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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 39
1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(1) Aukštas kainų, kurias viešųjų judriojo 
telefono ryšio tinklų vartotojai moka 
naudodamiesi savo mobiliaisiais telefonais 
keliaudami užsienyje Bendrijoje, lygis kelia 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
susirūpinimą. Europos reguliuotojų grupė 
pastebėjo 2005 m. gegužės mėn. 
plenariniame posėdyje (inter alia), kad 
mažmeninės kainos yra labai didelės be 
aiškios priežasties; kad taip yra ir dėl didelių 
didmeninių kainų, kurias nustato užsienio 
priimančiojo tinklo operatorius, ir daugeliu 
atvejų dėl didelių mažmeninių antkainių, 

(1) Aukštas kainų, kurias viešųjų judriojo 
telefono ryšio tinklų vartotojai moka 
naudodamiesi savo mobiliaisiais telefonais 
keliaudami užsienyje Bendrijoje, lygis 
parodė blogą šios srities rinkos veikimą. 
Europos reguliuotojų grupė pastebėjo 
2005 m. gegužės mėn. plenariniame 
posėdyje (inter alia), kad mažmeninės 
kainos yra labai didelės be aiškios 
priežasties; kad taip yra ir dėl didelių 
didmeninių kainų, kurias nustato užsienio 
priimančiojo tinklo operatorius, ir daugeliu 
atvejų dėl didelių mažmeninių antkainių, 
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kuriuos taiko vartotojo savojo tinklo 
operatorius; kad didmeninių kainų 
sumažinimas dažnai nebuvo naudingas 
mažmeniniam vartotojui ir kad tarp rinkų 
skirtingose valstybėse narėse egzistavo 
glaudūs ryšiai.

kuriuos taiko vartotojo savojo tinklo 
operatorius; kad didmeninių kainų 
sumažinimas dažnai nebuvo naudingas 
mažmeniniam vartotojui ir kad tarp rinkų 
skirtingose valstybėse narėse egzistavo 
glaudūs ryšiai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Miloslav Ransdorf 

Pakeitimas 40
1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(1) Aukštas kainų, kurias viešųjų judriojo 
telefono ryšio tinklų vartotojai moka 
naudodamiesi savo mobiliaisiais telefonais 
keliaudami užsienyje Bendrijoje, lygis kelia 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
susirūpinimą. Europos reguliuotojų grupė 
pastebėjo 2005 m. gegužės mėn. 
plenariniame posėdyje (inter alia), kad 
mažmeninės kainos yra labai didelės be 
aiškios priežasties; kad taip yra ir dėl didelių 
didmeninių kainų, kurias nustato užsienio 
priimančiojo tinklo operatorius, ir daugeliu 
atvejų dėl didelių mažmeninių antkainių, 
kuriuos taiko vartotojo savojo tinklo 
operatorius; kad didmeninių kainų 
sumažinimas dažnai nebuvo naudingas 
mažmeniniam vartotojui ir kad tarp rinkų 
skirtingose valstybėse narėse egzistavo 
glaudūs ryšiai.

(1) Aukštas kainų, kurias viešųjų judriojo 
telefono ryšio tinklų vartotojai moka 
naudodamiesi savo mobiliaisiais telefonais 
keliaudami užsienyje Bendrijoje, lygis kelia 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
susirūpinimą. Europos reguliuotojų grupė 
pastebėjo 2005 m. gegužės mėn. 
plenariniame posėdyje (inter alia), kad 
mažmeninės kainos yra labai didelės be 
aiškios priežasties; kad taip yra ir dėl didelių 
didmeninių kainų, kurias nustato užsienio 
priimančiojo tinklo operatorius, ir daugeliu 
atvejų dėl didelių mažmeninių antkainių, 
kuriuos taiko vartotojo savojo tinklo 
operatorius; kad didmeninių kainų 
sumažinimas dažnai nebuvo naudingas 
mažmeniniam vartotojui ir kad tarp rinkų 
skirtingose valstybėse narėse egzistavo 
glaudūs ryšiai. Nors šiuo metu kai kurie 
ryšio operatoriai siūlo savo klientams 
tinkamesnes tarptinklinio ryšio naudojimo 
sąlygas, išlieka įrodymų, kad kainos vis dar 
smarkiai viršija judriojo ryšio operatorių 
patiriamas išlaidas ir nepateisina vartotojų 
lūkesčių, įskaitant galimybę būti 
informuotiems ir pasirinkti.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul; Werner Langen; Daniel Caspary

Pakeitimas 41
1A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(1a) Vien tik praėjusiais 2006 metais 
mažmeninės kainos sumažėjo 25 proc. 
Taigi pasiteisino ERG lūkesčiai, kad tinklo 
operatorių didmeninių kainų sumažinimas 
lems ir mažmeninių kainų sumažėjimą.

Or. de

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 42
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(4) Rekomendacijoje kaip atitinkama rinka, 
kuriai taikomas ex ante reguliavimas, 
nurodoma didmeninė nacionalinė 
tarptautinio tarptinklinio ryšio per viešuosius 
judriojo ryšio tinklus rinka. Tačiau 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
atliekamas darbas (ir atskirai, ir Europos 
reguliuotojų grupėje) analizuojant 
didmenines nacionalines tarptautinio 
tarptinklinio ryšio rinkas parodė, kad 
nacionalinė reguliavimo institucija dar 
negalėjo veiksmingai spręsti aukšto 
didmeninių tarptautinio tarptinklinio ryšio 
kainų lygio problemos, nes sunku nustatyti 
didelę įtaką rinkoje turinčias įmones dėl 
specialių tarptautinio tarptinklinio ryšio 
ypatybių, įskaitant jo tarpvalstybinį pobūdį.

(4) Rekomendacijoje kaip atitinkama rinka, 
kuriai taikomas ex ante reguliavimas, 
nurodoma didmeninė nacionalinė 
tarptautinio tarptinklinio ryšio per viešuosius 
judriojo ryšio tinklus rinka. Tačiau 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
atliekamas darbas (ir atskirai, ir Europos 
reguliuotojų grupėje) analizuojant 
didmenines nacionalines tarptautinio 
tarptinklinio ryšio rinkas parodė, kad 
nacionalinė reguliavimo institucija dar 
negalėjo veiksmingai spręsti aukšto 
didmeninių tarptautinio tarptinklinio ryšio 
kainų lygio problemos, nes sunku nustatyti 
didelę įtaką rinkoje turinčias įmones dėl 
specialių tarptautinio tarptinklinio ryšio 
ypatybių, įskaitant jo tarpvalstybinį pobūdį. 
Dėl to reikėtų išnagrinėti galimybę įkurti 
Europos reguliavimo instituciją.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Werner Langen 

Pakeitimas 43
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(11) Mažmeninės ir didmeninės 
tarptinklinio ryšio rinkos pasižymi 
unikaliomis savybėmis, kurios pateisina 
išskirtines priemones, platesnes nei pagal 
2002 m. reguliavimo sistemą nustatyti 
mechanizmai.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išbrauktas netipinis sakinys.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary 

Pakeitimas 44
12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Reguliuojamieji įpareigojimai turėtų 
būti nustatomi ir mažmeniniu, ir 
didmeniniu lygmeniu siekiant apsaugoti 
tarptinkliniu ryšiu besinaudojančių 
vartotojų interesus, nes patirtis parodė, kad 
tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų 
didmeninių kainų sumažinimas gali 
nesąlygoti tarptinklinio ryšio mažmeninių 
kainų sumažėjimo, nes nėra paskatų to 
daryti. Kita vertus, mažmeninių kainų lygio 
mažinimo veiksmai nesprendžiant su šių 
paslaugų teikimu susijusių didmeninių 
kainų lygio problemos galėtų kelti pavojų 
sutrikdyti sklandų tarptautinio tarptinklinio 
ryšio rinkos veikimą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir išsaugoti judriojo ryšio tiekėjų konkurencingumą, 
tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos turėtų būti reguliuojamos didmeniniu, bet ne 
mažmeniniu lygmeniu.
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Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 45
12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Reguliuojamieji įpareigojimai turėtų 
būti nustatomi ir mažmeniniu, ir 
didmeniniu lygmeniu siekiant apsaugoti 
tarptinkliniu ryšiu besinaudojančių 
vartotojų interesus, nes patirtis parodė, kad 
tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų 
didmeninių kainų sumažinimas gali 
nesąlygoti tarptinklinio ryšio mažmeninių 
kainų sumažėjimo, nes nėra paskatų to 
daryti. Kita vertus, mažmeninių kainų lygio 
mažinimo veiksmai nesprendžiant su šių 
paslaugų teikimu susijusių didmeninių 
kainų lygio problemos galėtų kelti pavojų 
sutrikdyti sklandų tarptautinio tarptinklinio 
ryšio rinkos veikimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis 

Pakeitimas 46
RECITAL 12

(12) Reguliuojamieji įpareigojimai turėtų 
būti nustatomi ir mažmeniniu, ir didmeniniu 
lygmeniu siekiant apsaugoti tarptinkliniu 
ryšiu besinaudojančių vartotojų interesus, 
nes patirtis parodė, kad tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugų didmeninių 
kainų sumažinimas gali nesąlygoti 
tarptinklinio ryšio mažmeninių kainų 
sumažėjimo, nes nėra paskatų to daryti. 
Kita vertus, mažmeninių kainų lygio 
mažinimo veiksmai nesprendžiant su šių 
paslaugų teikimu susijusių didmeninių 
kainų lygio problemos galėtų kelti pavojų 
sutrikdyti sklandų tarptautinio tarptinklinio 

(12) Todėl reguliuojamieji įpareigojimai 
turėtų būti nustatomi didmeniniu lygmeniu 
siekiant apsaugoti tarptinkliniu ryšiu 
besinaudojančių vartotojų interesus.
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ryšio rinkos veikimą.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimas ir didmeniniu, ir mažmeniniu lygmeniu yra pernelyg didelis kišimasis į rinką, 
todėl dėl tokio reguliavimo Europos telekomunikacijų pramonei atsirastų ilgalaikių 
padarinių, dėl kurių gali sumažėti konkurencija. Pasiūlymo tikslas sumažinti tarptinklinio 
ryšio mokesčius Europoje yra pagirtinas, tačiau reguliavimo mažmeniniu lygmeniu turėtų 
būti imamasi tik kaip paskutinės išsigelbėjimo priemonės.

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 47
12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Reguliuojamieji įpareigojimai turėtų 
būti nustatomi ir mažmeniniu, ir didmeniniu 
lygmeniu siekiant apsaugoti tarptinkliniu 
ryšiu besinaudojančių vartotojų interesus, 
nes patirtis parodė, kad tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugų didmeninių 
kainų sumažinimas gali nesąlygoti 
tarptinklinio ryšio mažmeninių kainų 
sumažėjimo, nes nėra paskatų to daryti. Kita 
vertus, mažmeninių kainų lygio mažinimo 
veiksmai nesprendžiant su šių paslaugų 
teikimu susijusių didmeninių kainų lygio 
problemos galėtų kelti pavojų sutrikdyti 
sklandų tarptautinio tarptinklinio ryšio 
rinkos veikimą.

(12) Reguliuojamieji įpareigojimai turėtų 
būti nustatomi ir mažmeniniu, ir didmeniniu 
lygmeniu siekiant apsaugoti tarptinkliniu 
ryšiu besinaudojančių vartotojų interesus, 
nes patirtis parodė, kad tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugų didmeninių 
kainų sumažinimas gali nesąlygoti 
tarptinklinio ryšio mažmeninių kainų 
sumažėjimo, nes nėra paskatų to daryti. Kita 
vertus, mažmeninių kainų lygio mažinimo 
veiksmai nesprendžiant su šių paslaugų 
teikimu susijusių didmeninių kainų lygio 
problemos galėtų kelti pavojų sutrikdyti 
sklandų tarptautinio tarptinklinio ryšio 
rinkos veikimą. Ypatingą dėmesį reikia 
skirti tam, ar mažesniems, 
nepriklausomiems ar naujai įsisteigusiems 
operatoriams yra sudarytos sąlygos teikti jų 
konkurencingumą didinančias tarptinklinio 
ryšio paslaugas, kad užfiksavus bet kokį 
pažeidimą būtų galima nedelsiant imtis 
tinkamų veiksmų. Komisija analizuoja šio 
reglamento poveikį mažesnių, 
nepriklausomų ar naujai įsisteigusių 
operatorių konkurencingumui.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis 

Pakeitimas 48
12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Reguliuojamieji įpareigojimai turėtų 
būti nustatomi ir mažmeniniu, ir didmeniniu 
lygmeniu siekiant apsaugoti tarptinkliniu 
ryšiu besinaudojančių vartotojų interesus, 
nes patirtis parodė, kad tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugų didmeninių 
kainų sumažinimas gali nesąlygoti 
tarptinklinio ryšio mažmeninių kainų 
sumažėjimo, nes nėra paskatų to daryti. Kita 
vertus, mažmeninių kainų lygio mažinimo 
veiksmai nesprendžiant su šių paslaugų 
teikimu susijusių didmeninių kainų lygio 
problemos galėtų kelti pavojų sutrikdyti 
sklandų tarptautinio tarptinklinio ryšio 
rinkos veikimą.

(12) Reguliuojamieji įpareigojimai turėtų 
būti nustatomi ir mažmeniniu, ir didmeniniu 
lygmeniu siekiant apsaugoti tarptinkliniu 
ryšiu besinaudojančių vartotojų interesus, 
nes patirtis parodė, kad tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugų didmeninių 
kainų sumažinimas gali nesąlygoti 
tarptinklinio ryšio mažmeninių kainų 
sumažėjimo, nes nėra paskatų to daryti. Kita 
vertus, mažmeninių kainų lygio mažinimo 
veiksmai nesprendžiant su šių paslaugų 
teikimu susijusių didmeninių kainų lygio 
problemos galėtų kelti pavojų sutrikdyti 
sklandų tarptautinio tarptinklinio ryšio 
rinkos veikimą. Komisija turėtų atkreipti 
ypatingą dėmesį į šio reglamento poveikį 
rinkai ir užtikrinti, kad nebus iškraipoma 
konkurencija, ypač smulkių bei
nepriklausomų operatorių ir naujų rinkos 
dalyvių atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiama, kad reglamentas neturės neigiamos įtakos konkurencijai 
atitinkamoje rinkoje.

Pakeitimą pateikė Werner Langen 

Pakeitimas 49
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo 
greičiau, kartu atitinkamiems operatoriams 
turėtų būtų suteikiamas tinkamas 
laikotarpis, per kurį jie pritaikytų savo 
kainas ir siūlomas paslaugas, kad galėtų 
laikytis įpareigojimų; jie turėtų būti 
tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Išbrauktas netipinis sakinys.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis 

Pakeitimas 50
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo 
greičiau, kartu atitinkamiems operatoriams 
turėtų būtų suteikiamas tinkamas 
laikotarpis, per kurį jie pritaikytų savo 
kainas ir siūlomas paslaugas, kad galėtų 
laikytis įpareigojimų; jie turėtų būti 
tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse.

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti ir 
nedelsiant turėtų būti tiesiogiai taikomi 
visose valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad sumažėtų kainos, būtina nedelsiant pradėti taikyti didžiausias kainų ribas ir 
didmeniniu, ir mažmeniniu lygmenimis. Kainų sumažinimas ir yra pagrindinis reglamento 
tikslas. Be to, nors praėjusiais metais operatoriai pranešė apie didelio didmeninių kainų 
sumažinimo atvejus, mažmeninės kainos išlieka didelės. Todėl nereikalinga jokia „saulėtekio 
išlyga“.

Pakeitimą pateikėReino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 51
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo 
greičiau, kartu atitinkamiems operatoriams 
turėtų būtų suteikiamas tinkamas 
laikotarpis, per kurį jie pritaikytų savo 
kainas ir siūlomas paslaugas, kad galėtų 
laikytis įpareigojimų; jie turėtų būti 
tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse.

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo 
greičiau ir turėtų būti tiesiogiai taikomi 
visose valstybėse narėse.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama suderinti su Komisijos pasiūlymo 5 straipsnio, kuriame nurodytas šešių mėnesių 
laikotarpis atliekamų skambučių mažmeninių kainų reguliavimui įsigalioti, išbraukimu.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis 

Pakeitimas 52
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo 
greičiau, kartu atitinkamiems operatoriams 
turėtų būtų suteikiamas tinkamas
laikotarpis, per kurį jie pritaikytų savo 
kainas ir siūlomas paslaugas, kad galėtų 
laikytis įpareigojimų; jie turėtų būti 
tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse.

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo 
greičiau, kartu atitinkamiems operatoriams 
turėtų būtų suteikiamas 12 mėnesių
prisitaikymo laikotarpis; jie turėtų būti 
tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 53
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo 
greičiau, kartu atitinkamiems operatoriams 
turėtų būtų suteikiamas tinkamas 
laikotarpis, per kurį jie pritaikytų savo 
kainas ir siūlomas paslaugas, kad galėtų 
laikytis įpareigojimų; jie turėtų būti 
tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse.

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo 
greičiau, kartu atitinkamiems operatoriams 
turėtų būtų suteikiamas šešių mėnesių 
laikotarpis, per kurį jie pritaikytų savo 
kainas ir siūlomas paslaugas, kad galėtų 
laikytis įpareigojimų; jie turėtų būti 
tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Užbaigus reglamentą, operatoriams reikėtų suteikti tinkamą nustatytą laikotarpį, per kurį jie 
atliktų būtinus pakeitimus.
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Pakeitimą pateikė Ivo Belet

Pakeitimas 54
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo 
greičiau, kartu atitinkamiems operatoriams
turėtų būtų suteikiamas tinkamas laikotarpis, 
per kurį jie pritaikytų savo kainas ir 
siūlomas paslaugas, kad galėtų laikytis 
įpareigojimų; jie turėtų būti tiesiogiai 
taikomi visose valstybėse narėse.

(13) Šie įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo 
greičiau, kartu atitinkamiems operatoriams 
turėtų būtų suteikiamas šešių mėnesių
laikotarpis, per kurį jie pritaikytų savo 
mažmenines kainas ir siūlomas paslaugas, 
kad galėtų laikytis įpareigojimų; jie turėtų 
būti tiesiogiai taikomi visose valstybėse 
narėse.

Or. nl

Pakeitimą pateikė Miloslav Ransdorf

Pakeitimas 55
13A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(13a) Būtina užtikrinti, kad judriojo ryšio 
operatoriai dėl šio reglamento nepablogintų 
darbo sąlygų sektoriuje.

Or. en

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 56
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14) Turėtų būti taikomas bendras 
mechanizmas, vadinamas Europos vidaus 
rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad 
viešojo judriojo telefono ryšio tinklų 
naudotojai keliaudami Bendrijoje 
nemokėtų pernelyg didelių kainų už 
tarptautinio tarptinklinio ryšio balso 
paslaugas skambindami arba priimdami 
balso skambučius, tokiu būdu pasiekiant 
aukšto lygio vartotojų apsaugą ir 
apsaugant judriojo ryšio operatorių 

Išbraukta.
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konkurenciją. Bendro mechanizmo reikia 
atsižvelgiant į tarpvalstybinį atitinkamų 
paslaugų pobūdį, kad judriojo ryšio 
operatoriai turėtų objektyviai nustatytais 
kriterijais pagrįstą vieną nuoseklią 
reguliavimo sistemą.

