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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies 
keičiantis Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios 
reguliavimo sistemos
(COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai
(COM(2006)0382)1, 

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0244/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą, 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir
Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A6-0000/2007), 

1. pritaria iš dalies pakeistam Komisijos pasiūlymui;

2. ragina Komisiją pranešti Parlamentui, jei ji turi ketinimų nukrypti nuo Parlamento 
patvirtinto teksto arba jį pakeisti kitu tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. 

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
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. 

(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. 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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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. 

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, vis dar atrodo, jog šios paslaugos 
kainos tinkamai neatspindi sąnaudų.

Pakeitimas 2
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 jie turėtų būti tiesiogiai taikomi 
visose valstybėse narėse.

Pagrindimas

Pastaraisiais mėnesiais vyko nuolatinė diskusija dėl paslaugų operatorių sąmoningumo 
kėlimo. Pramonė, atrodo, jau tikisi, jog kainos bus reguliuojamos. Dėl to šio klausimo 
nebegalima atidėlioti.

Pakeitimas 3
15 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(15a) Joks didmeninių paslaugų savajame 
tinkle teikėjas negali iš jokio kito 
operatoriaus imti mokesčio, viršijančio šį 
mokestį už minutę. Taip pat turėtų būti 
nustatytas maksimalus mažmeninis 
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mokestis už minutę (eurotarifas), kurį 
vartotojai galėtų bet kuriuo metu 
pasirinkti ir įtraukti į tarifų už paslaugas 
savo valstybėje rinkinį. 

Pagrindimas

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

Pakeitimas 4
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 atitinkamus veiksnius, 
susijusius su skambinimu ir skambučio 
priėmimu naudojantis tarptautiniu 
tarptinkliniu ryšiu (įskaitant pridėtines 
išlaidas, signalų perdavimą, skambučio 
inicijavimą, persiuntimą ir užbaigimą) 
Kadangi tarptautinio tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainų skirtumai, susiję su 
skambinimu ir skambučio priėmimu 
lankomoje šalyje, t.y. su skambučiais į 
kliento gimtąją šalį ir iš jos, atrodo yra 
nežymūs, maksimaliai didmeninei kainai 
apskaičiuoti turėtų būti naudojamas 
bendras koeficientas. 

Pakeitimas 5
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 

(19) Didžiausia kainų riba teikiant 
skambučių tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu 
paslaugą didmeniniu lygiu turėtų būti 
pagrįsta vidutine judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo minutės kaina, apskaičiuota 
kaip piko ir ne piko kainos vidurkis,
didelę įtaką rinkoje turintiems 
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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 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. 

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 
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. 

Pagrindimas

Esama įrodymų, jog daugumos valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos buvo 
nustačiusios skambučių kainos svertinius vidurkius, taip pat vidutinę kainą piko ir ne piko 
metu. Dėl to toks skaičiavimo būdas nebus mažiau dirbtinas, nei atsižvelgiant vien į vidutinę 
kainą piko metu. 

Pakeitimas 6
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 

(20) Neprivalomam eurotarifui 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 
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produktus. produktus. 

Pakeitimas 7
20 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(20a) Siekiant padidinti konkurenciją 
tarptautinėje judriojo ryšio duomenų 
perdavimo rinkoje ir užtikrinti kainų už 
naujas paslaugas, pvz., MMS 
(daugiaformačių pranešimų), mobiliojo
interneto ir mobiliosios TV, skaidrumą ir 
palyginamumą, paslaugų savajame tinkle 
teikėjai turėtų būti įpareigoti kartu su 
eurotarifu pasiūlyti pastovią, visas 
paslaugas apimančią mėnesio kainą, į 
kurią taip pat būtų įtrauktas užmokestis 
už visas tarptautinio tarptinklinio ryšio ir 
šio teikėjo siūlomas judriojo ryšio 
duomenų perdavimo paslaugas. Pastovi 
kaina turėtų sudaryti sąlygas vartotojui 
palyginti tarifų derinius visoje Europoje ir 
galimybę pasirinkti iš daugiau paslaugų 
savajame tinkle teikėjų.

