiksmų pagrindimas. 
Kiekvienas toks pasiūlymas taip pat gali 
būti pateikiamas atskirai, jei jį lėmė rinkos 
pokyčiai ar jų nebuvimas.
__________
1 12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paskatinti tinkamą duomenų perdavimo rinkos reguliavimą, kurio 
dėl dabartinio duomenų trūkumo neįmanoma vykdyti.

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 326
12 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)
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1a. Komisija nuolat stebi kainų pokyčius 
duomenų perdavimo rinkoje, įskaitant SMS 
ir MMS. Per 12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos ji pateikia 
ataskaitą dėl šios rinkos pokyčių. Toje 
ataskaitoje pateikiamas pasiūlymas dėl 
įsikišimo (jei manoma, kad to reikia) ir 
išsamus bet kokių siūlomų veiksmų 
pagrindimas. Kiekvienas toks pasiūlymas 
taip pat gali būti pateikiamas atskirai, jei jį 
lėmė rinkos pokyčiai ar jų nebuvimas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paskatinti tinkamą duomenų perdavimo rinkos reguliavimą, jei jo 
reikėtų, kurio dėl šiuo metu esamo duomenų trūkumo neįmanoma vykdyti.

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 327
12 STRAIPSNIO 1B DALIS (nauja)

1a. Komisija nuolat stebi kainų pokyčius 
duomenų perdavimo rinkoje, įskaitant SMS 
ir MMS.  Per ...1 ji pateikia ataskaitą dėl   
šios rinkos pokyčių. Ataskaitoje 
pateikiamas pasiūlymas dėl įsikišimo (jei 
manoma, kad to reikia) ir išsamus bet 
kokių siūlomų veiksmų pagrindimas. 
Kiekvienas toks pasiūlymas pateikiamas 
atskirai, nepaisant to, ar jį lėmė rinkos 
pokyčiai ar jų nebuvimas.
__________
1 12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paskatinti tinkamą reguliavimą kovojant su neigiamu poveikiu 
konkurencijai.
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Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 328
12 STRAIPSNIO 1B DALIS (nauja)

1b. Komisija ištiria šio reglamento poveikį 
mažesnių, nepriklausomų arba naujai 
įsteigtų operatorių konkurencingumui. 
Komisija ypač ištiria, ar mažesni, 
nepriklausomi arba naujai įsteigti 
operatoriai patiria diskriminacinės 
kainodaros poveikį. Komisija taip pat 
pateikia ataskaitą dėl to, ar turi būti 
reglamentuojamas mažesnių, 
nepriklausomų arba naujai įsteigtų 
operatorių patekimas į rinką 
nediskriminacinėmis sąlygomis. Komisija 
pateikia atskaitą iki ... (12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos). Kiekvienas 
toks pasiūlymas taip pat gali būti 
pateikiamas atskirai, jei jį lėmė rinkos 
pokyčiai ar jų nebuvimas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, kuriuo numatoma tirti Reglamento poveikį mažesniems, nepriklausomiems 
arba naujai įsteigtiems operatoriams, būtų užtikrintas didesnis Komisijos tyrimo aiškumas. 

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 329
12 STRAIPSNIO 1C DALIS (nauja)

1c. Komisija kasmet skelbia ataskaitą apie 
šio reglamento taikymo srities pokyčius 
Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad būtų teikiama platesnė kasmetinė apžvalga.
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Pakeitimą pateikė Angelika Niebler ir Christian Ehler

Pakeitimas 330
13 STRAIPSNIS

Komitetas Išbraukta.
1. Komisijai padeda Direktyvos 2002/21/EB 
22 straipsniu įsteigtas Ryšių komitetas. 
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas. 
Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 
dalyje numatytas laikotarpis yra trys 
mėnesiai. 
3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos 
taisykles. 

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad ketinama apriboti Reglamento galiojimo trukmę, 13 straipsnio 
nuostatos nebereikalingos. 

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 331
13 STRAIPSNIS

Komitetas Išbraukta.
1. Komisijai padeda Direktyvos 2002/21/EB 
22 straipsniu įsteigtas Ryšių komitetas. 
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas. 
Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 
dalyje numatytas laikotarpis yra trys 
mėnesiai. 
3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos 
taisykles. 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 332
13 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

2a. Darant nuorodą į šią dalį, taikomos 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 
dalys bei 7 straipsnis atsižvelgiant į šio 
sprendimo 8 straipsnio nuostatas. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler ir Christian Ehler

Pakeitimas 333
15 STRAIPSNIS

Įgyvendinimas Išbraukta.
Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės priimamos 13 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad ketinama išbraukti 13 straipsnį, šios nuostatos nebereikalingos. 