Or. fr

Pagrindimas

Terminas „Europos rinkos vidaus principas“ nesuteikia jokių pranašumų. Šioje 
konstatuojamojoje dalyje verčiau reikėtų aprašyti didmeninės rinkos reguliavimo principus.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 57
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(14) Turėtų būti taikomas bendras 
mechanizmas, vadinamas Europos vidaus 
rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad 
viešojo judriojo telefono ryšio tinklų 
naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų 
pernelyg didelių kainų už tarptautinio 
tarptinklinio ryšio balso paslaugas 
skambindami arba priimdami balso 
skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto 
lygio vartotojų apsaugą ir apsaugant judriojo 
ryšio operatorių konkurenciją.

Or. de

Pakeitimą pateikė Daniel Caspary

Pakeitimas 58
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS



PE 384.658v03-00 12/106 AM\660783LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

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

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

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas sietinas su 4 straipsnio pakeitimu. Priimami skambučiai ES iš esmės turi būti 
nemokami.

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 59
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(14) Turėtų būti taikomas bendras 
mechanizmas, vadinamas Europos vidaus 
rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad 
viešojo judriojo telefono ryšio tinklų 
naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų 
pernelyg didelių kainų už tarptautinio 
tarptinklinio ryšio balso paslaugas 
skambindami arba priimdami balso 
skambučius; turi būti pateiktos 
nustatytosios vidutinės kainos, kurios 
labiau atitinka paslaugos teikimo išlaidas, 
taip pat didžiausios kainų ribos, tačiau 
vartotojams turi būti suteikta teisė 
pasirinkti didesnes tarptinklinio ryšio 
kainas, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio 
vartotojų apsaugą ir apsaugant judriojo ryšio 
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vieną nuoseklią reguliavimo sistemą. operatorių konkurenciją. Bendro 
mechanizmo reikia atsižvelgiant į 
tarpvalstybinį atitinkamų paslaugų pobūdį, 
kad judriojo ryšio operatoriai turėtų 
objektyviai nustatytais kriterijais pagrįstą 
vieną nuoseklią reguliavimo sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atspindėti pakeistą kainų ribų struktūrą

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 60
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(14) Turėtų būti taikomas bendras 
mechanizmas, vadinamas Europos vidaus 
rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad 
viešojo judriojo telefono ryšio tinklų 
naudotojai keliaudami ar gyvendami
Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų 
už tarptautinio tarptinklinio ryšio balso 
paslaugas skambindami arba priimdami 
balso skambučius ar siųsdami ir gaudami 
tekstines žinutes, tokiu būdu pasiekiant 
aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugant 
judriojo ryšio operatorių konkurenciją. 
Bendro mechanizmo reikia atsižvelgiant į 
tarpvalstybinį atitinkamų paslaugų pobūdį, 
kad judriojo ryšio operatoriai turėtų 
objektyviai nustatytais kriterijais pagrįstą 
vieną nuoseklią reguliavimo sistemą.
Kurdami bendrą mechanizmą, nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir operatoriai 
turėtų atkreipti išskirtinį dėmesį į ypatingą 
valstybių narių pasienio regionuose 
gyvenančių ir dirbančių piliečių bei 
veikiančių bendrovių padėtį. 
Nepriklausomai nuo šio reglamento, turėtų 
būti patvirtintos specialios priemonės, 
kurios neleistų vartotojams patirti išlaidų 
dėl netyčinio naudojimosi tarptinklinio 
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ryšio paslaugomis. Nesant Europos 
reguliavimo institucijos, 2008 m. Komisija 
turi pateikti pažangos šiuo klausimu 
pranešimą.

Or. en

Pagrindimas

Tarptinklinio ryšio paslaugos išlaidas patiria ne tik keliautojai, bet ir bendrovės, daugiausia 
MVĮ, ir piliečiai, gyvenantys, dirbantys ar veikiantys ES valstybių narių pasienio regionuose. 
Jie patiria nuolatinių tarptinklinio ryšio paslaugos išlaidų kasdienėje veikloje ne keliaudami, 
o būdami netyčinio tarptinklinio ryšio naudojimo aukos (pvz., kai naudojasi kitos valstybės 
operatoriaus paslaugomis būdami savo namų valstybėje).

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 61
14A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(14a) Atsižvelgiant į pirmiau pateiktus 
samprotavimus, veiksmingiausias ir 
labiausiai tinkamas tarptautinio 
tarptinklinio ryšio didmeninės rinkos kainų 
lygio reguliavimo mechanizmas būtų vienos 
minutės kainos vidutinės didžiausios ribos 
nustatymas kiekvienam operatoriui 
Bendrijos lygmeniu.

Or. fr

Pagrindimas

Terminas „Europos rinkos vidaus principas“ nesuteikia jokių pranašumų. Šioje 
konstatuojamojoje dalyje verčiau reikėtų aprašyti didmeninės rinkos reguliavimo principus.

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 62
15 KONSTATUOJAMOJI D.ALIS

(15) Veiksmingiausias ir proporcingiausias 
kainų lygio reguliavimo mechanizmas 
siekiant, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio 
skambučiai atitiktų pirmiau pateiktas 

Išbraukta.



AM\660783LT.doc 15/106 PE 384.658v03-00

Vertimas pagal sutartį

LT

aplinkybes, yra didžiausios minutės kainos 
nustatymas Bendrijos mastu tiek 
mažmeniniu, tiek ir didmeniniu 
lygmenimis.

Or. en

Pakeitimą pateikėAlexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 63
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(15) Veiksmingas ir proporcingas kainų 
lygio reguliavimo mechanizmas siekiant, 
kad tarptautinio tarptinklinio ryšio 
skambučiai atitiktų pirmiau pateiktas 
aplinkybes, yra didžiausios minutės kainos 
nustatymas Bendrijos mastu didmeniniu 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 64
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(15) Veiksmingiausias ir proporcingiausias 
kainų lygio reguliavimo mechanizmas 
siekiant, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio 
skambučiai atitiktų pirmiau pateiktas 
aplinkybes, yra didžiausios minutės kainos 
nustatymas Bendrijos mastu didmeniniu 
lygmeniu.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir išsaugoti judriojo ryšio tiekėjų konkurencingumą, 
tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos turėtų būti reguliuojamos didmeniniu, bet ne 
mažmeniniu lygmeniu.
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 65
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(15) Veiksmingiausias ir proporcingiausias 
kainų lygio reguliavimo mechanizmas 
siekiant, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio 
skambučiai ir žinutės atitiktų pirmiau 
pateiktas aplinkybes, yra didžiausios 
minutės kainos nustatymas Bendrijos mastu 
didmeniniu ir mažmeniniu lygmenimis arba 
tarptinklinio ryšio vartotojų apsaugos tarifo 
apskaičiavimo sistemos įdiegimas 
mažmeniniu lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Tarptinklinio ryšio paslaugos turi apimti visas paslaugas: balso, tekstinių žinučių, 
skambinimo į užsienį bei skambučių ar žinučių gavimą namų valstybėje. Vartotojų apsaugos 
tarifas turi būti apskaičiuotas taip, kad būtų galima įdiegti automatišką didžiausios 
mažmeninės kainos nustatymą. 

Pakeitimą pateikė Ivo Belet

Pakeitimas 66
15A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(15a) Siekiant sudaryti sąlygas siūlyti 
naujoviškus kainų paketus, savojo tinklo 
paslaugų teikėjams turi būti leidžiama 
nukrypti nuo didžiausių mažmeninių tarifų 
tuo atveju, jei vartotojais aiškiai to prašo.

Or. nl

Pakeitimą pateikė Romano Maria La Russa

Pakeitimas 67
15A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(15a) Joks didmeninių paslaugų savajame 
tinkle teikėjas negali iš jokio kito 
operatoriaus imti mokesčio, viršijančio šią 
didmeninę kainą. Taip pat turėtų būti 
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nustatytas maksimalus mažmeninis 
vartotojų apsaugos tarifas už minutę 
naujiems ir esamiems vartotojams, nebent 
jie savanoriškai pasirinktų kitą tarifą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 68
16 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(16) Šis bendras mechanizmas turėtų 
užtikrinti, kad mažmeninės tarptautinio 
tarptinklinio ryšio kainos pagrįsčiau 
atspindėtų pagrindines tos paslaugos 
teikimo išlaidas nei anksčiau, kartu 
paliekant operatoriams laisvę konkuruoti 
diferencijuojant savo siūlomas paslaugas ir 
derinant kainodaros struktūras prie rinkos 
sąlygų ir vartotojų pageidavimų.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir išsaugoti judriojo ryšio tiekėjų konkurencingumą, 
tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos turėtų būti reguliuojamos didmeniniu, bet ne 
mažmeniniu lygmeniu.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 69
16A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(16a) Vis dėlto, siekdami užtikrinti 
pažeidžiamų tarptinklinio ryšio vartotojų 
apsaugą, operatoriai, nesudarydami 
papildomų išlaidų vartotojams, turėtų 
pateikti mažmeninių kainų pasiūlymą, 
kuriame nurodytos tiek skambučių iš 
tarptautinio tarptinklinio ryšio, tiek 
skambučių į tarptautinį tarptinklinį ryšį 
kainos nebūtų didesnės už didžiausią 
nustatytą minutės kainą.
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Or. fr

Pagrindimas

Šios konstatuojamosios dalies pradinėje versijoje reiškiami tikslai jau buvo aptarti anksčiau. 
Šią konstatuojamąją dalį reikia skirti konkrečiau aprašyti pažeidžiamų mažmeninės rinkos 
klientų apsaugos priemones.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 70
17 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(17) Bendras mechanizmas turėtų būti 
lengvai įgyvendinamas ir kontroliuojamas 
siekiant sumažinti ir operatorių, kuriems 
taikomi jo reikalavimai, ir nacionalinių 
reguliavimo institucijų, kurioms pavesta 
prižiūrėti, kaip prižiūrimas ir užtikrinamas 
jo įgyvendinimas, administracinę naštą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tai savaime suprantamas dalykas, todėl, siekiant geresnės teisėkūros, tai turėtų būti 
išbraukta.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 71
17 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(17) Bendras mechanizmas turėtų būti 
lengvai įgyvendinamas ir kontroliuojamas 
siekiant sumažinti ir operatorių, kuriems 
taikomi jo reikalavimai, ir nacionalinių 
reguliavimo institucijų, kurioms pavesta 
prižiūrėti, kaip prižiūrimas ir užtikrinamas jo 
įgyvendinimas, administracinę naštą.

(17) Bendras mechanizmas turėtų būti 
lengvai įgyvendinamas ir kontroliuojamas 
siekiant sumažinti ir operatorių, kuriems 
taikomi jo reikalavimai, ir nacionalinių 
reguliavimo institucijų, kurioms pavesta 
prižiūrėti, kaip prižiūrimas ir užtikrinamas jo 
įgyvendinimas, administracinę naštą. 
Siekiant supaprastinti didžiausių 
didmeninių ir mažmeninių kainų 
apskaičiavimą, šiame reglamente 
nustatomos specialios eurais pateikiamos 
kainos. Tai pagerins skaidrumą 
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vartotojams ir padidins reguliavimo 
aiškumą ir nuspėjamumą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 72
17A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(17a) Siekiant ateityje išvengti, kad atskiri 
judriojo ryšio operatoriai taupytų 
didmeniniu, o ne mažmeniniu lygmeniu, 
operatoriai privalo reguliavimo 
institucijoms pagrįsti mažmeninių kainų 
sumažinimą.

Or. de

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Pakeitimas 73
18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(18) Didžiausiomis kainų ribomis turėtų 
būti atsižvelgiama į skirtingus veiksnius, 
susijusius su skambinimu naudojantis 
tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu (įskaitant 
pridėtines išlaidas, signalų perdavimą, 
skambučio inicijavimą, persiuntimą ir 
užbaigimą), ir į pagrindinių išlaidų, 
patiriamų teikiant tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugas, skirtumus skambinant į 
paskirties vietą lankomoje šalyje ir 
skambinant atgal į tarptinklinio ryšio 
vartotojo šalį arba į trečiąją šalį Bendrijoje.

(18) Vidutinėmis didmeninėmis kainomis
turėtų būti atsižvelgiama į skirtingus 
veiksnius, susijusius su skambinimu 
naudojantis tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu 
(įskaitant pridėtines išlaidas, signalų 
perdavimą, skambučio inicijavimą, 
persiuntimą ir užbaigimą).

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad turi būti skaičiuojamos vidutinės didmeninės kainos.
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Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 74
18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(18) Didžiausiomis kainų ribomis turėtų 
būti atsižvelgiama į skirtingus veiksnius, 
susijusius su skambinimu naudojantis 
tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu (įskaitant 
pridėtines išlaidas, signalų perdavimą, 
skambučio inicijavimą, persiuntimą ir 
užbaigimą), ir į pagrindinių išlaidų, 
patiriamų teikiant tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugas, skirtumus skambinant į 
paskirties vietą lankomoje šalyje ir 
skambinant atgal į tarptinklinio ryšio 
vartotojo šalį arba į trečiąją šalį Bendrijoje.

(18) Vidutinėmis ir didžiausiomis kainų 
ribomis turėtų būti atsižvelgiama į skirtingus 
didmeninės ir mažmeninės rinkos 
veiksnius, susijusius su skambinimu 
naudojantis tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu 
(įskaitant pridėtines išlaidas, signalų 
perdavimą, skambučio inicijavimą, 
persiuntimą ir užbaigimą).

Or. fr

Pagrindimas

Taisant šią konstatuojamąją dalį, būtina nurodyti ir vidutines kainų ribas (siūlant didmeninės 
rinkos kainos didžiausią ribą ir mažmeninės rinkos tarifus), ir didžiausias kainų ribas 
(nustatant vartotojų apsaugos tarifą). Be to, reikia aiškiai užsiminti apie mažmeninės 
prekybos išlaidas, nes poveikio vertinime Europos Komisija į jas neatsižvelgė.

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 75
18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(18) Didžiausiomis kainų ribomis turėtų būti 
atsižvelgiama į skirtingus veiksnius, 
susijusius su skambinimu naudojantis 
tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu (įskaitant 
pridėtines išlaidas, signalų perdavimą, 
skambučio inicijavimą, persiuntimą ir 
užbaigimą), ir į pagrindinių išlaidų, 
patiriamų teikiant tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugas, skirtumus skambinant į 
paskirties vietą lankomoje šalyje ir 
skambinant atgal į tarptinklinio ryšio 
vartotojo šalį arba į trečiąją šalį Bendrijoje.

(18) Didžiausiomis kainų ribomis turėtų būti 
atsižvelgiama į skirtingus atitinkamus
veiksnius, susijusius su skambinimu ir 
skambučių gavimu naudojantis tarptautiniu 
tarptinkliniu ryšiu (įskaitant pridėtines 
išlaidas, signalų perdavimą, skambučio 
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą).
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Or. es

Pagrindimas

Siekiant suderinamumo su Komisijos pasiūlymu, turėtų būti pateikiama nuoroda ir į 
skambučių atlikimą ir į gavimą. Be to, atsižvelgiant į siūlomą 10 pakeitimą (I priedas), būtina 
išbraukti nuorodą į kainų skirtumus skambinant į paskirties vietą lankomoje šalyje ir 
skambinant atgal į tarptinklinio ryšio vartotojo šalį arba į trečiąją šalį Bendrijoje.

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 76
18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(18) Didžiausiomis kainų ribomis turėtų būti 
atsižvelgiama į skirtingus veiksnius, 
susijusius su skambinimu naudojantis 
tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu (įskaitant 
pridėtines išlaidas, signalų perdavimą, 
skambučio inicijavimą, persiuntimą ir 
užbaigimą), ir į pagrindinių išlaidų, 
patiriamų teikiant tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugas, skirtumus skambinant į 
paskirties vietą lankomoje šalyje ir 
skambinant atgal į tarptinklinio ryšio 
vartotojo šalį arba į trečiąją šalį Bendrijoje.

(18) Kainų ribomis turėtų būti atsižvelgiama 
į visus atitinkamus veiksnius, susijusius su 
skambinimu naudojantis tarptautiniu 
tarptinkliniu ryšiu (įskaitant pridėtines 
išlaidas, signalų perdavimą, skambučio 
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą), ir į 
pagrindinių išlaidų, patiriamų teikiant 
tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas, 
skirtumus skambinant į paskirties vietą 
lankomoje šalyje ir skambinant atgal į 
tarptinklinio ryšio vartotojo šalį arba į 
trečiąją šalį Bendrijoje. Siekiant 
paprastumo didmeninės kainos riba bus 
išreiškiama kaip bendroji sudėtinė 
didžiausia riba..

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atspindėti pakeistą kainų ribų struktūrą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 77
18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(18) Didžiausiomis kainų ribomis turėtų būti 
atsižvelgiama į skirtingus veiksnius, 

(18) Didžiausiomis kainų ribomis turėtų būti 
atsižvelgiama į skirtingus veiksnius, 
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susijusius su skambinimu naudojantis 
tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu (įskaitant 
pridėtines išlaidas, signalų perdavimą, 
skambučio inicijavimą, persiuntimą ir 
užbaigimą), ir į pagrindinių išlaidų, 
patiriamų teikiant tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugas, skirtumus skambinant į 
paskirties vietą lankomoje šalyje ir 
skambinant atgal į tarptinklinio ryšio 
vartotojo šalį arba į trečiąją šalį Bendrijoje.

susijusius su skambinimu naudojantis 
tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu (įskaitant 
pridėtines išlaidas, signalų perdavimą, 
skambučio inicijavimą, persiuntimą ir 
užbaigimą), ir į pagrindinių išlaidų, 
patiriamų teikiant tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugas, skirtumus skambinant į 
paskirties vietą lankomoje šalyje ir 
skambinant atgal į tarptinklinio ryšio 
vartotojo šalį arba į trečiąją šalį Bendrijoje. 
Be to, nustatant didžiausią didmeninę 
kainą reikia tinkamai atsižvelgti į 
regioninius neatitikimus ir tarp operatorių 
esančius skirtumus, ypač atsiradusius dėl 
tam tikrų sąlygų, pvz., topografijos ar 
didelio turistų skaičiaus per trumpą 
laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Be jokios abejonės, kai kurie operatoriai susiduria su didesnėmis už vidutines išlaidomis dėl 
tam tikrų nuo jų nepriklausančių aplinkybių. Nustatant didžiausias didmeninių kainų ribas į 
tai reikėtų atsižvelgti.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 78
19 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(19) Didžiausia kainų riba teikiant 
skambučių tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu 
paslaugą didmeniniu lygiu turėtų būti 
pagrįsta vidutine judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo minutės kaina didelę įtaką rinkoje 
turintiems operatoriams, nes tokioms 
skambučio užbaigimo kainoms jau taikoma 
reguliavimo institucijų priežiūra pagal 
2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemą, ir todėl jos turėtų būti nustatomos 
pagal orientavimosi į išlaidas principą. 
Atsižvelgiant į skambučio užbaigimo 
atskiruose viešuosiuose judriojo ryšio 
tinkluose rinkos savybes ir tarptautinio 

(19) Didžiausia kainų riba teikiant 
skambučių tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu 
paslaugą didmeniniu lygiu turėtų būti 
pagrįsta vidutine judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo minutės kaina didelę įtaką rinkoje 
turintiems operatoriams, nes tokioms 
skambučio užbaigimo kainoms jau taikoma 
reguliavimo institucijų priežiūra pagal 
2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemą, ir todėl jos turėtų būti nustatomos 
pagal orientavimosi į išlaidas principą. 
Atsižvelgiant į skambučio užbaigimo 
atskiruose viešuosiuose judriojo ryšio 
tinkluose rinkos savybes ir tarptautinio 
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tarptinklinio ryšio tarpvalstybinį pobūdį, šios 
kainos taip pat suteikia tvirtą pagrindą 
reguliavimui, kuris atspindi judriojo ryšio 
tinklų išlaidų struktūras visoje Bendrijoje. 
Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina suteikia patikimą pagrindą 
esminiams išlaidų veiksniams didmeniniu 
lygiu, todėl tokios vidutinės judriojo ryšio 
skambučio užbaigimo kainos atitinkamu 
kartotiniu pagrįsta didžiausia didmeninės 
kainos riba turėtų užtikrinti, kad faktinės 
reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikimo išlaidos gali būti susigrąžintos.

tarptinklinio ryšio tarpvalstybinį pobūdį, šios 
kainos taip pat suteikia tvirtą pagrindą 
reguliavimui, kuris atspindi judriojo ryšio 
tinklų išlaidų struktūras visoje Bendrijoje. 
Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina suteikia patikimą pagrindą 
esminiams išlaidų veiksniams didmeniniu 
lygiu, todėl tokios vidutinės judriojo ryšio 
skambučio užbaigimo kainos atitinkamu 
kartotiniu pagrįsta didžiausia didmeninės 
kainos riba turėtų užtikrinti, kad faktinės 
reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikimo išlaidos gali būti susigrąžintos. 
Dabartinė vidutinė judriojo ryšio 
skambučio užbaigimo kaina yra 11,41 euro 
cento. Esant tokiam judriojo ryšio 
skambučio užbaigimo kainos lygiui, reikėtų 
atliekamiems skambučiams ES viduje 
nustatyti koeficientą 3 (kaina būtų 34 euro 
centai), o atliekamiems vietiniams 
skambučiams – koeficientą 2 (kaina būtų 
23 euro centai).