Pagrindimas

Pranešėjas pritaria bendrai Komisijos pozicijai, kad remiantis dabartine informacija (t.y. 
poveikio įvertinimu) tarptautinių judriojo ryšio duomenų perdavimo paslaugų kainų 
reguliavimas nepateks į šio reglamento taikymo sritį. Vis dėlto esama nenuginčijamų 
įrodymų, kad duomenų perdavimo paslaugų rinka veikia netinkamai. Pastovi kaina turėtų 
sudaryti sąlygas vartotojui palyginti tarifų derinius visoje Europoje. Tai galbūt padidins 
konkurenciją šioje rinkoje ir leis sumažinti tarptinklinio ryšio kainas.

Pakeitimas 8
21 KONSTATUOJAMOJI DALIS 21

(21) Šiame reglamente nurodytų 
tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų 
skambučiams naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu užsienyje teikėjai turėtų turėti laiko 
savanoriškai pritaikyti savo mažmenines 

Išbraukta.



PE 384.334v01-00 10/27 PR\649863LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

kainas, kad jos atitiktų šiame reglamente 
numatytas didžiausias ribas. Šiuo tikslu 
tikslinga suteikti šešių mėnesių laikotarpį, 
kad rinkos dalyviai galėtų padaryti 
būtinus pritaikymus.

Pakeitimas 9
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.

Pakeitimas 10
23 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

Išbraukta.

Pakeitimas 11
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 

(26) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų
skambinant arba priimant skambučius 
tarptinkliniu ryšiu, taip pat siunčiant ir 
gaunant duomenis Bendrijoje skaidrumą 
bei padėti tarptinklinio ryšio vartotojams 
priimti sprendimus dėl naudojimosi savo 
mobiliaisiais telefonais užsienyje, 
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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.

judriosios telefonijos paslaugų teikėjai 
turėtų suteikti galimybę savo tarptinklinio 
ryšio vartotojams nemokamai lengvai gauti 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, 
jiems taikomas atitinkamoje lankomoje 
valstybėje narėje. Ši informacija turėtų 
apimti duomenis apie skambinimo ir balso 
skambučių priėmimo, taip pat duomenų 
siuntimo ir gavimo kainas bet kuriame 
lankomos valstybės narės tinkle. 
Informacijoje turėtų būti pažymėti 
skirtumai tarp piko ir ne piko kainų ir kiti 
laikino pobūdžio pakeitimai. Per vieną 
valandą po vartotojo atvykimo į kitą 
valstybę narę tarptinklinio ryšio vartotojas 
turi teisę gauti iš jo arba jos paslaugų 
savajame tinkle teikėjo automatinę SMS
arba kitokio pobūdžio informaciją 
(asmenims su regos sutrikimais), kurioje 
būtų pateikti konkrečiai šiam vartotojui 
galiojantys duomenys apie skambinimo ir 
balso skambučių priėmimo, taip pat 
duomenų siuntimo ir gavimo kainas 
lankomoje valstybėje narėje. Vartotojams 
turėtų būti sudaryta galimybė pasirinkti 
automatinį SMS priėmimą arba SMS 
pagal pareikalavimą.

Pakeitimas 12
KONSTATUOJAMOJI DALIS 26 A (nauja)

(26a) 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 reikia, kad teikėjai reguliariai 
pateiktų vartotojams visą informaciją apie 
eurotarifo ir pastovios mėnesio kainos 
reguliavimo sąlygas. Be to, vartotojai taip
pat turi būti informuoti apie lygiagrečiai 
taikomus tarptinklinio ryšio tarifus.



PE 384.334v01-00 12/27 PR\649863LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Paslaugų teikėjai taip pat turėtų 
informuoti vartotojus apie taip, kaip 
įjungti kurią nors būtiną tarifų sistemą. 

Pakeitimas 13
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 Komisijai 
tokios stebėsenos rezultatus per šešis 
mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo. 
Informacija apie bendroves, vartotojus, 
kurie yra sudarę išankstinio mokėjimo, 
arba apmokėjimo po paslaugos suteikimo 
sutartį, turėtų būti pateikta atskirai. 
Komisija turėtų skelbti atitinkamų įvykių 
ES ataskaitas kas 12 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, 
kad judriojo ryšio vartotojams būtų 
suteikiama naujausia informacija apie šio 
reglamento taikymą. 

Pakeitimas 14
31 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
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(31a) Kainų reguliavimas didmeninės 
prekybos lygiu turėtų būti nutrauktas, jei 
pradėtų tinkamai veikti birža, kurioje būtų 
prekiaujama tarptinklinio ryšio minutėmis 
ir (arba) bitais. 