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 334
15 STRAIPSNIS

Įgyvendinimas Išbraukta.
Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės priimamos 13 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Angelika Niebler ir Christian Ehler

Pakeitimas 335
I PRIEDAS

Šis priedas išbrauktas.

Or. de

Pagrindimas

Dėl pasiūlyto 3 straipsnio pakeitimo I priedas nebereikalingas. 

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 336
I PRIEDAS

Šis priedas išbrauktas.

Or. es

 

Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda

Pakeitimas 337
I PRIEDAS

Šis priedas išbrauktas.

Or. de

Pagrindimas

Dėl pasiūlyto 3 straipsnio pakeitimo I priedas nebereikalingas (žr. 1 pakeitimą).

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 338
I PRIEDAS

Šis priedas išbrauktas.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl pasiūlyto 3 straipsnio pakeitimo I priedas nebereikalingas (žr. 1 pakeitimą). 

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Patrizia Toia

Pakeitimas 339
II PRIEDO 1 PUNKTO A ir B PAPUNKČIAI

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 

a) iš 1,5, 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. 

b) iš dviejų, 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. 

Or. it

Pagrindimas

Dabartiniai tyrimai rodo, kad reikia dviejų koeficientų, nes skambučių kaina skiriasi 
priklausomai nuo to, ar skambinama į numerį valstybėje narėje, kurioje yra pasirinkto 
lankomos šalies operatoriaus tinklas, ar už jos ribų. Tyrimai rodo, kad didžiausia didmeninė 
kaina, apskaičiuota naudojant Komisijos pasiūlyme numatytus koeficientus, neužtikrina 
vartotojams tinkamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainų. Dėl to turėtų būti įvesti mažesni 
koeficientai, kad būtų užtikrinta vartotojų apsauga ir palikta pakankamai galimybių įmonėms 
pelnui gauti. 

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 340
I PRIEDAS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
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 

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
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 
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užbaigimo kainą atitinkančios minutės 
kainos, padaugintos:

užbaigimo kainą atitinkančios minutės 
kainos, padaugintos 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 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. 

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

Į šiame priede nurodytą kainos ribą
įskaičiuotos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, pavyzdžiui, skambučio sudarymo 
mokesčiai. 

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.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 341
I PRIEDAS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
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 

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

atitinkančios minutės kainos, padaugintos iš 
2.

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. 

Į šiame priede nurodytas kainas įskaičiuoti
skambučio sudarymo mokesčiai. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti bendrą didmeninių kainų ribą. Ribos vidurkiai 
neskaičiuojami ir ji taikoma nepaisant to, kada pokalbis baigiamas. Taikant formulę, pagrįstą 
įmonės „Copenhagen Economics“ ataskaita, kuri pridėta prie šio nuomonės projekto ir 
pateikta svarstyti, didžiausia kaina būtų 25 eurocentai.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 342
I PRIEDAS 

3 straipsnyje nurodytų reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
didmeninė kaina

3 ir 4 straipsniuose nurodytų reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
didmeninė kaina

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
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

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti kiekvienam 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 
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kainos, padaugintos: užbaigimo kainą atitinkančios minutės 
kainos, padaugintos iš dviejų visiems 
skambučiams į numerį, priklausantį 
valstybės narės, kurioje yra pasirinkto 
lankomos šalies operatoriaus tinklas, 
viešajam telefono ryšio tinklui arba kitos 
valstybės narės negu valstybė narė, kurioje 
yra pasirinkto lankomos šalies operatoriaus 
tinklas, viešajam telefono ryšio tinklui. 

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. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda

Pakeitimas 343
I PRIEDO 1A DALIS (nauja)

1a. Be a ir b punktuose nurodytų didžiausių 
kainų, judriojo ryšio operatoriai gali siūlyti 
papildomus tarifus, iš kurių vartotojai gali 
pasirinkti. 

Or. de

Pagrindimas

Judriojo ryšio operatoriams turi būti leista be planuojamų standartinių tarifų siūlyti ir 
papildomus tarifus. 
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Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto ir Margie Sudre

Pakeitimas 344
II PRIEDO 1A PUNKTAS (naujas)

1a. Dėl papildomų išlaidų, susijusių su 
tolimiausių regionų padėtimi ir tranzitiniais 
skambučiais tarp kontinentinės Europos ir 
šių regionų, šios kainų ribos turi būti 
atitinkamai padidintos skambučiams iš 
judriojo ryšio tinklų ir į judriojo ryšio 
tinklus operatorių, turinčių veiklos 
licenciją tik šiems Bendrijos regionams.