Or. en

Pagrindimas

Nesant bendrų kainų, siejamų su tarptinklinio ryšio skambučiu ne nacionalinio operatoriaus 
tinklu, būtų teisinga ir sąžininga vartotojų atžvilgiu nustatyti atskiras kainų ribas 
atliekamiems skambučiams ES viduje ir vietiniams skambučiams. Be jokios abejonės, kai 
kurie operatoriai susiduria su didesnėmis už vidutines išlaidomis dėl tam tikrų nuo jų 
nepriklausančių aplinkybių. Nustatant didžiausias didmeninių kainų ribas į tai reikėtų 
atsižvelgti.

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 79
20 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(20) Mažmeniniu lygiu taikytina didžiausia 
kainų riba turėtų užtikrinti tarptinkliniu 
ryšiu besinaudojančius vartotojus, kad iš jų 
nebus reikalaujama mokėti pernelyg 
didelės kainos atliekant reguliuojamą 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
kartu paliekant savojo tinklo operatoriams 

Išbraukta.
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pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti 
vartotojams siūlomus produktus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 80
RECITAL 20

(20) Mažmeniniu lygiu taikytina didžiausia 
kainų riba turėtų užtikrinti tarptinkliniu 
ryšiu besinaudojančius vartotojus, kad iš jų 
nebus reikalaujama mokėti pernelyg 
didelės kainos atliekant reguliuojamą 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
kartu paliekant savojo tinklo operatoriams 
pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti 
vartotojams siūlomus produktus.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir išsaugoti judriojo ryšio tiekėjų konkurencingumą, 
tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos turėtų būti reguliuojamos didmeniniu, bet ne 
mažmeniniu lygmeniu.   

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 81
20 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(20) Mažmeniniu lygiu taikytina didžiausia 
kainų riba turėtų užtikrinti tarptinkliniu 
ryšiu besinaudojančius vartotojus, kad iš jų 
nebus reikalaujama mokėti pernelyg 
didelės kainos atliekant reguliuojamą 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
kartu paliekant savojo tinklo operatoriams 
pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti 
vartotojams siūlomus produktus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 82
20 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(20) Mažmeniniu lygiu taikytina didžiausia 
kainų riba turėtų užtikrinti tarptinkliniu 
ryšiu besinaudojančius vartotojus, kad iš jų 
nebus reikalaujama mokėti pernelyg didelės 
kainos atliekant reguliuojamą skambutį 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu, kartu 
paliekant savojo tinklo operatoriams 
pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti 
vartotojams siūlomus produktus.

(20) Mažmeniniu lygiu taikytinos vidutinės 
ir didžiausios kainų ribos turėtų užtikrinti 
tarptinkliniu ryšiu besinaudojančius 
vartotojus, kad iš jų nebus reikalaujama 
mokėti pernelyg didelės kainos atliekant 
reguliuojamą skambutį naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu, kartu paliekant savojo 
tinklo operatoriams pakankamą veiksmų 
laisvę diferencijuoti vartotojams siūlomus 
produktus.

Or. fr

Pagrindimas

Taisant šią konstatuojamąją dalį, kalbant apie mažmeninę rinką, būtina nurodyti ir vidutines 
kainų ribas (nustatant siūlomą siektiną mažmeninės rinkos kainą), ir didžiausias kainas 
(nustatant vartotojų apsaugos tarifą).

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 83
20 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(20) Mažmeniniu lygiu taikytina didžiausia 
kainų riba turėtų užtikrinti tarptinkliniu 
ryšiu besinaudojančius vartotojus, kad iš jų 
nebus reikalaujama mokėti pernelyg didelės 
kainos atliekant reguliuojamą skambutį 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu, kartu 
paliekant savojo tinklo operatoriams 
pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti 
vartotojams siūlomus produktus.

(20) Tarptinklinio ryšio paslaugos vartotojų 
apsaugos tarifo apskaičiavimo sistema
turėtų užtikrinti tarptinkliniu ryšiu 
besinaudojančius vartotojus, kad iš jų nebus 
reikalaujama mokėti pernelyg didelės kainos 
atliekant ar priimant reguliuojamą skambutį 
ar žinutę naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
kartu paliekant savojo tinklo operatoriams 
pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti 
vartotojams siūlomus produktus.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų apsaugos tarifas turi būti apskaičiuotas taip, kad būtų galima įdiegti automatišką 
didžiausios mažmeninės kainos nustatymą.
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Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Pakeitimas 84
20 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(20) Mažmeniniu lygiu taikytina didžiausia 
kainų riba turėtų užtikrinti tarptinkliniu ryšiu 
besinaudojančius vartotojus, kad iš jų nebus 
reikalaujama mokėti pernelyg didelės kainos 
atliekant reguliuojamą skambutį naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu, kartu paliekant savojo 
tinklo operatoriams pakankamą veiksmų 
laisvę diferencijuoti vartotojams siūlomus 
produktus.

(20) Mažmeniniu lygiu taikytina didžiausia 
kainų riba turėtų užtikrinti tarptinkliniu ryšiu 
besinaudojančius vartotojus, kad iš jų nebus 
reikalaujama mokėti nepagrįstos kainos 
atliekant skambutį naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu, kartu paliekant savojo tinklo 
operatoriams pakankamą veiksmų laisvę 
diferencijuoti vartotojams siūlomus 
produktus.

Or. de

Pagrindimas

Taikant eurotarifą neturi būti viršyta pagrįsta didžiausia kainų riba. 

Pakeitimą pateikė Romano Maria La Russa

Pakeitimas 85
20 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(20) Mažmeniniu lygiu taikytina didžiausia
kainų riba turėtų užtikrinti tarptinkliniu 
ryšiu besinaudojančius vartotojus, kad iš jų
nebus reikalaujama mokėti pernelyg 
didelės kainos atliekant reguliuojamą
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
kartu paliekant savojo tinklo operatoriams 
pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti 
vartotojams siūlomus produktus.

(20) Mažmeniniu lygiu taikytinos 
didžiausios kainos turėtų užtikrinti 
tarptinkliniu ryšiu besinaudojančius 
vartotojus, kad jie nemokės daugiau nei 
nustatyta didžiausia kaina, kuri yra labiau 
siejama su paslaugos teikimo išlaidomis,
atliekant ar gaunant balso skambutį 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu, kartu 
paliekant savojo tinklo operatoriams 
pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti 
vartotojams siūlomus produktus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 86
20A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(20a) Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
turėtų būti įpareigoti visiems vartotojams 
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pasiūlyti „vartotojų apsaugos tarifą“, kaip 
nurodyta 4a straipsnyje, kuris gali būti 
suderinamas su visais mažmeniniais 
tarifais. Esamiems ir naujiems vartotojams 
toks vartotojų apsaugos tarifas turėtų būti 
suteikiamas automatiškai išlaikant kitas 
abonento sąlygas, tačiau vartotojai turėtų
turėti galimybę nemokamai ir be jokių 
sąlygų arba kitas abonento sąlygas 
varžančių apribojimų pasirinkti kitą tarifą. 
Toks vartotojų laisvo pasirinkimo metodas 
turėtų duoti daugiau naudos, o operatoriai 
turėtų pradėti siūlyti konkurencingesnes 
mažmeninių tarifų schemas.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų apsaugos tarifas yra paprasčiausias ir skaidriausias mažmeninis tarifas 
vartotojams. Todėl jie iš šio tarifo turėtų automatiškai gauti naudos, nebent vartotojai patys 
aiškiai pasirinktų kitą tarifų schemą. Toks būdas skatina operatorius siūlyti naujoviškesnes ir 
konkurencingesnes tarifų schemas.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 87
20 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(21) Šiame reglamente nurodytų 
tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų 
skambučiams naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu užsienyje teikėjai turėtų turėti laiko 
savanoriškai pritaikyti savo mažmenines 
kainas, kad jos atitiktų šiame reglamente 
numatytas didžiausias ribas. Šiuo tikslu 
tikslinga suteikti šešių mėnesių laikotarpį, 
kad rinkos dalyviai galėtų padaryti būtinus 
pritaikymus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad sumažėtų kainos, būtina nedelsiant pradėti taikyti didžiausias kainų ribas ir 
didmeniniu, ir mažmeniniu lygmenimis. Kainų sumažinimas ir yra pagrindinis reglamento 
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tikslas. Be to, nors praėjusiais metais operatoriai pranešė apie didelio didmeninių kainų 
sumažinimo atvejus, mažmeninės kainos išlieka didelės. Todėl nereikalinga jokia „saulėtekio 
išlyga“.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 88
21 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(21) Šiame reglamente nurodytų 
tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų 
skambučiams naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu užsienyje teikėjai turėtų turėti laiko 
savanoriškai pritaikyti savo mažmenines 
kainas, kad jos atitiktų šiame reglamente 
numatytas didžiausias ribas. Šiuo tikslu 
tikslinga suteikti šešių mėnesių laikotarpį, 
kad rinkos dalyviai galėtų padaryti būtinus 
pritaikymus.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir išsaugoti judriojo ryšio tiekėjų konkurencingumą, 
tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos turėtų būti reguliuojamos didmeniniu, bet ne 
mažmeniniu lygmeniu.    

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 89
21 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(21) Šiame reglamente nurodytų tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugų skambučiams 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienyje 
teikėjai turėtų turėti laiko savanoriškai 
pritaikyti savo mažmenines kainas, kad jos 
atitiktų šiame reglamente numatytas 
didžiausias ribas. Šiuo tikslu tikslinga 
suteikti šešių mėnesių laikotarpį, kad 
rinkos dalyviai galėtų padaryti būtinus 
pritaikymus.

(21) Šiame reglamente nurodytų tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugų skambučiams 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienyje 
teikėjai turėtų savanoriškai pritaikyti savo 
mažmenines kainas, kad šio reglamento 
poveikis taptų matomas vartotojams.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant, kad sumažėtų kainos, būtina nedelsiant pradėti taikyti didžiausias kainų ribas ir 
didmeniniu, ir mažmeniniu lygiais. Kainų sumažinimas ir yra pagrindinis reglamento tikslas. 
Be to, nors praėjusiais metais operatoriai pranešė apie didelio didmeninių kainų sumažinimo 
atvejus, mažmeninės kainos išlieka didelės. Todėl nereikalinga jokia „saulėtekio išlyga“.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Pakeitimas 90
21 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(21) Šiame reglamente nurodytų tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugų skambučiams 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienyje 
teikėjai turėtų turėti laiko savanoriškai 
pritaikyti savo mažmenines kainas, kad jos 
atitiktų šiame reglamente numatytas 
didžiausias ribas. Šiuo tikslu tikslinga 
suteikti šešių mėnesių laikotarpį, kad 
rinkos dalyviai galėtų padaryti būtinus 
pritaikymus.

(21) Šiame reglamente nurodytų tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugų skambučiams 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienyje 
teikėjai turėtų per tris mėnesius pritaikyti 
eurotarifą.

Or. de

Pagrindimas

Eurotarifas turėtų būti pritaikytas per nustatytą laikotarpį.

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 91
21 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(21) Šiame reglamente nurodytų tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugų skambučiams 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienyje 
teikėjai turėtų turėti laiko savanoriškai 
pritaikyti savo mažmenines kainas, kad jos 
atitiktų šiame reglamente numatytas 
didžiausias ribas. Šiuo tikslu tikslinga
suteikti šešių mėnesių laikotarpį, kad rinkos 
dalyviai galėtų padaryti būtinus pritaikymus.

(21) Šiame reglamente nurodytų tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugų skambučiams 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienyje 
teikėjai turėtų turėti laiko savanoriškai 
pritaikyti savo mažmenines kainas, kad jos 
atitiktų šiame reglamente numatytą 
vartotojų apsaugos tarifą. Šiuo tikslu
tikslinga suteikti šešių mėnesių laikotarpį, 
kad rinkos dalyviai galėtų padaryti būtinus 
pritaikymus.

Or. en
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Pagrindimas

Patikimiausias būdas užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą yra Bendrijos lygmeniu 
nustatyti vartotojų apsaugos tarifą.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 92
21 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(21) Šiame reglamente nurodytų
tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų 
skambučiams naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu užsienyje teikėjai turėtų turėti laiko 
savanoriškai pritaikyti savo mažmenines 
kainas, kad jos atitiktų šiame reglamente 
numatytas didžiausias ribas. Šiuo tikslu
tikslinga suteikti šešių mėnesių laikotarpį, 
kad rinkos dalyviai galėtų padaryti būtinus 
pritaikymus.

(21) Tarptautinio tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjai turėtų turėti laiko 
savanoriškai pritaikyti savo mažmenines 
kainas, kad jos atitiktų šiame reglamente 
numatytas didžiausias ribas. Šiuo tikslu
tikslinga suteikti šešių mėnesių laikotarpį, 
kad rinkos dalyviai galėtų padaryti būtinus 
pritaikymus.

Or. en

Pagrindimas

Tarptinklinio ryšio paslaugos turi apimti visas paslaugas: balso, tekstinių žinučių, 
skambinimo į užsienį bei skambučių ar žinučių gavimą namų valstybėje. 

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 93
22 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(22) Panašiai didžiausia riba turėtų būti 
taikoma kainoms, kurias iš tarptinklinio 
ryšio vartotojų gali būti reikalaujama 
mokėti už priimamus balso telefonijos 
skambučius naudojantis tarptautiniu 
tarptinkliniu ryšiu užsienyje Bendrijos 
ribose, siekiant užtikrinti, kad tos kainos 
geriau atspindėtų tokios paslaugos teikimo 
kainą, ir suteikti vartotojams daugiau 
tikrumo dėl kainų, kurias jie mokės 
atsiliepdami savo mobiliuoju telefonu 
užsienyje.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Šis pakeitimas sietinas su 4 straipsnio pakeitimu. Priimami skambučiai ES iš esmės turi būti 
nemokami.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 94
23 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(23) Šiuo reglamentu neturėtų būti trukdoma 
teikti vartotojams novatoriškas paslaugas, 
kurios yra pigesnės nei šiame reglamente 
numatytos didžiausios minutės kainos.

(23) Šiuo reglamentu neturėtų būti trukdoma 
teikti vartotojams novatoriškas paslaugas.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos nereguliuojamos mažmeniniu lygmeniu, todėl 
nebus trukdoma teikti vartotojams novatoriškas pigias paslaugas.  

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 95
23 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(23) Šiuo reglamentu neturėtų būti trukdoma 
teikti vartotojams novatoriškas paslaugas, 
kurios yra pigesnės nei šiame reglamente 
numatytos didžiausios minutės kainos.

(23) Šiuo reglamentu neturėtų būti trukdoma 
teikti vartotojams novatoriškas paslaugas, 
kurios yra pigesnės nei šiame reglamente 
numatytos priemonės.

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 96
23A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(23a) Nors srauto priežiūros metodai gali 
padėti užtikrinti, kad naudotojai visada 
mokėtų mažiausią galimą tarptinklinio 
ryšio kainą, jie taip pat gali riboti jų 
pasirinkimą. Naudotojas turi turėti 
galimybę visada rankiniu būdu pasirinkti 
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lankomos šalies operatoriaus tinklą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 97
23A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(23a) Konkurencija ir naujovės yra labai 
svarbūs telekomunikacijų sektoriaus 
elementai, todėl renkantis technologinius 
metodus, kuriuos operatoriai naudos šiam 
reglamentui įgyvendinti, technologiniam 
neutralumui turi būti teikiama pirmenybė 
prieš nurodomąsias priemones.

Or. en

Pagrindimas

Jei operatoriai turi novatoriškų geriau šį reglamentą leidžiančių įgyvendinti idėjų, joms 
turėtų būti teikiama pirmenybė, kad nebūtų stabdoma konkurencija ir naujovės šiame 
sektoriuje.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 98
24 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(24) Šiame reglamente nustatyti kainodaros 
reikalavimai turėtų būti taikomi 
nepriklausomai nuo to, ar tarptinklinio ryšio 
vartotojai yra sudarę išankstinio mokėjimo, 
ar apmokėjimo po paslaugos suteikimo 
sutartį su paslaugų savajame tinkle teikėju, 
taip užtikrinant, kad reglamento nuostatos 
būtų naudingos visiems judriosios balso
telefonijos vartotojams.

(24) Šiame reglamente nustatyti kainodaros 
reikalavimai ir tarifai turėtų būti taikomi 
nepriklausomai nuo to, ar tarptinklinio ryšio 
vartotojai yra sudarę išankstinio mokėjimo, 
ar apmokėjimo po paslaugos suteikimo 
sutartį su paslaugų savajame tinkle teikėju, 
taip užtikrinant, kad reglamento nuostatos 
būtų naudingos visiems judriosios 
telefonijos vartotojams. Jau sudarę sutartis
judriosios telefonijos vartotojai turėtų turėti 
galimybę pasirinkti tarptinklinio ryšio 
vartotojų apsaugos tarifą pagal pritaikytas 
sutarties nuostatas. Operatoriai turėtų 
aktyviai informuoti visus vartotojus apie 
vartotojų apsaugos tarifui taikomas 
sąlygas.
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Or. en

Pagrindimas

Vartotojai gali turėti ilgalaikes sutartis, kurias jie norės pakeisti naujomis sutartimis. Bet 
kokiu atveju visuose sutartiniuose susitarimuose turi būti numatyta galimybė pasirinkti 
būsimą vartotojų apsaugos tarifą. Tarptinklinio ryšio paslaugos turi apimti visas paslaugas: 
balso, tekstinių žinučių, skambinimo į užsienį bei skambučių ar žinučių gavimą namų 
valstybėje.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 99
25 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(25) Šiame reglamente vidutinė judriojo 
ryšio skambučio užbaigimo kaina turėtų būti 
pagrįsta nacionalinių reguliavimo institucijų 
pateikta ir Komisijos periodiškai skelbiama 
informacija. Operatoriams, kuriems taikomi 
šiame reglamente nustatyti įpareigojimai, 
turėtų būti suteikiamas tinkamas laikas 
užtikrinti, kad jų kainos neviršytų pakeistų ir 
paskelbtų didžiausių ribų.