Pagrindimas

Tinkamai veikianti birža, kurioje būtų prekiaujama tarptinklinio ryšio minutėmis ir (arba) 
bitais, veiktų anonimiškai ir sudarytų vienodas galimybes visiems paslaugų teikėjams, 
nediskriminuojant mažų įmonių arba paslaugų teikėjų, kurie tiesiogiai konkuruoja 
tarpusavyje. Tuo atveju nebereikės nustatyti didžiausios didmeninės kainos, kad būtų 
pasiektas atitinkamas rezultatas. 

Pakeitimas 15
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, paremtas 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, apsaugant judriojo 
ryšio operatorių konkurenciją ir išsaugant 
naujovių diegimo paskatas ir vartotojų 
pasirinkimo teises. 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.

Pakeitimas 16
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1 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja)

1a. Šiame reglamente apibrėžtos taisyklės, 
padėsiančios padidinti kainodaros 
skaidrumą ir patobulinti informacijos 
apie tarifus teikimo sąlygas vartotojams, 
naudojantiems tarptinklinio ryšio 
paslaugas, įskaitant duomenų perdavimo 
paslaugas. 

Pakeitimas 17
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) „reguliuojamas skambutis naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu“ – tarptinklinio ryšio 
vartotojo atliekamas arba gautas judriosios 
balso telefonijos skambutis, inicijuojamas 
arba gautas pasirinkto lankomos šalies 
operatoriaus tinkle ir užbaigiamas 
viešajame telefono ryšio tinkle Bendrijoje; 

Pakeitimas 18
3 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja)

Siekiant, kad kiekvienas paslaugų 
savajame tinkle teikėjas galėtų teikti 
tarptinklinio ryšio paslaugas, jis gali 
prisijungti prie kitų valstybių narių (ne 
tos, kurioje jis turi savo tinklą) antžeminės 
viešosios judriosios telefonijos tinklų ir 
juos naudoti. 

Pakeitimas 19
4 STRAIPSNIO ANTRAŠTĖ

Mažmeninės reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

Mažmeninės reguliuojamų atliekamų arba 
gautų skambučių naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu kainos

Pakeitimas 20
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4 STRAIPSNIO 1 DALIS

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 naudojamą
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, negali būti 
didesnė kaip [ x %] 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. Už reguliuojamo 
skambučio priėmimą paslaugų savajame 
tinkle teikėjas negali imti mokesčio, 
viršijančio trečdalį maksimalios 
tarptinklinio ryšio mažmeninės kainos.
Šiame straipsnyje numatyti kainų 
apribojimai bus taikomi eurotarifui, kurį 
turi siūlyti kiekvienas paslaugų savajame 
tinkle teikėjas. Vartotojai gali 
savanoriškai naudotis arba atsisakyti 
eurotarifo. Šie veiksmai bus nemokami,
už juos nebus numatytos baudos arba 
kitos sąlygos bei apribojimai, susiję su 
abonentine sutartimi.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 21
4 STRAIPSNIO 1 DALIS A (nauja)
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1a. Kartu su 1 dalyje numatytu eurotarifu 
kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas pasiūlo tinkamai nustatytą
pastovią, visas paslaugas apimančią 
mėnesio kainą, į kurią taip pat būtų 
įtrauktas užmokestis už visas tarptautinio 
tarptinklinio ryšio ir judriojo ryšio 
duomenų perdavimo (įskaitant SMS ir 
MMS) paslaugas visoje Bendrijoje.

Pagrindimas

Pranešėjas pritaria bendrai Komisijos pozicijai, kad remiantis dabartine informacija (t.y. 
poveikio įvertinimu) tarptautinių judriojo ryšio duomenų perdavimo paslaugų kainų 
reguliavimas nepateks į šio reglamento taikymo sritį. Vis dėlto esama nenuginčijamų 
įrodymų, kad duomenų perdavimo paslaugų rinka veikia netinkamai. Pastovi kaina turėtų 
sudaryti sąlygas vartotojui palyginti tarifų derinius visoje Europoje. Tai galbūt padidins 
konkurenciją šioje rinkoje ir leis sumažinti tarptinklinio ryšio kainas. 

Pakeitimas 22
5 STRAIPSNIO 1 DALIS

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

4 straipsnio įpareigojimai, susiję su 10 
straipsnio 5 dalies nuostatomis, įsigalioja 
nuo šio reglamento įsigaliojimo. 