Or. fr

Pagrindimas

Tolimiausiuose regionuose dėl jų padėties skambučio sujungimo savikaina kitų operatorių 
atžvilgiu žymiai didesnė. Numatytos kainų ribos priverstų kitus Europos operatorius 
aptarnauti tolimiausiuose regionuose dirbančių operatorių klientus neturint galimybės 
padengti šių operatorių išlaidas. Dėl to tolimiausių regionų operatoriai gali būti priversti 
nutraukti veiklą.

Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda

Pakeitimas 345
II PRIEDAS

Šis priedas išbrauktas.

Or. de

Pagrindimas

Dėl pasiūlyto 4 straipsnio pakeitimo II priedas nebereikalingas. 

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 346
II PRIEDO 1 PUNKTO B PAPUNKTIS

b) „Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina vienam DĮR operatoriui“ − 
vidutinė minutės kaina (įskaitant skambučio 

b) „Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina vienam DĮR operatoriui“ − 
vidutinė minutės kaina (įskaitant skambučio 
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sudarymo mokesčius), pagrįsta trijų minučių 
trukmės skambučiu piko metu, neįskaitant 
PVM ir išreikšta atitinkamos valstybės narės 
nacionaline valiuta, apskaičiuojama pagal 
kainas, kurias kiekvienas DĮR operatorius 
nustato už balso skambučių užbaigimą savo 
judriojo ryšio tinkle, kaip apibrėžta pagal 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
patvirtintą metodiką; 

sudarymo mokesčius), pagrįsta trijų minučių 
trukmės skambučiu vidutinės apkrovos 
metu, neįskaitant PVM ir išreikšta 
atitinkamos valstybės narės nacionaline 
valiuta, apskaičiuojama pagal kainas, kurias 
kiekvienas DĮR operatorius nustato už balso 
skambučių užbaigimą savo judriojo ryšio 
tinkle, kaip apibrėžta pagal nacionalinės 
reguliavimo institucijos patvirtintą tvarką;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 347
II PRIEDO 2 PUNKTAS

2) Pagal 10 straipsnio 3 dalį skelbiama 
vidutinė judriojo ryšio skambučio užbaigimo 
kaina yra nacionalinis judriojo ryšio 
skambučio užbaigimo kainų svertinis 
vidurkis, kuris yra pats apskaičiuojamas 
remiantis bendru aktyvių abonentų 
kiekvienoje valstybėje narėje skaičiumi. Ji 
apskaičiuojama naudojantis toliau 3 dalyje 
nurodyta informacija, kurią nacionalinės 
reguliavimo institucijos perdavė Komisijai 
pagal 10 straipsnio 2 arba 4 dalyje nurodytą 
prašymą. 

2) Pagal 10 straipsnio 3 dalį skelbiama 
judriojo ryšio skambučio užbaigimo kaina 
yra 75 procentilis nuo nacionalinio judriojo 
ryšio skambučio užbaigimo kainų svertinio
vidurkio, kuris yra pats apskaičiuojamas 
remiantis bendru aktyvių abonentų 
kiekvienoje valstybėje narėje skaičiumi. Ji 
apskaičiuojama naudojantis toliau 3 dalyje 
nurodyta informacija, kurią nacionalinės 
reguliavimo institucijos perdavė Komisijai 
pagal 10 straipsnio 2 arba 4 dalyje nurodytą 
prašymą. Skaičiuojant 75 procentilį nuo 
nacionalinio judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kainų svertinio vidurkio visų 
valstybių narių svoris vienodas. Jei 75 
procentilis nuo nacionalinio judriojo ryšio 
skambučio užbaigimo kainų svertinio 
vidurkio dviejose valstybėse narėse yra 
skirtingas, naudojamas paprastas šių 
valstybių narių judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kainų vidurkis.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vadovaujamasi įmonės „Copenhagen Economics“ pranešimu.
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Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 348
II PRIEDO 3 PUNKTO B PAPUNKTIS

b) visų aktyvių abonentų vienam DĮR 
operatoriui jų valstybėje narėje bendrą 
skaičių; 

b) visų balso skambučių užbaigimo 
minučių suma vienam DĮR operatoriui jų 
valstybėje narėje bendrą skaičių;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vadovaujamasi įmonės „Copenhagen Economics“ pranešimu.