(25) Šiame reglamente vidutinė judriojo 
ryšio skambučio užbaigimo kaina turėtų būti 
pagrįsta nacionalinių reguliavimo institucijų 
pateikta ir Komisijos periodiškai skelbiama 
informacija. Dabartinė vidutinė judriojo 
ryšio skambučio užbaigimo kaina yra 
11,41 euro cento. Operatoriams, kuriems 
taikomi šiame reglamente nustatyti 
įpareigojimai, turėtų būti suteikiamas 
tinkamas laikas užtikrinti, kad jų kainos 
neviršytų pakeistų ir paskelbtų didžiausių 
ribų.

Or. en

Pagrindimas

Vidutinė judriojo ryšio skambučio užbaigimo kaina nurodoma siekiant išsamiau paaiškinti 3 
ir 4a (naujame) straipsniuose pateikiamus skaičius.

Pakeitimą pateikė Daniel Caspary

Pakeitimas 100
26 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų 
skambinant arba priimant skambučius
tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei 
padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti 
sprendimus dėl naudojimosi savo 

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

užsienyje, judriosios telefonijos paslaugų 
teikėjai turėtų suteikti galimybę savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams paprašius ir 
nemokamai lengvai gauti informaciją apie 
tarptinklinio ryšio kainas, jiems taikomas 
atitinkamoje lankomoje valstybėje narėje. 
Siekiant skaidrumo taip pat reikia, kad 
teikėjai pateiktų informaciją apie 
tarptinklinio ryšio kainas sudarant 
abonentines sutartis ir kad jie taip pat savo 
vartotojams reguliariai praneštų naujausią 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas 
bei esminius pakeitimus.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas sietinas su 4 straipsnio pakeitimu. Priimami skambučiai ES iš esmės turi būti 
nemokami.  

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 101
26 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

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

Pagrindimas

Tarptinklinio ryšio paslaugos turi apimti visas paslaugas: balso, tekstinių žinučių, 
skambinimo į užsienį bei skambučių ar žinučių gavimą namų valstybėje.

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 102
26 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų 
skambinant arba priimant skambučius 
tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei 
padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti 
sprendimus dėl naudojimosi savo 
mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios 
telefonijos paslaugų teikėjai turėtų savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams nemokamai 
suteikti informaciją apie tarptinklinio ryšio 
kainas, jiems taikomas atitinkamoje 
lankomoje valstybėje narėje. Turėtų būti 
teikiama informacija apie mokesčius už 
balso skambučių skambinimą ir gavimą, 
taip pat už duomenų siuntimą ir gavimą bet 
kuriame lankomos valstybės narės tinkle. 
Turi būti informuojama apie mokesčių piko 
ir ne piko metu skirtumus ir kitus laiko 
variantus. Per vieną valandą nuo atvykimo 
į kitą valstybę narę vartotojui paslaugų 
savajame tinkle teikėjas turėtų nusiųsti 
trumpąją žinutę (SMS), kurioje būtų 
pateikiama trumpa informacija apie 
kainas. Išsami informacija turi būti 
teikiama vartotojui paprašius. Siekiant 
skaidrumo taip pat reikia, kad teikėjai 
pateiktų informaciją apie tarptinklinio ryšio 
kainas sudarant abonentines sutartis ir kad 
jie taip pat savo vartotojams reguliariai 
praneštų naujausią informaciją apie 
tarptinklinio ryšio kainas bei esminius 
pakeitimus. Ypač paslaugų savajame tinkle 
teikėjai turėtų vartotojams pateikti išsamią 
reguliarią informaciją apie eurotarifo 
sąlygas tokiu pat būdu, kokiu vartojai yra 
informuojami apie kitus veikiančius 
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tarptinklinio ryšio tarifus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įdiegti didesnį skaidrumą skatinančias priemones

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 103
26 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų 
skambinant arba priimant skambučius 
tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei 
padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti 
sprendimus dėl naudojimosi savo 
mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios 
telefonijos paslaugų teikėjai turėtų suteikti 
galimybę savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams lengvai gauti informaciją apie 
tarptinklinio ryšio kainas, jiems taikomas 
atitinkamoje lankomoje valstybėje narėje. 
Kur įmanoma, per vieną valandą nuo 
atvykimo į kitą valstybę narę vartotojas 
turėtų gauti žinutę, kurioje būtų pateikiama 
trumpa informacija, kaip paprašius 
nedelsiant nemokamai gauti tarptinklinio 
ryšio paslaugos kainas. Turėtų būti 
teikiama informacija apie mokesčius už 
balso skambučių atlikimą ir gavimą, taip 
pat už duomenų siuntimą ir gavimą bet 
kuriame lankomos valstybės narės tinkle 
piko ir ne piko metu. Siekiant skaidrumo 
taip pat reikia, kad teikėjai pateiktų 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas 
sudarant abonentines sutartis ir kad jie taip 
pat savo vartotojams reguliariai praneštų 
naujausią informaciją apie tarptinklinio ryšio 
kainas bei esminius jų pakeitimus. Paslaugų 
savajame tinkle teikėjai abonento sutarties 
pasirašymo metu bei paprašius vėliau 
turėtų vartotojams taip pat pateikti išsamią 
informaciją apie eurotarifo sąlygas. 
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojai galėtų pasirinkti, yra būtinas skaidrumas. Atvykęs į naują valstybę 
narę vartotojas turėtų būti informuotas apie tai, kad jis gali gauti informaciją apie 
tarptinklinio ryšio kainas. Tačiau siekiant neerzinti vartotojų per dideliais jiems siunčiamos 
informacijos srautais, pirmenybė teikiama „traukimo“, o ne „stūmimo“ metodui.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 104
26 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų 
skambinant arba priimant skambučius 
tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei 
padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti 
sprendimus dėl naudojimosi savo 
mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios 
telefonijos paslaugų savojo tinklo teikėjai 
turėtų suteikti savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams, kai jie naudojasi tarptinklinio 
ryšio paslaugomis kitoje valstybėje narėje,
nemokamą, tikslią ir išsamią informaciją 
apie visų tinklų tarptinklinio ryšio kainas, 
jiems taikomas atitinkamoje lankomoje 
valstybėje narėje. Siekiant skaidrumo taip 
pat reikia, kad teikėjai pateiktų informaciją 
apie tarptinklinio ryšio kainas sudarant 
abonentines sutartis ir kad jie taip pat savo 
vartotojams reguliariai praneštų naujausią 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas 
bei esminius pakeitimus, ypač susijusius su 
vartotojų apsaugos tarifu.

Or. en

Pagrindimas

Būtina turėti visiškai skaidrius mažmeninius tarifus. Vartotojas turi turėti galimybę pasirinkti 
iš įvairių lankomos valstybės tarptinklinio ryšio paslaugų operatorių tą, kuris siūlo 
palankiausius mažmeninius tarifus.
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Pakeitimą pateikė Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 105
26A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(26a) Siekiant išlaikyti asmenų, 
keliaujančių turizmo, o ne verslo tikslais 
judumą kertant sienas, savojo tinklo 
paslaugų teikėjai privalo, paprašius 
vartotojui, informuoti tokį vartotoją apie 
palankiausią galimą kainą planuojamoje 
lankyti valstybėje narėje ir (arba) kiekvienu 
atveju turizmo tikslais nustačius specialias 
tarptinklinio ryšio kainas.

Or. it

Pagrindimas

Paaiškinta pakeitime.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 106
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

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



AM\660783LT.doc 39/106 PE 384.658v03-00

Vertimas pagal sutartį

LT

nacionalinių tarptinklinio ryšio rinkų 
tyrimus ir ypač rinkti duomenis apie 
išnaudojamą tarptinklinio ryšio 
(skambinant ir gaunant skambučius) 
minučių kiekį ir atitinkamas operatorių 
pajamas. Tokių tyrimų rezultatai turėtų 
būti skelbiami bent prieš šešis mėnesius iki 
12 straipsnyje nustatytos šio reglamento 
persvarstymo datos, kad Komisija vykstant 
persvarstymo procesui galėtų į juos 
atsižvelgti.

Or. en

Pagrindimas

Reikia imtis su kaina, kiekiu ir pajamomis susijusios tarptinklinio ryšio informacijos 
sisteminimo nacionaliniu lygiu priemonių, kad būtų galima susidaryti aiškesnį Europos 
tarptinklinio ryšio rinkos vaizdą. Gaila, kad tokie tyrimai nebuvo atlikti iki šio reglamento 
tvirtinimo.

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 107
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama stiprinti nacionalinių reguliavimo institucijų vykdomą stebėseną ir 
šios stebėsenos skaidrumą.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 108
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Komisija prireikus turėtų gauti informaciją iš nacionalinių reguliavimo institucijų.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 109
27A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(27a) Siekiant išsaugoti sąžiningą 
konkurenciją ES ribose, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų stebėti, kaip 
pasirinktuose lankomos šalies operatoriaus 
tinkluose laikomasi įpareigojimo 
„privaloma teikti“.

Or. en

Pagrindimas

Mažesni operatoriai turi būti garantuoti, kad jie visuomet turės priėjimą prie pasirinktų 
lankomos šalies operatoriaus tinklų.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 110
27A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja) 

(27a) Atokiausiuose regionuose, kuriuose 
išduodami nacionalinės tarptinklinės 
judriosios telefonijos paslaugų teikimo 
leidimai skiriasi nuo likusioje valstybės 
teritorijoje išduodamų leidimų, kainos turi 
būti mažinamos tiek pat, kiek ir 
tarptautinio tarptinklinio ryšio rinkos 
kainos. Įgyvendinant šį reglamentą, 
klientams, kurie naudojasi valstybės vidaus 
tarptinklinio ryšio paslaugomis, negali būti 
sudaromos kainų požiūriu prastesnės 
sąlygos negu klientams, besinaudojantiems 
tarptautinio tarptinklinio ryšio 
paslaugomis. Valstybių narių valdžios 
institucijos galės imtis papildomų teisinių 
priemonių šiam tikslui įgyvendinti.

Or. fr
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Pagrindimas

Įgyvendinant šį reglamentą, sąlygos, taikomos klientams, kurie naudojasi vidaus tarptinklinio 
ryšio paslaugomis, kainų požiūriu negali būti prastesnės negu klientų, kurie naudojasi 
tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu.

Pakeitimą pateikė András Gyürk

Pakeitimas 111
27A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(27a) Atsižvelgiant į tai, kad greta balso 
perdavimo vis labiau plinta naujos judriojo 
ryšio komunikacijos paslaugos, šiame 
reglamente reikėtų numatyti galimybę 
stebėti ir šių sričių rinkos raidą. Todėl 
saugodama vartotojų interesus ir kartu 
vengdama nereikalingo kišimosi į rinkos 
procesus, Komisija turėtų vykdyti 
intensyvesnę judriojo ryšio duomenų 
komunikacijų tarptautinės rinkos stebėseną 
balso skambučių naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu kainų taisyklių požiūriu, o jei reikia, 
remdamasi nacionalinių reguliavimo 
institucijų pateiktais duomenimis, parengti 
nepateisinamai aukštų kainų mažinimo 
priemones.

Or. hu

Pagrindimas

Dėl spartaus technologijų vystymosi tarptautinių duomenų paslaugų rinkos vaidmuo vis 
didėja. Internetu pagrįstas balso perdavimas (VoiP) sukėlė revoliuciją fiksuotojo ryšio 
telefonijoje, nes buvo atvertas kelias pigesniam balso perdavimui. 3G tinklų ir kitų susijusių 
technologijų plėtra daro didelę įtaką judriojo ryšio paslaugų rinkai. Siekiant apsaugoti 
vartotojų interesus ir užtikrinti konkurenciją, reikėtų vykdyti intensyvesnę rinkos procesų 
stebėseną ir tuo atveju, jei rinka veiktų nepatenkinamai, pasiūlyti proporcingo įsikišimo 
planus.  

Pakeitimą pateikė Miloslav Ransdorf

Pakeitimas 112
27A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(27a) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
taip pat turėtų stebėti šio reglamento 
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poveikį antžeminės viešosios judriosios 
telefonijos rinkos kainoms.

Or. en

Pagrindimas

Mažesni operatoriai turi būti garantuoti, kad jie visuomet turės priėjimą prie pasirinktų 
lankomos šalies operatoriaus tinklų.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Pakeitimas 113
29 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(29) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimtos pagal 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nereikalinga nuostata dėl siūlomo didžiausių didmeninių kainų ribų nustatymo.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 114
29 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(29) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimtos pagal 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką.

(29) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimtos pagal 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką. Komisijai turėtų būti 
suteikta teisė tvirtinti šio reglamento priedų 
pakeitimus siekiant priedus suderinti su 
technikos ar rinkos pažanga. Kadangi šios 
priemonės yra bendrojo pobūdžio ir yra 
skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio 
reglamento sudėtines dalis, jos turi būti 
patvirtintos pagal reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, numatytą Sprendimo 
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1999/468/EB 5a straipsnyje.

Or. en

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 115
30 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(30) ) Kadangi valstybės narės negali 
saugiai, suderintai ir tinkamu laiku pasiekti 
siūlomų priemonių tikslų − įsteigti bendrą 
mechanizmą, siekiant užtikrinti, kad viešojo 
judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai 
keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg 
didelių kainų už tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugas skambindami arba 
priimdami balso skambučius, tokiu būdu 
pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir 
apsaugojant judriojo ryšio operatorių 
konkurenciją, − ir juos galima geriau 
pasiekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija,
vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatytu subsidiarumo principu, gali priimti 
priemones. Pagal šiame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą, šis 
sprendimas apima tik tas priemones, kurios 
yra būtinos nustatytiems tikslams pasiekti.

(30) Kadangi valstybės narės negali saugiai, 
suderintai ir tinkamu laiku pasiekti siūlomų 
priemonių tikslų − įsteigti bendrą 
mechanizmą, siekiant užtikrinti, kad viešojo 
judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai 
keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg 
didelių kainų už tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugas skambindami arba 
priimdami balso skambučius, tokiu būdu 
pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir 
apsaugojant judriojo ryšio operatorių 
konkurenciją, − ir juos galima geriau 
pasiekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija, 
vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatytu subsidiarumo principu, gali priimti 
priemones.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tai savaime suprantamas dalykas, todėl, siekiant geresnės teisėkūros, tai turėtų būti 
išbraukta.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Pakeitimas 116
31 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(31) Šis reglamentas turėtų būti 
persvarstomas ne vėliau kaip po dvejų metų
nuo jo įsigaliojimo, taip užtikrinant jo 
būtinumą ir tinkamumą atsižvelgiant į tuo 

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

atsižvelgiant į tuo metu elektroninių ryšių 
rinkoje vyraujančias sąlygas. Šis 
reglamentas bet kuriuo atveju turėtų 
netekti galios po trejų metų.

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas turėtų būti persvarstomas po aštuoniolikos mėnesių. Taip pat būtina atsižvelgti į 
tai, kad kainų reguliavimo mechanizmas labai veikia rinkos raidą. Todėl turėtų būti 
ribojamas reglamento galiojimo laikas.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 117
31 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(31) Šis reglamentas turėtų būti 
persvarstomas ne vėliau kaip po dvejų metų 
nuo jo įsigaliojimo, taip nustatant jo 
būtinumą ir tinkamumą atsižvelgiant į tuo 
metu elektroninių ryšių rinkoje vyraujančias 
sąlygas ir nustatant, ar rinkoms būtinas 
tolesnis reguliavimas, esamų įpareigojimų 
pašalinimas ar pakeitimas kitomis 
nuostatomis. Po tokio persvarstymo ir bet 
kuriuo atveju po trejų metų nuo 
įsigaliojimo šis reglamentas neteks galios.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 118
31 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

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

Pagrindimas

Vadovaujantis pažangiąja reglamentavimo praktika, asmenys, pageidaujantys imtis veiksmų 
tam tikroje rinkoje, turi patys įrodyti, kad toks jų įsikišimas būtinas ir suderintas.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 119
31 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(31) Šis reglamentas turėtų būti 
persvarstomas ne vėliau kaip po dvejų metų 
nuo jo įsigaliojimo, taip užtikrinant jo 
būtinumą ir tinkamumą atsižvelgiant į tuo 
metu elektroninių ryšių rinkoje vyraujančias 
sąlygas. Bet koks pasiūlymas dėl 
panaikinimo turėtų būti grindžiamas 
aiškiais įrodymais, kad panaikinus 
reglamentą rinkos vystymasis, suteikiantis 
pagrindą jį panaikinti, išliks darnus ir 
negrįžtamas.

Or. en

Pakeitimą pateikė András Gyürk

Pakeitimas 120
31 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(31) Šis reglamentas turėtų būti 
persvarstomas ne vėliau kaip po dvejų metų 
nuo jo įsigaliojimo, taip nustatant, ar jis 
būtinas ir tinkamas, atsižvelgiant į tuo metu 
elektroninių ryšių rinkoje vyraujančias 
sąlygas, ar nustatant, kad buvo sukurta 
tinkama ekonominė aplinka ir finansinių 
derybų priemonės ir jis nebereikalingas.

Or. hu

Pagrindimas

Veiksmingai ir be iškraipymų veikianti rinka yra ES piliečių gerovės ir ES konkurencingumo 
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esminis pagrindas. Konkurencinga rinka mažina piliečių išlaidas ir skatina investicijas bei 
naujoves. Jei iškraipomi konkurencijos procesai ir pati rinka jų negali ištaisyti, atsiranda 
įsikišimo poreikis. Toks kišimasis pateisinamas tik iki tol, kol rinkoje vėl pradeda veikti 
savireguliacija. Kai tai įvyksta, nebelieka jokio pagrindo ir toliau išlaikyti šį reglamentą.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 121
31A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(31a) Atsižvelgiant į geresnio 
reglamentavimo principą, jei rinkos 
vystymasis rodo, kad šis reglamentas 
nebereikalingas, Komisija turėtų pasiūlyti jį 
panaikinti. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 122
1 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras 
mechanizmas, vadinamas Europos vidaus 
rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad 
viešojo judriojo telefono ryšio tinklų 
naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų 
pernelyg didelių kainų už tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami 
arba priimdami skambučius, tokiu būdu 
pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir 
apsaugant judriojo ryšio operatorių 
konkurenciją. Jame nustatomos taisyklės 
kainoms, kurias judriojo ryšio operatoriai 
gali nustatyti už tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikimą balso skambučiams, 
inicijuojamiems ir užbaigiamiems 
Bendrijoje, ir jis taikomas tiek kainoms, 
kurias tinklų operatoriai nustato vieni 
kitiems didmeniniu lygiu, tiek kainoms, 
kurias paslaugų savajame tinkle teikėjas 
nustato mažmeniniu lygiu.

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras 
mechanizmas, vadinamas Europos vidaus 
rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad 
viešojo judriojo telefono ryšio tinklų 
naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų 
pernelyg didelių kainų už tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami 
arba priimdami skambučius, tokiu būdu 
pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir 
apsaugant judriojo ryšio operatorių 
konkurenciją. Jame nustatomos taisyklės 
kainoms, kurias tinklų operatoriai nustato 
vieni kitiems didmeniniu lygiu.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir išsaugoti judriojo ryšio tiekėjų konkurencingumą, 
tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos turėtų būti reguliuojamos didmeniniu, bet ne 
mažmeniniu lygmeniu. 