Pagrindimas

Pastaraisiais mėnesiais vyko nuolatinė diskusija dėl paslaugų operatorių sąmoningumo 
kėlimo. Pramonė, atrodo, jau tikisi, jog kainos bus reguliuojamos. Dėl to šio klausimo 
nebegalima atidėlioti. 

Pakeitimas 23
6 STRAIPSNIS

6 straipsnis
Skambučių priėmimo naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje mažmeninės 
kainos

Išbraukta.

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

Pakeitimas 24
7 STRAIPSNIO 1 DALIS

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

1. Kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas paprašius pateikia savo 
tarptinklinio ryšio vartotojui asmeninę 
kainodaros informaciją apie mažmenines 
kainas, kurios taikomos tam vartotojui 
skambinant ir siunčiant SMS ir MMS, taip 
pat naudojant kitas tarptinklinio ryšio 
paslaugas lankomoje valstybėje narėje. 

Pakeitimas 25
7 STRAIPSNIO 2 DALIS

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

Išbraukta.
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Pakeitimas 26
7 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)

2a. Per vieną valandą po vartotojo 
atvykimo į kitą valstybę narę tarptinklinio 
ryšio vartotojas turi teisę gauti iš jo 
paslaugų savajame tinkle teikėjo 
automatinę SMS arba kitokio pobūdžio 
informaciją (asmenims su regos 
sutrikimais), kurioje būtų pateikti 
konkrečiai šiam vartotojui galiojantys 
duomenys apie skambinimo ir balso 
skambučių priėmimo, taip pat SMS, MMS 
ir bet kokio kitokio duomenų siuntimo ir 
gavimo kainas lankomoje valstybėje 
narėje. Vartotojams turėtų būti sudaryta 
galimybė pasirinkti automatinį SMS 
priėmimą arba SMS pagal pareikalavimą. 

Pakeitimas 27
7 STRAIPSNIO 3 DALIS

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

3. Pirmiau nurodyta informacijos teikimo 
paslauga teikiama nemokamai. 

Pakeitimas 28
7 STRAIPSNIO 4 DALIS

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

Išbraukta.

Pakeitimas 29
7 STRAIPSNIO 5 DALIS



PR\649863LT.doc 19/27 PE 384.334v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

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

5. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
pateikia naujiems vartotojams visą 
informaciją apie taikomas tarptinklinio 
ryšio kainas sudarant abonentinę sutartį. 
Jie savo vartotojams taip pat reguliariai 
pateikia atnaujintą informaciją apie 
taikomas tarptinklinio ryšio kainas bei 
praneša jiems kiekvieną kartą šioms 
kainoms iš esmės pasikeitus. Paslaugų 
savajame tinkle teikėjai tuoj pat suteikia 
kiekvienam vartotojui visą informaciją 
apie 4 straipsnio 1 dalyje numatyto Euro 
tarifo ir 4 straipsnio 2 dalyje numatytos 
pastovios mėnesio kainos reguliavimo 
sąlygas ir apie tai, kaip įjungti kurią nors 
būtiną tarifų sistemą. 

Pakeitimas 30
8 STRAIPSNIO 6 DALIS

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

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
stebi tarptinklinio ryšio vartotojams 
teikiamų balso tarptinklinio ryšio 
paslaugų didmeninių ir mažmeninių kainų 
pokyčius, ypač Bendrijos tolimiausiuose 
regionuose, ir perduoda Komisijai tokios 
stebėsenos rezultatus per šešis mėnesius 
po šio reglamento įsigaliojimo. 
Informacija apie bendroves, vartotojus, 
kurie yra sudarę išankstinio mokėjimo, 
arba apmokėjimo po paslaugos suteikimo 
sutartį, turėtų būti pateikta atskirai. 
Remdamasi šiomis nacionalinių 
reguliavimo institucijų ataskaitomis ir 
atsižvelgdama į Europos reguliuotojų 
grupės nuomonę Europos Komisija per 12 
mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo
pateiks Parlamentui ir Tarybai 
tarptinklinio ryšio paslaugų didmeninių ir 
mažmeninių kainų Bendrijoje analizę. Jei 
po šio reglamento įsigaliojimo
tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų 
kainos žymiai nesumažės, Komisija, 
remdamasi 13 straipsnio 2 dalyje 
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numatyta nuostata dėl pakartotinio 
peržiūrėjimo, patvirtins I priede nurodytą 
skambučių užbaigimo judriojo ryšio 
tinkluose mokesčio nustatymo koeficientą.