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 123
1 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras 
mechanizmas, vadinamas Europos vidaus 
rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad 
viešojo judriojo telefono ryšio tinklų 
naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų 
pernelyg didelių kainų už tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami 
arba priimdami skambučius, tokiu būdu 
pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir 
apsaugojant judriojo ryšio operatorių 
konkurenciją. Jame nustatomos taisyklės 
kainoms, kurias judriojo ryšio operatoriai 
gali nustatyti už tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikimą balso skambučiams, 
inicijuojamiems ir užbaigiamiems 
Bendrijoje, ir jis taikomas tiek kainoms, 
kurias tinklų operatoriai nustato vieni 
kitiems didmeniniu lygiu, tiek kainoms, 
kurias paslaugų savajame tinkle teikėjas 
nustato mažmeniniu lygiu.

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras 
mechanizmas, vadinamas Europos vidaus 
rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad 
viešojo judriojo telefono ryšio tinklų 
naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų 
pernelyg didelių kainų už tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami 
arba priimdami skambučius, tokiu būdu 
pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir 
apsaugojant judriojo ryšio operatorių 
konkurenciją. Jame nustatomos taisyklės 
kainoms, kurias judriojo ryšio operatoriai 
gali nustatyti už tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikimą balso skambučiams, 
inicijuojamiems ir užbaigiamiems 
Bendrijoje, ir jis taikomas kainoms, kurias 
tinklų operatoriai nustato vieni kitiems 
didmeniniu lygiu.

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 124
1 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras 
mechanizmas, vadinamas Europos vidaus 
rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad 
viešojo judriojo telefono ryšio tinklų 
naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų 
pernelyg didelių kainų už tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami 
arba priimdami skambučius, tokiu būdu 

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras 
mechanizmas, siekiant užtikrinti, kad viešojo 
judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai 
keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg 
didelių kainų už tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugas skambindami arba 
priimdami balso skambučius, nustatant su 
paslaugos teikimo išlaidomis labiau susietą 
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pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir 
apsaugojant judriojo ryšio operatorių 
konkurenciją. Jame nustatomos taisyklės 
kainoms, kurias judriojo ryšio operatoriai 
gali nustatyti už tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikimą balso skambučiams, 
inicijuojamiems ir užbaigiamiems 
Bendrijoje, ir jis taikomas tiek kainoms, 
kurias tinklų operatoriai nustato vieni 
kitiems didmeniniu lygiu, tiek kainoms, 
kurias paslaugų savajame tinkle teikėjas 
nustato mažmeniniu lygiu.

didžiausią nustatytąją kainą. Juo taip pat 
nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama 
pagerinti informacijos apie tarifus teikimą 
tarptinklinio ryšio paslaugų naudotojams, 
taip pat duomenų perdavimo paslaugų 
naudotojams, tokiu būdu pasiekiant aukšto 
lygio vartotojų apsaugą ir apsaugojant 
judriojo ryšio operatorių konkurenciją. Jame 
nustatomos taisyklės kainoms, kurias 
judriojo ryšio operatoriai gali nustatyti už 
tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikimą balso skambučiams, inicijuojamiems 
ir užbaigiamiems Bendrijoje, ir jis taikomas 
tiek kainoms, kurias tinklų operatoriai 
nustato vieni kitiems didmeniniu lygiu, tiek 
kainoms, kurias paslaugų savajame tinkle 
teikėjas nustato mažmeniniu lygiu.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 125
1 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. . Šiuo reglamentu nustatomas bendras 
mechanizmas, vadinamas Europos vidaus 
rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad 
viešojo judriojo telefono ryšio tinklų 
naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų 
pernelyg didelių kainų už tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami 
arba priimdami skambučius, tokiu būdu 
pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir 
apsaugojant judriojo ryšio operatorių 
konkurenciją. Jame nustatomos taisyklės 
kainoms, kurias judriojo ryšio operatoriai 
gali nustatyti už tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikimą balso skambučiams, 
inicijuojamiems ir užbaigiamiems 
Bendrijoje, ir jis taikomas tiek kainoms, 
kurias tinklų operatoriai nustato vieni 

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras 
mechanizmas, vadinamas Europos vidaus 
rinkos principu, siekiant užtikrinti, kad 
viešojo judriojo telefono ryšio tinklų 
naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų 
pernelyg didelių kainų už tarptautinio 
tarptinklinio ryšio paslaugas, tokiu būdu 
pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir 
apsaugojant judriojo ryšio operatorių 
konkurenciją. Jame nustatomos taisyklės 
kainoms, kurias judriojo ryšio operatoriai 
gali nustatyti už tarptautinio tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikimą balso skambučiams, 
inicijuojamiems ir užbaigiamiems 
Bendrijoje, ir jis taikomas tiek kainoms, 
kurias tinklų operatoriai nustato vieni 
kitiems didmeniniu lygiu, tiek kainoms, 
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kitiems didmeniniu lygiu, tiek kainoms, 
kurias paslaugų savajame tinkle teikėjas 
nustato mažmeniniu lygiu.

kurias paslaugų savajame tinkle teikėjas 
nustato mažmeniniu lygiu.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 126
1 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Šiame reglamente nustatyti ir 
tarpvalstybinių mažmeninių kainų, taikomų 
tarptautinio tarptinklinio ryšio 
skambučiams Europos Sąjungos viduje, 
reikalavimai.

Or. de

Pagrindimas

Reglamento dalyko ir taikymo srities bei vertimo klaidų išaiškinimas.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 127
2 STRAIPSNIO 2 DALIES AA PUNKTAS (naujas)

(aa) „eurotarifas“ – didžiausia minutės 
kaina, kurią judriojo ryšio telefonijos 
operatoriai gali nustatyti už tarptautinių 
paslaugų naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
priimant ir atliekant skambučius Europos 
Sąjungos ribose teikimą ir kuri taikoma 
didmeninėms kainoms, kurias vienas tinklo 
operatorius nustato kitam operatoriui, ir 
mažmeninėms kainoms, kurias nustato 
savojo tinklo paslaugų teikėjai;

Or. it
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Pagrindimas

Be to, kad privalomas terminas „eurotarifas“ apima didžiausias minutės kainos ribas 
didmeniniu ir mažmeniniu lygmenimis, šis terminas tarnauja dar dviem tikslams: vartotojų 
apsaugos ir aiškios nuorodos į Europą pateikimo.

.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 128
2 STRAIPSNIO 2 DALIES C PUNKTAS

(c) „tarptautinis tarptinklinis ryšys“ –
tarptinklinio ryšio vartotojo naudojimasis 
mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu 
skambinti arba priimti skambučius už 
valstybės narės, kurioje yra vartotojo savasis 
tinklas, ribų pagal savojo tinklo operatoriaus 
ir pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatoriaus susitarimus;

(c)„tarptinklinis ryšys Bendrijos ribose“ –
tarptinklinio ryšio vartotojo naudojimasis 
mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu 
skambinti arba priimti skambučius už 
valstybės narės, kurioje yra vartotojo savasis 
tinklas, ribų pagal savojo tinklo operatoriaus 
ir pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatoriaus susitarimus;

Or. en

Pagrindimas

Aiškumo dėlei.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 129
2 STRAIPSNIO 2 DALIES D PUNKTAS

(d) „reguliuojamas skambutis naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu“ – tarptinklinio ryšio 
vartotojo atliekamas judriosios balso 
telefonijos skambutis, inicijuojamas 
pasirinkto lankomos šalies operatoriaus 
tinkle ir užbaigiamas viešajame telefono 
ryšio tinkle Bendrijoje;

(d) „skambutis naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu“ – tarptinklinio ryšio vartotojo 
atliekamas judriosios balso telefonijos 
skambutis, inicijuojamas pasirinkto 
lankomos šalies operatoriaus tinkle ir 
užbaigiamas viešajame telefono ryšio tinkle 
Bendrijoje;

Or. de

Pagrindimas

Vertimo klaida ir teksto suderinimas.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 130
2 STRAIPSNIO 2 DALIES DA PUNKTAS (naujas)

(da) „atliekamas skambutis Bendrijos 
viduje“ – reguliuojamas tarptinklinio ryšio 
skambutis, kuris užbaigiamas kitos 
valstybės narės nei lankoma valstybė 
viešajame telefonijos tinkle;

Or. en

Pagrindimas

Aiškumo dėlei.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 131
2 STRAIPSNIO 2 DALIES DB PUNKTAS (naujas)

db) „atliekamas vietinis skambutis“ –
reguliuojamas tarptinklinio ryšio 
skambutis, kuris užbaigiamas lankomos 
valstybės narės viešajame telefonijos tinkle;

Or. en

Pagrindimas

Aiškumo dėlei.

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 132
2 STRAIPSNIO 2 DALIES EA IR EB PUNKTAI (nauji)

ea) „naujas tarptinklinio ryšio vartotojas“ –
tarptinklinio ryšio vartotojas, kuris pirmą 
kartą pasirašo sutartį su paslaugų 
savajame tinkle teikėju arba nusiperka 
išankstinio mokėjimo kortelę po to, kai 
įsigalioja 4 straipsnyje nurodyti 
įpareigojimai;
eb) esamas tarptinklinio ryšio vartotojas“ –
tarptinklinio ryšio vartotojas, kuris 
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nusiperka išankstinio mokėjimo kortelę 
arba pasirašo sutartį prieš įsigaliojant 4 
straipsnyje nurodytiems įpareigojimams, 
arba pratęsia savo sutartį su tuo pačiu 
paslaugų teikėju, arba bet kuris 
tarptinklinio ryšio vartotojas, kuris atsisako 
4 straipsnyje nurodyto vartotojų apsaugos 
tarifo.

Or. en

Pagrindimas

„Naujų“ ir „esamų“ tarptinklinio ryšio vartotojų sąvokų apibrėžimas yra svarbus 
diskutuojant dėl siūlomo vartotojų apsaugos tarifo pasirinkimo ar nepasirinkimo, ar tarpinio 
varianto taikymo. Vartotojų apsaugos tarifas turėtų būti nustatytasis tarifas naujiems ir 
aiškiai kito tarifo nepasirinkusiems vartotojams, o esami vartotojai kaip tik galėtų šį tarifą 
pasirinkti. Siekiant aiškumo ir teisinio apibrėžtumo, reikėtų nustatyti nedviprasmiškas 
„naujų“ ir „esamų“ vartotojų sąvokas.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 133
2 STRAIPSNIO 2 DALIES FA PUNKTAS (naujas)

(fa) „eurotarifas“– visiems šalies judriojo 
ryšio tiekėjų klientams Europoje laikinas, 
t. y. pirmus dvejus metus nuo reglamento 
įsigaliojimo tarptautinio tarptinklinio ryšio 
skambučiams taikomas, tarifas, 
neviršijantis 4 straipsnyje nustatytų 
didžiausių kainų ribų.

Or. de

Pagrindimas

Eurotarifu užtikrinama, kad per pirmuosius dvejus metus kainų mažinimas tiesiogiai bus 
taikomas galutiniams vartotojams ir vis dėlto bus sudaromos laisvos konkurencijos sąlygos, 
atsižvelgiant į 4 straipsnyje nustatytas didžiausių kainų ribas.
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 134
2 STRAIPSNIO 2 DALIES FA PUNKTAS (naujas)

(fa) „tarptautinė judriojo tarptinklinio ryšio 
paslauga“ – tai viešoji, nuo judriojo balso 
telefonijos skambučių besiskirianti 
judriosios telefonijos paslauga, teikiama 
Bendrijoje antžeminės viešosios judriosios 
telefonijos tinkle ir kuria gali naudotis 
tarptinklinio tinklo vartotojas, esantis kitoje 
valstybėje narėje, kurioje yra savasis tinklas 
dėl susitarimų tarp savojo tinklo operatorių 
ir pasirinktojo lankomos šalies tinklo 
operatoriaus.

Or. de

Pagrindimas

Būtinas tikslesnis pakeitimu siūlomo platesnio reglamento taikymo, apimančio ne vien tik 
balso telefonijos paslaugas, bet ir „judriojo duomenų perdavimo paslaugas“, teikiamas 
vartotojams, kurie naudojasi tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu, išaiškinimas.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto, Margie Sudre

Pakeitimas 135
2 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

2a. Judriojo ryšio operatoriams, turintiems 
leidimus teikti šias paslaugas tiktai 
atokiausiuose Bendrijos regionuose, 
apibrėžtuose EB steigimo sutarties 
299 straipsnyje, vidutinė skambučio 
užbaigimo kaina yra vietinių skambučio 
užbaigimo kainų vidurkis, nustatomas 
atsižvelgiant į skambučių į šias zonas 
skaičių.

Or. fr

Pagrindimas

Skambučio užbaigimo kaina atokiausiuose regionuose aukštesnė. Tačiau reglamente 
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siūlomame skaičiavimo metode į tai neatsižvelgiama. Dėl to, nustačius didžiausias ribas, 
nebus padengta visa vietinių skambučių į vartotojų šalies judriojo ryšio tinklus užbaigimo 
kaina. Reglamentą taikant šiose atokiausiose zonose, būtų nuskurdinta tarptinklinio ryšio
skambučių pasiūla, o tai pakenktų vartotojų interesams.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto, Margie Sudre

Pakeitimas 136
2 STRAIPSNIO 2B DALIS (nauja)

2b. Tokia vidutinė skambučio užbaigimo 
kaina bus taikoma ir tais atvejais, kai ES 
operatorius į savo tinklą priims operatorių, 
turinčių leidimus teikti judriojo telefono 
ryšio paslaugas tik atokiausiuose Bendrijos 
regionuose, klientus, konkrečiai – kai bus 
skambinama į šiuos atokiausius regionus.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi atokiausiose zonose skambučio užbaigimo kainos aukštesnės, numatomos ribos kai 
kuriais atvejais neleistų Europos operatoriams padengti tam tikrų skambučių į šias zonas 
išlaidų. Kyla grėsmė, kad, jeigu operatoriai taikys siūlomas ribas, vartotojai negalės 
paskambinti į daugumą Europos tinklų.

Pakeitimą pateikė Daniel Caspary

Pakeitimas 137
3 STRAIPSNIS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, 
neviršija pagal I priedą nustatytos taikytinos 
minutės kainos.

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, 
neviršija pagal I priedą nustatytos taikytinos 
minutės kainos.
Judriojo ryšio operatoriai gali taikyti ne tik 
I priede nustatytas didžiausias kainų ribas, 
bet ir papildomus tarifus. 
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Or. de

Pagrindimas

Judriojo ryšio paslaugų teikėjui turi būti leidžiama taikyti ne tik standartinius, bet ir 
papildomus tarifus.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Pakeitimas 138
3 STRAIPSNIS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, 
neviršija pagal I priedą nustatytos taikytinos 
minutės kainos.

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
vidutiniškai nustatyti tarptinklinio ryšio 
vartotojo savojo tinklo operatoriui už 
reguliuojamo skambinimo naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimą, 
įskaitant inter alia inicijavimo, persiuntimo 
ir užbaigimo išlaidas, neviršija pagal 
I priedą nustatytos taikytinos 28 euro centų
minutės kainos.
Vidutinė bendra didmeninė kaina 
apskaičiuojama atsižvelgiant į tinklo 
operatorių ir laikomos šalies tarptinklinio 
ryšio vartotojų pasirašytą sutartį, kurios 
galiojimo laikas ne trumpesnis nei dvylika 
mėnesių. Po 12 arba 24 mėnesių nuo šiame 
straipsnyje nustatytų įpareigojimų 
įsigaliojimo ši kaina mažinama atitinkamai 
5 procentais.

Or. de

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti nustatyta kaina, neviršijanti bendros didmeninės kainos. Komisijos 
numatyta priemonė yra perdaug sudėtinga.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 139
3 STRAIPSNIS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 

Vidutinė didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti bet kuriam tarptinklinio ryšio 
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tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, 
neviršija pagal I priedą nustatytos 
taikytinos minutės kainos.

vartotojo savojo tinklo operatoriui už 
reguliuojamo skambučio, kuris 
inicijuojamas tame pasirinktame lankomos 
šalies tinkle, naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimo, persiuntimo ir užbaigimo 
kainas, neviršija 28 euro centų minutės 
kainos. Vidutinė didmeninė kaina 
skaičiuojama dvylikos mėnesių laikotarpiu 
arba bet kokiu trumpesniu laikotarpiu, jei 
taip numatyta pasirinkto lankomos šalies 
tinklo operatoriaus ir tarptinklinio ryšio 
vartotojo savojo tinklo operatoriaus 
sutartyje. Po 12 ir 24 mėnesių nuo šiame 
straipsnyje nustatytų įpareigojimų 
įsigaliojimo, ši kaina mažinama 
atitinkamai 5 procentais.

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 140
3 STRAIPSNIS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, 
neviršija pagal I priedą nustatytos 
taikytinos minutės kainos.

Vidutinė didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą (įskaitant inter alia 
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą), 
negali viršyti 30 euro centų minutės kainos.
Vidutinė didmeninė kaina nustatoma 
atsižvelgiant į bendrą vartotojui teikiamą 
skambučių, naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugą (įskaitant inter alia inicijavimą) 
12 mėnesių laikotarpiu, padalytą iš bendro 
reguliuojamo skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu minučių skaičiaus 
pasirinkto lankomos šalies operatoriaus 
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tinkle per tą patį laikotarpį.

Or. de

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 141
3 STRAIPSNIS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia 
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, 
neviršija pagal I priedą nustatytos 
taikytinos minutės kainos.

Vidutinė didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti bet kokio savojo tinklo operatoriui 
už balso skambučio naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu paslaugos teikimą, neviršija 25 euro 
centų minutės kainos, rugsėjo 1 d. 
prasidedančiu ir rugpjūčio 31 d. 
pasibaigiančiu laikotarpiu.

Vidutinė didmeninė kaina skaičiuojama 
dalijant visas tarptinklinio ryšio pajamas iš 
atitinkamų skambučių, atliktų per 
atitinkamą laikotarpį iš atitinkamo 
didmeninio tarptinklinio ryšio, minučių 
skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Vidutinė didmeninės kainos riba leidžia operatoriams lanksčiai nustatyti įvairias kainas, 
kurios atspindėtų kainų skirtumus naudojant jų tinklą, pvz., piko ir ne piko metu arba 
skambinant įvairiomis kryptimis. Tokio lankstumo suteikimas skatina operatorius kuo 
veiksmingiau išnaudoti savo tinklą, rinkai pateikti tinkamas kainas ir tuo yra sudaromos 
geresnės konkurencijos sąlygos. Maksimalios didžiausios kainos taikymas greičiausiai 
baigtųsi vienodų didmeninių kainų aukščiausiu leidžiamu lygiu nustatymu. Reikia nurodyti 
laikotarpį, kuriuo bus skaičiuojamas vidurkis, ir nurodyti skaičiavimo metodą. Iš nurodytų 
datų galima spręsti, kad reglamento data yra 2007 m. liepos 1 d., taigi didmeninės kainos 
reguliavimas įsigalios praėjus 2 mėnesiams nuo reglamento paskelbimo. 

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 142
3 STRAIPSNIS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 

Atsižvelgiant į 5 straipsnyje nurodytą 
išlygą, vidutinė bendra didmeninė kaina, 
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nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, 
neviršija pagal I priedą nustatytos taikytinos 
minutės kainos.

kurią pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti tam tikro 
tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo 
operatoriui už reguliuojamas skambučių iš 
tarptinklinio ryšio paslaugas, savojo tinklo 
abonentams suteiktas per minėtą lankomos 
šalies tinklą, per metus negali viršyti 
35 euro centų minutės kainos.

Or. fr

Pagrindimas

Nustačius vidutinę kainos didžiausią ribą kiekvienam operatoriui, lankomos šalies operatoriai 
galės tarpusavyje konkuruoti didmeninėje rinkoje, o nustačius didžiausią kainos ribą 
kiekvienam operatoriu, būtų užkirstas kelias tokiai konkurencijai.

Remiantis 19 konstatuojamąja dalimi (su pataisomis), siūloma kainos riba yra absoliutus 
skaičius, paremtas Europos vidutine skambučio užbaigimo (SU) kaina, pagrįsta 2005 m. SU 
duomenimis (Komisijos atliktame poveikio tyrime minimi kaip tik šie metai). 

Pakeitimą pateikė Romano Maria La Russa

Pakeitimas 143
3 STRAIPSNIS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, 
neviršija pagal I priedą nustatytos 
taikytinos minutės kainos.

Vidutinė didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą,
neviršija 30 euro centų minutės kainos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Ferber

Pakeitimas 144
3 STRAIPSNIS
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Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia 
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą,
neviršija pagal I priedą nustatytos 
taikytinos minutės kainos.

Vidutinė didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už inicijuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą neviršija 35 euro centų
minutės kainos.

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnio pakeitimais bus panaikintos papildomos didžiausios kainos ribos kiekvienai 
tarptinklinio ryšio paslaugos daliai ir bus įdiegta viena vidutinė didžiausios kainos riba, kuri 
sudarys galimybę operatoriams ir vartotojams nustatyti įvairių skambučių tipų įvairiems 
vartotojams santykines kainas.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 145
3 STRAIPSNIS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia 
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą,
neviršija pagal I priedą nustatytos 
taikytinos minutės kainos.

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti bet kuriam tarptinklinio ryšio 
vartotojo savojo tinklo operatoriui už 
reguliuojamo skambučio, kuris 
inicijuojamas tame pasirinktame lankomos 
šalies tinkle, naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimo, persiuntimo ir užbaigimo 
kainas, neviršija 20 euro centų minutės 
kainos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda

Pakeitimas 146
3 STRAIPSNIS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
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nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, 
neviršija pagal I priedą nustatytos 
taikytinos minutės kainos.

nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, 
neviršija 30 euro centų minutės kainos.

Or. de

Pagrindimas

Turi būti tinkamai sureguliuotas ne tik išlaidų kompensavimas, bet ir užtikrinama 
konkurencija; o tai reiškia, kad esami ir galimi operatoriai už teikiamas paslaugas galėtų 
gauti tinkamą apyvartinį pelną.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 147
3 STRAIPSNIS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, 
neviršija pagal I priedą nustatytos 
taikytinos minutės kainos.

Bendra didmeninė kaina, įskaitant visas 
fiksuotas kainos dalis, pvz., skambučio 
sudarymo mokestį, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, 
neviršija:
a) 23 euro centų už minutę su PVM 
inicijuojamiems vietiniams skambučiams; 
arba
b) 34 euro centų už minutę su PVM 
inicijuojamiems skambučiams Bendrijos 
viduje.

Or. en

Pagrindimas

Nesant bendrų kainų, siejamų su tarptinklinio ryšio skambučiu ne nacionalinio operatoriaus 
tinklu, būtų teisinga ir sąžininga vartotojų atžvilgiu nustatyti atskiras kainų ribas 
atliekamiems skambučiams ES viduje ir vietiniams skambučiams. Komisijos nuomone, tikroji 
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vidutinė skambučio užbaigimo kaina Europoje yra apie 11,41 euro cento. Esant tokiam 
skambučio užbaigimo kainos lygiui, būtų tinkama nustatyti koeficientą 3 skambučiams ES 
viduje (34 euro centai) ir koeficientą 2 – vietiniams skambučiams (23 euro centai), kaip ir 
siūlo Komisija. Taip pat būtina atsižvelgti į specifines aplinkybes, su kuriomis susiduria 
operatoriai kai kuriose valstybėse narėse.

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 148
3 STRAIPSNIS

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, 
neviršija pagal I priedą nustatytos 
taikytinos minutės kainos.

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinkto 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimą, įskaitant inter alia
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą, 
neviršija pagal 10 straipsnio 3 dalį 
paskelbtą vidutinę judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kainą atitinkančios minutės 
kainos, padaugintos iš 2,6.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant paprastumo, galima išbraukti I priedą, o jo turinį įtraukti į šį straipsnį. Be to, 
remiantis tuo pačiu principu, nėra reikalo atskirti reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu į numerį, priklausantį valstybės narės, kurioje yra pasirinkto lankomos 
šalies operatoriaus tinklas, viešajam telefono ryšio tinklui, nuo reguliuojamo skambučio 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu į numerį, priklausantį kitos valstybės narės negu valstybė narė, 
kurioje yra pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklas, viešajam telefono ryšio tinklui, 
nes tokių skambučių tarpusavio santykis nedaro didelės įtakos kainai. 

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Pakeitimas 149
3 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. 1 dalyje nurodyta bendra vidutinė 
didmeninė kaina skaičiuojama dalijant 
visas tarptinklinio ryšio pajamas iš viso 
atitinkamo operatoriaus per atitinkamą 
laikotarpį didmenine kaina parduotų 
tarptinklinio ryšio minučių, skirtų 
skambučiams naudojant tarptinklinį ryšį 
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teikti, skaičiaus. Pasirinkto lankomos šalies 
tinklo operatorius negali taikyti skirtingų 
paslaugų kainų piko ir ne piko metu.

Or. de

Pagrindimas

Apskaičiuojant bendrą vidutinę didmeninę kainą, turėtų būti atsižvelgiama į piko ir į ne piko 
metu teikiamų paslaugų skirtumus.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 150
3 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. 1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė 
kaina skaičiuojama dalijant visas 
tarptinklinio ryšio pajamas iš viso 
atitinkamo operatoriaus per atitinkamą 
laikotarpį didmenine kaina parduotų 
tarptinklinio ryšio minučių, skirtų 
skambučiams naudojant tarptinklinį ryšį 
teikti, skaičiaus. Pasirinkto lankomos šalies 
tinklo operatorius gali taikyti skirtingas 
paslaugų kainas piko ir ne piko metu.

Or. xm

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti reguliavimą, būtina nustatyti kainas ir po to jas mažinti nustatytu 
procentiniu dydžiu. Be to, įmonėms turi būti suteikta galimybė veiksmingiau panaudoti savo 
tinklus ir, atsižvelgiant į paros laiką ir sezoną, taikyti skirtingas bendras didmenines kainas.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 151
3 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Didžiausia tarptautinių skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu teikimo 
didmeniniu lygiu paslaugos kaina 
grindžiama vidutine judriojo ryšio 
skambučio užbaigimo kaina per minutę, 
kuri skaičiuojama kaip nurodyta 
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10 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 152
4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame 
straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio 
sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl konkurencinio spaudimo operatoriai bus priversti sumažinti mažmenines kainas, todėl šio 
aspekto nereikėtų įtraukti į jokį reglamentą. Konkurencija nacionaliniu lygiu leis sumažinti 
vartotojų išlaidas.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 153
4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 

Išbraukta.
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savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame 
straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio 
sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti esminį tarifų sumažinimą mažmeniniu lygiu, pakanka vartotojų apsaugos 
tarifo. Todėl nebereikia tvirtinti jokių papildomų mažmeninių kainų didžiausių ribų.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 154
4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame 
straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio 
sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 155
4 STRAIPSNIS

Mažmeninės reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Mažmeninės skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu kainos

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame 
straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio 
sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas.

Judriojo ryšio paslaugų teikėjai privalo 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
nurodyti vidutines mažmenines kainas. 
Vidutinės mažmeninės kainos nustatomos 
atsižvelgiant į visą per vienus kalendorinius 
metus gautą pelną už pasirinktame 
lankomos šalies operatoriaus tarptautinio 
tarptinklinio ryšio tinkle teikiamas 
skambinimo ir skambučių priėmimo 
paslaugas (įskaitant inter alia inicijavimą) 
padalytą iš bendro pokalbio minučių 
skaičiaus pasirinktame lankomos šalies 
operatoriaus tarptinkliniame tinkle per tą 
patį laikotarpį. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 
savo kompetenciją ES Komisijai kasmet 
pateikia ataskaitą apie tarifų raidą. 
Ataskaitoje ypač atsižvelgiama į vidutines 
kainas ir procentinius pasikeitimus, 
palyginti su ankstesniu laikotarpiu.

Or. de

Pakeitimą pateikė Herbert Reul and Werner Langen

Pakeitimas 156
4 STRAIPSNIS

Mažmeninės reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos 
Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 

Per pirmuosius dvejus metus po šio 
reglamento įsigaliojimo, kiekvienas
operatorius privalo pasiūlyti „eurotarifą“, 
kurį savojo tinklo operatorius gali nustatyti 
savo tarptautinio tarptinklinio tinklo 
vartotojams už teikiamą skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą, 
kuris gali skirtis kiekvienu atveju, bet 
negali būti didesnis kaip 40 euro centų už 
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didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame 
straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio 
sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas..

minutę skambinant ir 20 euro centų už 
minutę priimant skambučius.

Or. de

Pakeitimą pateikė Daniel Caspary

Pakeitimas 157
4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame straipsnyje 
nurodytas kainų ribas įskaičiuojamos bet 
kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su 
reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, 
pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai 
arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą arba judriojo ryšio 
paslaugų tiekėjo papildomai siūlomo tarifo 
dydį. Į šiame straipsnyje nurodytas kainų 
ribas įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos 
kainos dalys, susijusios su reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio 
sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas. 

Or. de

Pagrindimas

Judriojo ryšio paslaugų teikėjui turi būti leidžiama taikyti ne tik standartinius, bet ir 
papildomus tarifus.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 158
2 STRAIPSNIO 2 DALIES 1A PUNKTAS (naujas)

1a. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
pasiūlo visiems vartotojams pasirinkti 
vartotojų apsaugos tarifą, kaip nurodyta 
2 dalyje. Šis tarifas gali būti derinamas su 
visais kitų paslaugų mažmeniniais tarifais.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų apsaugos tarifai skaičiuojami atsižvelgiant į didmeninių kainų didžiausias ribas, 
kaip nurodyta 3 straipsnyje, pridedant 40 proc., o tai yra pakankama atsarga operatoriams. 
Galimybė pasirinkti kitą tarifą yra palanki vartotojams ir skatins operatorius siūlyti 
alternatyvias ir konkurencingesnes mažmeninių tarifų schemas. Be to, operatoriai visuomet 
gali informuoti savo klientus apie alternatyvias tarifų pasirinkimo galimybes.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Pakeitimas 159
4 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
leidžia visiems vartotojams aiškiai ir 
skaidriai pasirinkti eurotarifą, kaip 
nurodyta 2 dalyje. Šis tarifas gali būti 
derinamas su visais mažmeniniais tarifais.

Or. de

Pagrindimas

Eurotarifu užtikrinamas tarptautinio tarptinklinio ryšio mokesčių mažėjimas ir kartu 
netaikomas bendrosios mažmeninės rinkos reguliavimas.

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 160
4 STRAIPSNIS
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Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame 
straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio 
sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas.

Paslaugų savajame tinkle teikėjai aiškiai ir 
skaidriai visiems vartotojams pasiūlo 2 
dalyje nurodytą vartotojų apsaugos tarifą, 
kuris gali būti derinamas su visais 
mažmeniniais tarifais.

Or. en

Pagrindimas

Mažmeniniu lygmeniu taikytinas vartotojų apsaugos tarifas turėtų užtikrinti tarptinkliniu 
ryšiu besinaudojančius vartotojus, kad iš jų nebus reikalaujama mokėti pernelyg didelę kainą 
už atliekamą ar gaunamą balso skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 161
4 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
leidžia visiems vartotojams aiškiai ir 
skaidriai pasirinkti vartotojų apsaugos 
tarifą, kaip nurodyta 2 dalyje. Šis tarifas 
gali būti derinamas su visais mažmeniniais 
tarifais.

Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 162
4 STRAIPSNIO –1A DALIS (nauja)
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–1a. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
leidžia visiems vartotojams aiškiai ir 
skaidriai pasirinkti Bendrijos vartotojų 
tarifą, kaip nurodyta 2 dalyje. Šis tarifas 
gali būti derinamas su visais mažmeniniais 
tarifais.

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Pakeitimas 163
4 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Naujiems tarptinklinio ryšio 
vartotojams automatiškai taikomas 2 dalyje 
nurodytas eurotarifas, nebent jie 
savanoriškai pasirinktų kitą tarifą.

Or. de

Pagrindimas

Šuo pakeitimu paaiškinama, kad naujiesiems vartotojams automatiškai turi būti taikomas 
eurotarifas.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 164
4 STRAIPSNIO 1B DALIS (nauja)

1b. Naujiems tarptinklinio ryšio 
vartotojams automatiškai taikomas 
Bendrijos standartinis tarifas, kaip 
nurodyta 2 dalyje, nebent jie savanoriškai 
pasirinktų kitą tarifą.

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 165
4 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)
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1a. Visiems esamiems ir naujiems 
tarptinklinio ryšio vartotojams 
automatiškai taikomas vartotojų apsaugos 
tarifas, kaip nurodyta 2 dalyje, nebent jie 
savanoriškai pasirinktų kitą tarifą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Romano Maria La Russa

Pakeitimas 166
4 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Naujiems ir esamiems tarptinklinio 
ryšio vartotojams automatiškai nemokamai 
taikomas vartotojų apsaugos tarifas, nebent 
jie savanoriškai pasirinktų kitą tarifą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 167
4 STRAIPSNIO 1C DALIS (nauja)

1c. Esamiems ir naujiems tarptinklinio 
ryšio vartotojams automatiškai taikomas 
vartotojų apsaugos tarifas išlaikant kitas jų 
abonentinės sutarties sąlygas, nebent jie 
savanoriškai pasirinktų kitą tarifą. 
Perėjimas prie kito tarifo turi būti 
atliekamas nemokamai, be jokių papildomų 
abonentą varžančių sąlygų ar apribojimų.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų apsaugos tarifai skaičiuojami atsižvelgiant į didmeninių kainų didžiausias ribas, 
kaip nurodyta 3 straipsnyje, pridedant 40 proc., o tai yra pakankama atsarga operatoriams. 
Galimybė pasirinkti kitą tarifą yra palanki vartotojams ir skatins operatorius siūlyti 
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alternatyvias ir konkurencingesnes mažmeninių tarifų schemas. Be to, operatoriai visuomet 
gali informuoti savo klientus apie alternatyvias tarifų pasirinkimo galimybes.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 168
4 STRAIPSNIO 1B DALIS (nauja)

Įspėję mažiausiai prieš 30 dienų, vartotojai 
gali pasirinkti ir atsisakyti tarptinklinio 
ryšio kainų, kurios atitinka 4 straipsnio 
nuostatas arba jų neatitinka, nemokamai ir 
neribotą kartų skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 169
4 STRAIPSNIO 1B DALIS (nauja)

1b. Tarptinklinio ryšio vartotojai per tris 
mėnesius gali pereiti prie vartotojų 
apsaugos tarifo, kaip nurodyta 2 dalyje, 
išlaikydami kitas savo abonentinės sutarties 
sąlygas. Toks perėjimas turi būti atliekamas 
nemokamai be jokių papildomų abonentą 
varžančių sąlygų ar apribojimų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 170
4 STRAIPSNIO 1C DALIS (nauja)
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1c. Tarptinklinio ryšio vartotojai per du 
mėnesius gali pereiti prie vartotojų 
apsaugos tarifo, kaip nurodyta 2 dalyje, 
išlaikydami kitas savo abonentinės sutarties 
sąlygas. Toks perėjimas turi būti atliekamas 
nemokamai be jokių papildomų abonentą 
varžančių sąlygų ar apribojimų.

Or. en

Pagrindimas

Šiame reglamente nurodytų tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų skambučiams 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienyje teikėjai turėtų turėti laiko savo mažmeninių kainų 
priderinimui.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 171
4 STRAIPSNIO 1A DALIS (naujas)

1a. Tarptinklinio ryšio vartotojai per tris 
mėnesius gali pereiti prie vartotojų 
apsaugos tarifo, kaip nurodyta 2 dalyje, 
išlaikydami kitas savo abonentinės sutarties 
sąlygas. Toks perėjimas turi būti atliekamas 
nemokamai be jokių papildomų abonentą 
varžančių sąlygų ar apribojimų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Pakeitimas 172
4 STRAIPSNIO 1C DALIS (nauja)

1c. Nuolatiniai tarptinklinio ryšio vartotojai 
per tris mėnesius gali pereiti prie 
eurotarifo, kaip nurodyta 2 dalyje, 
išlaikydami kitas savo abonentinės sutarties 
sąlygas. Toks perėjimas turi būti atliekamas 
nemokamai be jokių papildomų abonentą 
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varžančių sąlygų ar apribojimų.

Or. de

Pagrindimas

Šia nuostata numatoma galimybė nuolatiniams vartotojams jų pageidavimu pereiti prie 
eurotarifo, nereikalaujant už tai jokio mokesčio.

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 173
4 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Vartotojai gali savanoriškai naudotis 
eurotarifu arba jo atsisakyti. Šie veiksmai 
bus nemokami, už juos nebus nustatytos 
baudos arba kitos sąlygos bei apribojimai, 
susiję su abonentine sutartimi. Eurotarifas 
neturės jokių su abonentine sutartimi 
susijusių ar kitų nustatytų mokesčių ir jį 
bus galima derinti su visais vietiniais tarifų 
rinkiniais.

Or. en

Pagrindimas

Ekonomiškai pagrįsčiau ir patraukliau yra atskirti atliekamų ir gaunamų skambučių 
antkainius nuo didmeninės kainos didžiausios ribos, užuot išlaikius maždaug vienodą vidutinį 
antkainį. Todėl siūloma didesnė didžiausia kainos riba skambinant ir mažesnė – gaunant 
skambučius.  

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 174
4 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Šiame straipsnyje nustatyti kainų 
apribojimai bus taikomi eurotarifui, kurį 
turi siūlyti kiekvienas paslaugų savajame 
tinkle teikėjas. Vartotojai gali savanoriškai 
naudotis eurotarifu arba jo atsisakyti. Šie 
veiksmai bus nemokami, už juos nebus 
nustatytos baudos arba kitos sąlygos bei 
apribojimai, susiję su abonentine sutartimi. 
Eurotarifą bus galima derinti su visais 
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tarifų rinkiniais.

Or. en

Pagrindimas

Nustatytas laisvai pasirenkamas maksimalus mokestis už minutę – tinkamesnė priemonė už 
visos mažmeninės rinkos reguliavimą. Ji apsaugo vartotoją ir kartu suteikia pramonei 
lankstumo kurti naujus tarifų derinius, skirtus individualių vartotojų poreikiams tenkinti. 
Remiantis skaidrumo reikalavimais, įpareigojančiais pramonę pateikti vartotojams 
informaciją apie kainas, vartotojams turėtų būti sudarytos sąlygos patiems priimti 
kompetentingą, informacija pagrįstą sprendimą dėl rinkos pasiūlymų. 

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 175
4 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

(b) kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas privalo be papildomų išlaidų 
pasiūlyti kiekvienam tarptinklinio ryšio 
vartotojui kainą, kurią nustačius abonentas 
mokėtų daugiausia:
(i) 65 euro centus už minutę be PVM už bet 
kokį reguliuojamą skambutį iš tarptinklinio 
ryšio; 
(ii) 35 euro centus už minutę be PVM už 
bet kokį reguliuojamą skambutį į 
tarptinklinį ryšį.

Or. fr

Pagrindimas

Nustačius vidutinę kainą, operatoriai gali lanksčiai teikti įvairius prekybos rinkoje 
pasiūlymus, atitinkančius įvairių klientų poreikius. 

Be to, papildomą apsaugą teikia mažmeninės rinkos pasiūla, ribojanti skambinimo ir 
skambučių priėmimo minutės kainas.
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Pakeitimą pateikė Markus Ferber

Pakeitimas 176
4A STRAIPSNIS (naujas)

4a straipsnis
Neprieštaraujant 5 straipsnio nuostatoms,
kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas be jokio papildomo mokesčio turi 
pasiūlyti visiems savo vartotojams tokį 
tarifą, pagal kurį jo inicijuojamas 
skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
nekainuotų daugiau nei 65 euro centų be 
PVM ir joks gaunamas skambutis 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu nekainuotų 
daugiau nei 35 euro centų be PVM. 

Or. en

Pagrindimas

Įterpiamas naujas 4a straipsnis, siekiant papildyti vidutinę didžiausią kainų ribą vartotojų 
apsaugos tarifu, kad būtų garantuojama, jog joks individualus vartotojas nepatirs 
nepriimtinai aukštų tarptinklinio ryšio tarifų.

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 177
4 STRAIPSNIO 1B DALIS (nauja)

1B. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas turi pasiūlyti eurotarifą, kurio 
kaina neviršytų 60 euro centų už minutę 
skambinant ir 25 euro centų už minutę 
gaunant skambutį. 

Or. en

Pagrindimas

Ekonomiškai pagrįsčiau ir patraukliau yra atskirti atliekamų ir gaunamų skambučių 
antkainius nuo didmeninės kainos didžiausios ribos, užuot išlaikius maždaug vienodą vidutinį 
antkainį. Todėl siūloma didesnė didžiausia kainos riba skambinant ir mažesnė – gaunant 
skambučius.  
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Pakeitimą pateikė Ivo Belet

Pakeitimas 178
4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame straipsnyje 
nurodytas kainų ribas įskaičiuojamos bet 
kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su 
reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, 
pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai 
arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

Atsižvelgiant į 4a straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu atlikimą, negali būti 
daugiau kaip 25 euro centais didesnė kaip 
tam skambučiui taikytina didžiausia 
didmeninė kaina, nustatyta pagal I priedą. 
Paslaugų savajame tinkle teikėjas negali 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui už 
gaunamus reguliuojamus skambučius 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu nustatyti 
daugiau nei 7 euro centais už tam 
skambučiui taikomą pagal I priedą 
nustatytą maksimalią didmeninę kainą 
didesnės kainos. Į šiame straipsnyje 
nurodytas kainų ribas įskaičiuojamos bet 
kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su 
reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, 
pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai 
arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

Or. nl

Pagrindimas

Siekiant palikti vietos konkurencijai ir pelnui, tarp didžiausių didmeninių ir mažmeninių kainų 
reikia nustatyti pakankamą pelno maržą. 

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Pakeitimas 179
4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 

Eurotarifo mažmeninė kaina (neįskaitant 
PVM), kurią paslaugų savajame tinkle 
teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui už teikiamą reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugą, kuri gali skirtis, tačiau negali 
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didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame 
straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos 
teikimu, pavyzdžiui, skambučio sudarymo 
mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas 
paslaugas.

būti didesnė kaip 55 euro centai už minutę 
skambinant ir 35 euro centai už minutę 
priimant skambučius. Po 12 ir 24 mėnesių 
nuo šiame straipsnyje numatytų 
įpareigojimų įsigaliojimo šios kainos 
mažinamos atitinkamai 10 proc. Į 2 dalyje
nurodytas kainų ribas įskaičiuojamos bet 
kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su 
reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, 
pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai 
arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

Or. de

Pagrindimas

Reglamente turi būti apibrėžta, kokie didžiausi mokesčiai bus taikomi eurotarifo vartotojui.

Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda

Pakeitimas 180
4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame 
straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio 
sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas.

Visa mažmeninė kaina, neįskaitant PVM, 
kurią paslaugų savajame tinkle teikėjas gali
nustatyti savo tarptinklinio ryšio vartotojui 
už teikiamą reguliuojamo skambučio 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą, 
negali būti didesnė kaip 50 euro centų 
skambinant ir 15 euro centų priimant 
skambučius. 

Or. de
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Pagrindimas

Didmeninių (žr. 1 pak.) ir mažmeninių kainų skirtumas, siekiantis 20 euro centų, pirmiausia 
smulkiesiems vartotojams turi suteikti galimybę rinkoje taikyti savas kainas.

Pakeitimą pateikė Romano Maria La Russa

Pakeitimas 181
4 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Didžiausio kainos tarifo mažmeninė 
kaina (neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už 
tarptinklinio ryšio paslaugas, yra 50 euro 
centų už atliekamus skambučius ir 25 euro 
centai už gaunamus skambučius. Po 12 ir 
24 mėnesių nuo šiame straipsnyje 
numatytų įpareigojimų įsigaliojimo šios 
kainos mažinamos atitinkamai 5 proc.
Naujiems ir esamiems tarptinklinio ryšio 
vartotojams bus automatiškai nemokamai 
taikomas vartotojų apsaugos tarifas, nebent 
jie savanoriškai pasirinktų kitą tarifą.
Į šiame straipsnyje nurodytas kainos ribas 
įskaičiuotos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu teikimu, įskaitant 
skambučio sudarymo mokesčius ir 
mokesčius už pasirenkamas paslaugas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 182
4 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Jokiais atvejais tarptinklinio ryšio 
vartotojas nebus apmokestintas daugiau nei 
40 euro centų už skambutį ir daugiau nei 
25 euro centais už priimtą skambutį, 
neįskaitant PVM.
Į šiame straipsnyje nurodytas didžiausias 
kainas įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos 



PE 384.658v03-00 80/106 AM\660783LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

kainos dalys, susijusios su balso skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos 
teikimu, įskaitant, bet neapribojant, 
skambučio sudarymo mokesčius ir 
mokesčius už pasirenkamas paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu norima nustatyti vidutines mažmeninių kainų ribas operatoriams siekiant 
lankstumo ir didžiausias atskiro skambučio kainos ribas siekiant vartotojų apsaugos. Šiuo 
pakeitimu sujungiami Komisijos pasiūlymo 4 ir 6 straipsniai.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 183
4 STRAIPSNIO 1B DALIS (nauja)

1b. Didžiausia mažmeninė kaina 
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už 
tarptinklinio ryšio paslaugas, yra 48 euro 
centai už minutę už atliekamus skambučius 
Bendrijos viduje, 32 euro centai už minutę 
už atliekamus vietinius skambučius ir 
16 euro centų už minutę už gaunamus 
skambučius.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų apsaugos tarifai skaičiuojami atsižvelgiant į didmeninių kainų didžiausias ribas, 
kaip nurodyta 3 straipsnyje, pridedant 40 proc., o tai yra pakankama atsarga operatoriams. 
Galimybė pasirinkti kitą tarifą yra palanki vartotojams ir skatins operatorius siūlyti 
alternatyvias ir konkurencingesnes mažmeninių tarifų schemas. Be to, operatoriai visuomet 
gali informuoti savo klientus apie alternatyvias tarifų pasirinkimo galimybes.
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Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 184
4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame
straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos 
teikimu, pavyzdžiui, skambučio sudarymo 
mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas 
paslaugas.

Mažmeninė kaina (neįskaitant PVM), kurią 
paslaugų savajame tinkle teikėjas gali 
nustatyti savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams už tarptinklinio ryšio 
paslaugas, gali skirtis kiekvieno skambučio 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu atveju, 
tačiau yra ne didesnė nei 50 euro centų už 
minutę už atliekamus skambučius ir 
25 euro centai už minutę už gaunamus 
skambučius. Po 12 ir 24 mėnesių nuo 
šiame straipsnyje numatytų įpareigojimų 
įsigaliojimo šios kainos mažinamos 
atitinkamai 10 proc. Į šioje dalyje nurodytas 
kainų ribas įskaičiuojamos bet kokios 
fiksuotos kainos dalys, susijusios su 
reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, 
pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai 
arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 185
4 STRAIPSNIO 1B DALIS (nauja)

1b. Mažmeninė kaina (neįskaitant PVM), 
kurią paslaugų savajame tinkle teikėjas 
gali nustatyti savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams už tarptinklinio ryšio 
paslaugas, yra 33 euro centai už minutę už 
atliekamus tarptautinius skambučius 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 25 euro 
centai už minutę už atliekamus vietinius 
skambučius naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
ir 16 euro centų už minutę už gaunamus 
skambučius naudojantis tarptinkliniu ryšiu.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 186
4 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Mažmeninė kaina (neįskaitant PVM), 
kurią paslaugų savajame tinkle teikėjas 
gali nustatyti savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams už tarptinklinio ryšio 
skambučius, neviršija [40 euro centų] už 
minutę už atliekamus skambučius ir [20 
euro centų] už minutę už gaunamus 
skambučius. Atitinkamai praėjus 12 ir 24 
mėnesių po šiame straipsnyje numatytų 
įpareigojimų įsigaliojimo ši kaina savaime 
sumažėja [10] proc. Į 2 dalyje nurodytas 
kainų ribas įskaičiuojamos bet kokios 
fiksuotos kainos dalys, susijusios su 
reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų apsaugos tarifas turi būti glaudžiai siejamas su paslaugos teikimo išlaidomis, kartu 
paliekant savojo tinklo operatoriams pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti vartotojams 
siūlomus produktus.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 187
4 STRAIPSNIS

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

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už naudojamą
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 200 % [42 euro centai] tam 
skambučiui taikytinos didžiausios 
didmeninės kainos, nustatytos pagal I priedą. 
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nurodytas kainų ribas įskaičiuojamos bet 
kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su 
reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, 
pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai 
arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

Už reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu priėmimą paslaugų 
savajame tinkle teikėjas negali imti 
mokesčio, viršijančio trečdalį didžiausios 
tarptinklinio ryšio mažmeninės kainos. Į 
šiame straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos 
teikimu, pavyzdžiui, skambučio sudarymo 
mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas 
paslaugas. 

Or. en

Pagrindimas

Nustatytas laisvai pasirenkamas maksimalus mokestis už minutę – tinkamesnė priemonė už 
visos mažmeninės rinkos reguliavimą. Ji apsaugo vartotoją ir kartu suteikia pramonei 
lankstumo kurti naujus tarifų derinius, skirtus individualių vartotojų poreikiams tenkinti. 
Remiantis skaidrumo reikalavimais, įpareigojančiais pramonę pateikti vartotojams 
informaciją apie kainas, vartotojams turėtų būti sudarytos sąlygos patiems priimti 
kompetentingą, informacija pagrįstą sprendimą dėl rinkos pasiūlymų.

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 188
4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame 
straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos 
teikimu, pavyzdžiui, skambučio sudarymo 
mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas 
paslaugas. 

Visi Europos vartotojai turi teisę pasirinkti 
garantuojamą kainą už atliekamus ir 
gaunamus reguliuojamus skambučius 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu, kuri 
nustatoma pajamas iš didmeninių kainų 
padauginus iš 1,30–1,75, o tikslų 
dauginamąjį nustato nacionalinės 
reguliavimo institucijos iki 5 straipsnyje 
nurodytos galutinės datos. Į šiame 
straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos 
teikimu, pavyzdžiui, skambučio sudarymo 
mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas 
paslaugas.
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Or. es

Pagrindimas

Reguliuojamo garantuojamo tarifo įvedimas yra vartotojų apsaugos būdas, kuriuo tuo pat 
metu paliekama tam tikra veikimo laisvė nacionalinėms reguliavimo institucijoms, kad jos 
pritaikytų galiojančias kainas prie nacionalinių kainų ir tokiu būdu būtų išvengta galimo 
kainų suvaržymo. Be to, siekiant paprastumo, pateiktas kriterijus sudaro sąlygas įtraukti 
gaunamus skambučius naudojantis tarptinkliniu ryšiu.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 189
4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame straipsnyje 
nurodytas kainų ribas įskaičiuojamos bet 
kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su 
reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, 
pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai 
arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas. 

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visas mažmeninis
eurotarifas, neįskaitant PVM, kurį paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnis kaip 120 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame straipsnyje 
nurodytas kainų ribas įskaičiuojamos bet 
kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su 
reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, 
pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai 
arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas, 
ir tokios kainų ribos nevaržo esamiems 
abonentams siūlomų paslaugų ir kainų.

Or. it

Pagrindimas

Pateiktos privalomos didžiausios kainos įvedimas suteikiant 20 proc. pelno maržą nuo 
didžiausios didmeninių kainų ribos apsaugos vartotojus ir suteiks pramonei konkurencingą 
pelno maržą, kuri leis bendrovėms siūlyti dar konkurencingesnes kainas. Be to, didžiausia 
kaina neturi kliudyti jokioms papildomoms paslaugoms ir kainoms, siūlomoms esamiems 
abonentams.
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 189b
4 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Nukrypstant nuo ankstesnės dalies, 
visas mažmeninis eurotarifas, neįskaitant 
PVM, kurį paslaugų savajame tinkle 
teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui už teikiamą reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugą, negali būti didesnis kaip 100 % 
tam skambučiui taikytinos didžiausios 
didmeninės kainos, nustatytos pagal I 
priedą. Į šioje dalyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuotos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio 
sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas, kurie taikomi 
kiekvienu atveju naudojantis tarptautiniu 
tarptinkliniu ryšiu, t. y. pirmas penkias 
minutes, naudojantis tokia paslauga esant 
užsienio šalyje.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apsaugoti mažesnes pajamas turinčius asmenis (studentus, 
pensininkus) ir užtikrinti jiems atitinkamą tarptinklinio ryšio kainą, kad jie galėtų priimti 
skambučius ir skambinti savo artimiesiems savo pačių kilmės šalyje, neprivalėdami mokėti 
pagal tuos tarifus, kurie taikomi daugeliui tarptinklinio ryšio vartotojų, nuolat 
besinaudojančių tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu darbo tikslais.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 190
4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 

Atsižvelgiant į 5 straipsnį,
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tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame 
straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio 
sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas.

(a) vidutinė mažmeninė kaina, neįskaitant 
PVM, kurią paslaugų savajame tinkle 
teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio ryšio 
vartotojui už teikiamą reguliuojamų
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugą, per metus negali būti didesnė kaip
50 euro centų už minutę.

Or. fr

Pagrindimas

Nustačius vidutinę kainą, operatoriai gali lanksčiai teikti įvairius prekybos rinkoje 
pasiūlymus, atitinkančius įvairių klientų poreikius. 

Be to, papildomą apsaugą teikia mažmeninės rinkos pasiūla, ribojanti skambinimo ir 
skambučių priėmimo minutės kainas.

Pakeitimą pateikė Markus Ferber

Pakeitimas 191
4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame 
straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio 
sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas.

Atsižvelgiant į 5 straipsnį vidutinė
mažmeninė kaina, neįskaitant PVM, kurią 
paslaugų savajame tinkle teikėjas gali 
nustatyti savo tarptinklinio ryšio vartotojui, 
negali būti didesnė kaip 50 euro centų už 
minutę.

Jei paslaugų savajame tinkle teikėjas 
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nesilaikys vidutinės mažmeninės kainos 
reikalavimo, bus taikomos 9 straipsnio 
nuostatos ir nacionalinė reguliavimo 
institucija nedelsdama skirs atitinkamas 
baudas, kad būtų užtikrintas reikalavimo 
laikymasis.

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnio pakeitimais bus panaikintos papildomos didžiausios kainos ribos kiekvienai 
tarptinklinio ryšio paslaugos daliai ir bus įdiegta viena vidutinė didžiausios kainos riba, kuri 
sudarys galimybę operatoriams ir vartotojams nustatyti įvairių skambučių tipų įvairiems 
vartotojams santykines kainas.

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 192
4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame 
straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio 
sudarymo mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas.

Atsižvelgiant į 5 straipsnį vidutinė
mažmeninė kaina, neįskaitant PVM, kurią 
paslaugų savajame tinkle teikėjas gali 
nustatyti savo tarptinklinio ryšio vartotojui 
už teikiamą reguliuojamo balso skambučio 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą, visu 
spalio 1 d. prasidedančiu ir rugsėjo 30 d. 
pasibaigiančiu laikotarpiu negali būti 
didesnė kaip 40 euro centų už minutę. 
Skaičiuojant kainos vidurkį bus 
atsižvelgiama į visus per atitinkamą 
laikotarpį atliktus ir gautus skambučius.

Vidutinė mažmeninė kaina skaičiuojama 
visas mažmenines tarptinklinio ryšio 
pajamas iš per atitinkamą laikotarpį atliktų 
ir gautų skambučių dalijant iš atitinkamo 
mažmeninio tarptinklinio ryšio minučių 
skaičiaus. Bus atsižvelgiama į visas 
mažmenines pajamas, susijusias su balso 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
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paslaugos teikimu, pavyzdžiui, skambučio 
sudarymo mokesčius arba mokesčius už 
pasirenkamas paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Numatoma vidutinių mažmeninių kainų reguliavimu papildyti pranešėjo siūlomą eurotarifą. 
Tai yra būtina siekiant apsaugoti apie tokį tarifą nežinančius ar jo nepasirenkančius 
vartotojus. Siūloma bendra vidutinė kainos riba atliekamiems ir gaunamiems skambučiams, 
siekiant kiek galima padidinti galimybes operatoriams nustatyti kainas ir tarifus. Iš nurodytų 
datų galima spręsti, kad reglamento data yra 2007 m. liepos 1 d., taigi mažmeninės kainos 
reguliavimas įsigalios praėjus 3 mėnesiams nuo reglamento paskelbimo. Nurodytu kainos 
lygiu siekiama užtikrinti, kad visi mažmeninių paslaugų teikėjai galėtų konkuruoti, o nurodant 
tikslius skaičius siekiama supaprastinti reglamentą.

Pakeitimą pateikė Romano Maria La Russa

Pakeitimas 193
4 STRAIPSNIO 1B DALIS (nauja)

1b. Vidutinė mažmeninė kaina šešių 
mėnesių laikotarpiui, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui, yra 40 euro 
centų (neskaitant PVM). Po 12 ir 24 
mėnesių nuo šiame straipsnyje numatytų 
įpareigojimų įsigaliojimo šios kainos 
atitinkamai mažinamos 5 proc.
Skaičiuodamos vidutinę mažmeninę 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
kainą, nacionalinės reguliavimo institucijos 
nustatys kiekvieno operatoriaus visas 
pajamas iš tarptinklinio ryšio ir jas 
padalins iš atitinkamo ryšio srauto kiekio 
per šešis mėnesius. Bus atsižvelgiama į 
gautus ir  atliktus skambučius. 
Į 1 pastraipoje nurodytą vidutinę 
mažmeninę kainą įskaičiuojamos bet 
kokios išlaidos, susijusios su skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos 
teikimu, pavyzdžiui, skambučio sudarymo 
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mokesčiai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 194
4 STRAIPSNIS

Atsižvelgiant į 5 straipsnį visa mažmeninė 
kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip 130 % tam skambučiui 
taikytinos didžiausios didmeninės kainos, 
nustatytos pagal I priedą. Į šiame straipsnyje 
nurodytas kainų ribas įskaičiuojamos bet 
kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su 
reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugos teikimu, 
pavyzdžiui, skambučio sudarymo mokesčiai 
arba mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

Atsižvelgiant į 4a straipsnio 1 dalį ir 
10 straipsnio 5 dalį visa vidutinė nustatytoji
mažmeninė kaina už minutę, neįskaitant 
PVM, kurią paslaugų savajame tinkle 
teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio ryšio 
vartotojui už teikiamą reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugą, negali būti didesnė kaip 130 % 
tam skambučiui taikytinos didžiausios 
didmeninės kainos, nustatytos pagal I priedą. 
Į šiame straipsnyje nurodytas kainų ribas 
įskaičiuojamos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugos 
teikimu, pavyzdžiui, skambučio sudarymo 
mokesčiai arba mokesčiai už pasirenkamas 
paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu norima nustatyti vidutines mažmeninių kainų ribas operatoriams siekiant 
lankstumo ir didžiausias atskiro skambučio kainos ribas siekiant vartotojų apsaugos. Šiuo 
pakeitimu sujungiami Komisijos pasiūlymo 4 ir 6 straipsniai.

Pakeitimą pateikė Ivo Belet

Pakeitimas 195
4 STRAIPSNIO A DALIS (nauja)

4a straipsnis 
Alternatyviosios tarifų sistemos

Savojo tinklo operatoriai gali tarptinklinio 
ryšio vartotojams nustatyti 4 straipsnyje 
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nurodytas ribas viršijančias tarptinklinio 
ryšio kainas, jei kiekvienas vartotojas, 
gavęs tokį pasiūlymą, bet kuriuo metu ir
negaudamas jokios finansinės baudos turi 
teisę pereiti prie tokių tarptinklinio ryšio 
kainų, kurios atitinka 4 straipsnio 
nuostatas.

Or. nl

Pagrindimas

Siekiant palikti vietos konkurencijai ir pelnui, tarp didžiausių didmeninių ir mažmeninių kainų 
reikia nustatyti pakankamą pelno maržą. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 196
4 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Paslaugų savajame tinkle teikėjai, su 
vartotojais sudarydami apmokėjimo po 
paslaugos suteikimo sutartį, gali pasiūlyti 
4 straipsnyje nustatytas ribas viršijančias 
tarptinklinio ryšio kainas, jei kiekvienas 
vartotojas, sutinkantis su tokiu pasiūlymu 
ir neturintis jokių finansinių nuobaudų, 
pranešęs ne vėliau kaip prieš 30 dienų, turi 
teisę pereiti prie tokių tarptinklinio ryšio 
kainų, kurios atitinka 4 straipsnio 
nuostatas. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos vykdys visų tarptinklinio ryšio 
kainų stebėseną pagal 8 straipsnio 1 dalį. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 197
4A STRAIPSNIS (naujas)

4a straipsnis
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Alternatyvioji tarifų sistema
1. Paslaugų savajme tinkle teikėjai, su 
vartotojais sudarydami apmokėjimo po 
paslaugos suteikimo sutartį, gali pasiūlyti 
4 straipsnyje nustatytas ribas viršijančias 
tarptinklinio ryšio kainas, jei kiekvienas 
vartotojas, sutinkantis su tokiu pasiūlymu 
ir neturintis jokių finansinių nuobaudų, 
pranešęs ne vėliau kaip prieš 30 dienų, turi 
teisę pereiti prie tokių tarptinklinio ryšio 
kainų, kurios atitinka 4 straipsnio 
nuostatas. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos vykdys visų tarptinklinio ryšio 
kainų stebėseną pagal 8 straipsnio 1 dalį, 
kad įvertintų, ar tos kainos atitinka 
4 straipsnyje nurodytas vidutines kainas.
Įspėję mažiausiai prieš 30 dienų, vartotojai 
gali pasirinkti ir atsisakyti tarptinklinio 
ryšio kainų, kurios atitinka 4 straipsnio 
nuostatas arba jų neatitinka, nemokamai ir 
neribotą kartų skaičių.

2. Paslaugų savajame tinkle teikėjai per 
10 straipsnio 5 dalyje nustatytą laikotarpį 
turi taip suderinti tarifų vartotojams 
sistemas, kad jų tarptinklinio ryšio balso 
skambučių tarifai neviršytų 4 straipsnyje 
nustatytų ribų; ši nuostata netaikoma 
vartotojams, kuriems po šio reglamento 
įsigaliojimo buvo pasiūlytos tarptinklinio 
ryšio kainos ir kurie su jomis sutiko, kaip 
nurodyta šio straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Operatoriams suteikiama galimybė siūlyti reguliuojamą lygį viršijančias kainas. Nereikia nė 
sakyti, kad norint tai patvirtinti, bet koks toks tarptinklinio ryšio kainų padidinimas turi būti 
kompensuojamas kokia nors kita nauda vartotojams.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 198
4 STRAIPSNIO 1C DALIS (nauja)
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1c. Kartu su 2 dalyje nurodytu Bendrijos 
vartotojų tarifu kiekvienas paslaugų 
savajame tinkle teikėjas pasiūlo tinkamai 
nustatytą pastovią, visas paslaugas 
apimančią mėnesio kainą, į kurią taip pat 
būtų įtrauktas mokestis už visas ES 
tarptinklinio ryšio ir judriojo ryšio 
duomenų perdavimo (įskaitant SMS ir 
MMS) paslaugas visoje Bendrijoje.

Or. xm

Pagrindimas

Visi nauji vartotojai – ir tik nauji vartotojai – turi būti apmokestinami vartotų apsaugos 
tarifu. Be to, jie bet kuriuo metu gali pasirinkti palankesnį tarifą. Šis metodas paskatins 
operatorius kurti naujoviškesnius tarifų modelius.

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 199
5 STRAIPSNIS

Reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu didžiausių mažmeninių 
kainų ribų taikymo pradžia
4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
šešiems mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl konkurencinio spaudimo operatoriai bus priversti sumažinti mažmenines kainas, todėl šio 
aspekto nereikėtų įtraukti į jokį reglamentą. Konkurencija nacionaliniu lygiu leis sumažinti 
vartotojų išlaidas.

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 200
5 STRAIPSNIS

Reguliuojamų skambučių naudojantis Išbraukta.
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tarptinkliniu ryšiu didžiausių mažmeninių 
kainų ribų taikymo pradžia
4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
šešiems mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. 

Or. en

Pagrindimas

Išbraukimu siekiama, kad skambučių reguliavimas įsigaliotų tuo pat metu, kaip ir 
reguliavimas didmeninės prekybos lygmeniu ir reguliavimas gaunamų skambučių atveju.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 201
5 STRAIPSNIS

Reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu didžiausių mažmeninių 
kainų ribų taikymo pradžia
4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
šešiems mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. 

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir išsaugoti judriojo ryšio tiekėjų konkurencingumą, 
tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos turėtų būti reguliuojamos didmeniniu, bet ne 
mažmeniniu lygmeniu. 

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 202
5 STRAIPSNIS

Reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu didžiausių mažmeninių 
kainų ribų taikymo pradžia
4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
šešiems mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. 

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 203
5A STRAIPSNIS (naujas)

5a straipsnis
Mažmeninės tarptautinio tarptinklinio ryšio 
skambučių kainos ES ne mažiau kaip 
dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo neturi būti didesnės už 
pokalbiams šalies viduje taikomus tarifus.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant sumažinti mažmenines kainas, pirmiausia būtina sumažinti didmenines kainas  ir tai 
taikyti mažmeniniu lygmeniu. Siekiant Europos vidaus rinkoje užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją, per metus būtina suderinti kainas mažmeninėse rinkose.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 204
5 STRAIPSNIS

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
šešiems mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

3 ir 4 straipsnių įpareigojimai įsigalioja šio 
reglamento įsigaliojimo dieną.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad sumažėtų kainos, būtina nedelsiant pradėti taikyti didžiausias kainų ribas ir 
didmeniniu, ir mažmeniniu lygmenimis. Kainų sumažinimas ir yra pagrindinis reglamento 
tikslas. Be to, nors praėjusiais metais operatoriai pranešė apie didelio didmeninių kainų 
sumažinimo atvejus, mažmeninės kainos išlieka didelės. Todėl nereikalinga jokia „saulėtekio 
išlyga“.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler und Christian Ehler

Pakeitimas 205
5 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)
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1a. 3 ir 7 straipsnių įpareigojimai įsigalioja 
praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo.

Or. de

Pagrindimas

Įmonėms turi būti suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 206
5 STRAIPSNIO –1A DALIS (nauja)

–1a. 3 ir 7 straipsnių įpareigojimai 
įsigalioja praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 207
5 STRAIPSNIS

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
šešiems mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. 

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
dviem mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Įpareigojimai dėl mažmeninių kainų 
įsigalioja praėjus vienam mėnesiui nuo 
įpareigojimų dėl didmeninių kainų 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Operatoriams reikia pakankamai laiko deryboms dėl dvišalių tarptautinių sutarčių dėl 
tarptinklinio ryšio bei kitiems pasirengimo taikyti reguliuojamas kainas darbams. Siūlomas 
dviejų mėnesių laikotarpis turėtų būti pakankamas deryboms, o papildomo vieno mėnesio 
turėtų užtekti parengti reguliuojamų mažmeninių kainų paketus galutiniams vartotojams.
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Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 208
5 STRAIPSNIO –1A DALIS (nauja)

–1a. 3 straipsnio įpareigojimai įsigalioja 
praėjus trims mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Prieš taikant mažmeninių kainų ribas, būtina įgyvendinti didmeninių kainų ribas, kad būtų 
išvengta kainų suspaudimo, ypač mažesnių operatorių atžvilgiu, kurie privalo sumažinti savo 
didmenines kainas, kad galėtų išlaikyti mažesnes mažmenines kainas.

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 209
5 STRAIPSNIS

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
šešiems mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

4 straipsnyje numatyta pradinė mažmeninė 
garantija nustatoma ne vėliau nei po trijų 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo, o 
šio straipsnio įpareigojimai įsigalioja ne 
vėliau nei po šešių mėnesių nuo minėtos 
datos.

Or. es

Pagrindimas

Atitinkami įpareigojimai turi įsigalioti kaip galima greičiau, tačiau reikia suteikti 
pakankamai laiko nacionalinėms reguliavimo institucijoms nustatyti kainas nacionaliniu lygiu 
ir susijusiems operatoriams pritaikyti šiuos įpareigojimus atitinkančias savo kainas ir 
teikiamas paslaugas.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 210
5 STRAIPSNIS

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
šešiems mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
šešiems mėnesiams nuo šio reglamento 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, jei pagal nustatytus 
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kriterijus atliktas įvertinimas rodo, kad 
savojo tinklo operatoriai neįdiegė tinkamo 
kainų sumažinimo mažmeninėje rinkoje 
per anksčiau minėtą laiką.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Romano Maria La Russa

Pakeitimas 211
5 STRAIPSNIS

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
šešiems mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. 

3 ir 4 straipsnių įpareigojimai įsigalioja 
praėjus trims mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

4a straipsnio įpareigojimai įsigalioja 
praėjus trims mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo. 4a straipsnio 
nuostatų laikymosi pirmasis patikrinimas 
atliekamas praėjus devyniems mėnesiams 
nuo šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau –
kas šešis mėnesius.

Or. en

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 212
5 STRAIPSNIS

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
šešiems mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

1. 3 straipsnio įpareigojimai įsigalioja 
praėjus trims mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Or. fr

Pagrindimas

Nustatant didmenines kainas, trijų mėnesių įgyvendinimo laikotarpis būtinas, kadangi 
operatoriai per šį laikotarpį turi įdiegti naująsias kainas, vadovaudamiesi esamais 
susitarimais dėl tarptinklinio ryšio.

O dėl mažmeninių kainų, šešių mėnesių laikotarpio reikia tam, kad operatoriai galėtų 
nustatyti ir pradėti taikyti naujas kainas bei naujus pasiūlymus, atitinkamai pritaikyti 
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techniką, pasigaminti informacijos perdavimo klientams laikmenų ir parengti prekybos bei 
klientų aptarnavimo srities darbuotojų grupes.

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 213
5 STRAIPSNIS

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
šešiems mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. 

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
trims mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo pagal 10 straipsnio 5 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad didmeninių kainų reguliavimas įsigalios praėjus dviem mėnesiams nuo šio 
reglamento paskelbimo (siekiant suteikti pakankamai laiko įdiegti operacines procedūras, 
pvz., apmokestinimą). Prieš taikant mažmeninį kontroliavimą reikėtų suteikti vieno mėnesio 
laikotarpį, kad įsigaliotų mažmeninės kontrolės priemonės ir būtų apsisaugota nuo grynųjų 
pinigų srautų problemų tuo atveju, jei dar nebūtų galima pasinaudoti sumažintų didmeninių 
kainų teikiama nauda.  

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler und Christian Ehler

Pakeitimas 214
5 STRAIPSNIS

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
šešiems mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
trims mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Or. de

Pagrindimas

Eurotarifas turėtų būti taikomas praėjus trims mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo.  

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 215
5 STRAIPSNIS

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
šešiems mėnesiams nuo šio reglamento 

4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja praėjus 
trims mėnesiams nuo šio reglamento 
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įsigaliojimo. įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 216
5 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. 4 straipsnio įpareigojimai įsigalioja 
praėjus šešiems mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo. 4 straipsnio 
2 dalies nuostatų laikymosi pirmasis 
patikrinimas atliekamas praėjus dvylikai 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo, o 
vėliau – kas šešis mėnesius.

Or. fr

Pagrindimas

Nustatant didmennes kainas, trijų mėnesių įgyvendinimo laikotarpis būtinas, kadangi 
operatoriai per šį laikotarpį turi įdiegti naująsias kainas, vadovaudamiesi esamais 
susitarimais dėl tarptinklinio ryšio.

O dėl mažmeninių kainų, šešių mėnesių laikotarpio reikia tam, kad operatoriai galėtų 
nustatyti ir pradėti taikyti naujas kainas bei naujus pasiūlymus, atitinkamai pritaikyti 
techniką, pasigaminti informacijos perdavimo klientams laikmenų ir parengti prekybos bei 
klientų aptarnavimo srities darbuotojų grupes.

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 217
6 STRAIPSNIS

Skambučių priėmimo naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje mažmeninės 
kainos
Visa mažmeninė minutės kaina, neįskaitant 
PVM, kurią paslaugų savajame tinkle 
teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui už šio tarptinkliniu ryšiu 
priimamus balso telefonijos skambučius 
pasirinkto lankomos šalies operatoriaus 

Išbraukta.
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tinkle, negali būti didesnė kaip 130 % 
vidutinės judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kainos, paskelbtos pagal 
10 straipsnio 3 punktą. Į šiame straipsnyje 
nurodytas kainos ribas įskaičiuotos bet 
kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su 
reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu teikimu, pavyzdžiui, 
vienkartiniai mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Sujungta su 4 straipsniu.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler und Christian Ehler

Pakeitimas 218
6 STRAIPSNIS

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

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Turi būti atsisakyta naujo išsamaus mažmeninės rinkos reguliavimo. Tarptautinio 
tarptinklinio ryšio vartotojams eurotarifo taikymas užtikrins skaidrumą ir palankias sąlygas.

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 219
6 STRAIPSNIS

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Tokio tipo skambučiai jau įtraukti į 4 straipsnį.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 220
6 STRAIPSNIS

Skambučių priėmimo naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje mažmeninės 
kainos
Visa mažmeninė minutės kaina, neįskaitant 
PVM, kurią paslaugų savajame tinkle 
teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui už šio tarptinkliniu ryšiu 
priimamus balso telefonijos skambučius 

Išbraukta.
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pasirinkto lankomos šalies operatoriaus 
tinkle, negali būti didesnė kaip 130 % 
vidutinės judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kainos, paskelbtos pagal 
10 straipsnio 3 punktą. Į šiame straipsnyje 
nurodytas kainos ribas įskaičiuotos bet 
kokios fiksuotos kainos dalys, susijusios su 
reguliuojamų skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu teikimu, pavyzdžiui, 
vienkartiniai mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 221
6 STRAIPSNIS

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pakeitimas 222
6 STRAIPSNIS

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir išsaugoti judriojo ryšio tiekėjų konkurencingumą, 
tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos turėtų būti reguliuojamos didmeniniu, bet ne 
mažmeniniu lygmeniu. 

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 223
6 STRAIPSNIS

Skambučių priėmimo naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje mažmeninės 
kainos
Visa mažmeninė minutės kaina, neįskaitant 

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

Or. en

Pagrindimas

Dėl konkurencinio spaudimo operatoriai bus priversti sumažinti mažmenines kainas, todėl šio 
aspekto nereikėtų įtraukti į jokį reglamentą. Konkurencija nacionaliniu lygiu leis sumažinti 
vartotojų išlaidas.

Pakeitimą pateikė Daniel Caspary

Pakeitimas 224
6 STRAIPSNIS

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

Paslaugų savajame tinkle teikėjas negali 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui nustatyti 
kainos. Tai yra bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu teikimu, 
pavyzdžiui, vienkartiniai mokesčiai arba 
mokesčiai už pasirenkamas paslaugas. Taip 
pat lankomos šalies operatorius negali 
nustatyti kainos paslaugų savajame tinkle 
tiekėjui.
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vienkartiniai mokesčiai arba mokesčiai už 
pasirenkamas paslaugas.

Or. de

Pagrindimas

Naujo ambicingo tarptautinio tarptinklinio ryšio reglamentavimo tikslas yra tai, kad priimami 
skambučiai visoje ES turi būti nemokami. 

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 225
6 STRAIPSNIS

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

Visas mažmeninis minutės tarifas, 
neįskaitant PVM, kurį paslaugų savajame 
tinkle teikėjas gali nustatyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui už šio 
tarptinkliniu ryšiu priimamus balso 
telefonijos skambučius pasirinkto lankomos 
šalies operatoriaus tinkle, negali būti 
didesnis kaip 100 % vidutinės judriojo ryšio 
skambučio užbaigimo kainos, paskelbtos 
pagal 10 straipsnio 3 punktą. Į šiame 
straipsnyje nurodytas kainos ribas 
įskaičiuotos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, susijusios su reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu teikimu, 
pavyzdžiui, vienkartiniai mokesčiai arba 
mokesčiai už pasirenkamas paslaugas.

Or. it

Pagrindimas

Iš esmės vidutinė judriojo ryšio skambučio užbaigimo kaina už gaunamus skambučius 
vartotojams jau yra didelė. 

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna PSE grupės vardu

Pakeitimas 226
6A STRAIPSNIS (naujas)

6a straipsnis
Srauto priežiūra



PE 384.658v03-00 106/106 AM\660783LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Srauto priežiūros metodai negali kliudyti 
tarptinklinio ryšio vartotojams pasirinkti 
lankomos šalies operatoriaus tinklą. Toks 
pasirinkimas galios, kol tarptinklinio ryšio 
vartotojas išjungs savo prietaisą arba paliks 
pasirinkto lankomos šalies operatoriaus 
tinklą.

Or. en
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