Pakeitimas 31
8 STRAIPSNIO 6 A DALIS (nauja)

6a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
stebi tarptinklinio ryšio vartotojams 
teikiamų tarptinklinio ryšio SMS ir kitų 
duomenų perdavimo paslaugų didmeninių 
ir mažmeninių kainų pokyčius ir
perduoda Komisijai šios stebėsenos
rezultatus per šešis mėnesius po šio 
reglamento įsigaliojimo. Informacija apie 
bendroves, vartotojus, kurie yra sudarę 
išankstinio mokėjimo, arba apmokėjimo 
po paslaugos suteikimo sutartį, turėtų būti 
pateikta atskirai. 
Remdamasi šiomis nacionalinių 
reguliavimo institucijų ataskaitomis ir 
atsižvelgdama į Europos reguliuotojų 
grupės nuomonę Europos Komisija per 18 
mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo
pateiks Parlamentui ir Tarybai 
tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo 
paslaugų didmeninių ir mažmeninių 
kainų Bendrijoje analizę. Jei po šio 
reglamento įsigaliojimo kainos žymiai 
nesumažės, Komisija įvertins, ar 
reikalinga nuostata dėl tarptautinio 
tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo 
paslaugų mokesčio sumažinimo ir, jei 
reikia, pateiks atitinkamą pasiūlymą. 

Pakeitimas 32
12 STRAIPSNIO 1 DALIS

Komisija persvarsto šio reglamento 
veikimą ir teikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip po 

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

dvejų metų nuo jo įsigaliojimo. Į ataskaitą 
Komisija įtraukia argumentus, ar reikia 
diegti „moka tas, kuriam skambinama“
principą, ar reguliavimo tebereikia, ar jį 
galima panaikinti atsižvelgiant į rinkos 
pokyčius ir konkurencijos požiūriu. Be to, 
klausimą dėl esančios arba nesančios 
tinkamos biržos, kurioje būtų 
prekiaujama tarptinklinio ryšio minutėmis 
ir (arba) bitais. Šiuo tikslu Komisija gali 
prašyti valstybių narių ir nacionalinių 
reguliavimo institucijų pateikti informaciją, 
kurią jos pateikia nedelsdamos. 

Pakeitimas 33
I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytų reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
didmeninė kaina

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

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

Bendra didmeninė kaina, kurią pasirinko 
vieno lankomos šalies tinklo operatorius 
gali nustatyti bet kuriam tarptinklinio ryšio 
vartotojo savojo tinklo operatoriui už 
reguliuojamą skambutį naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu, inicijuojamą tame 
pasirinkto lankomos šalies operatoriaus 
tinkle, neviršija pagal 10 straipsnio 3 dalį 
paskelbtą vidutinę judriojo ryšio 
skambučio užbaigimo kainą atitinkančios 
minutės kainos, padaugintos iš [y] visiems 
skambučiams į viešająjį telefono ryšio 
tinklą valstybėje narėje, nepriklausomai 
nuo to, ar pasirinkto operatoriaus tinklas 
yra joje, ar kitoje valstybėje narėje.

a) iš dviejų, jeigu tai reguliuojamas 
skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
į numerį, priklausantį valstybės narės, 
kurioje yra pasirinkto lankomos šalies 
operatoriaus tinklas, viešajam telefono 
ryšio tinklui; arba

b) iš trijų, jeigu tai reguliuojamas 
skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
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į numerį, priklausantį kitos valstybės 
narės negu valstybė narė, kurioje yra 
pasirinkto lankomos šalies operatoriaus 
tinklas, viešajam telefono ryšio tinklui. 

Į šiame priede nurodytas kainų ribas 
įskaičiuotos bet kokios fiksuotos kainos 
dalys, pavyzdžiui, skambučio sudarymo 
mokesčiai.

Pakeitimas 34
II PRIEDO 1 DALIES A PUNKTAS

(a) „Nacionalinis judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kainos svertinis vidurkis“ − 
judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainų 
vienam DĮR operatoriui svertinis vidurkis, 
apskaičiuojamas remiantis aktyvių 
abonentų skaičiumi vienam DĮR 
operatoriui; 

(a) „Nacionalinis judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kainos svertinis vidurkis“ − 
judriojo ryšio skambučio užbaigimo kainų 
vienam DĮR operatoriui svertinis vidurkis, 
apskaičiuojamas remiantis bendru ryšio 
minučių skaičiumi vienam DĮR 
operatoriui; 

Pakeitimas 35
II PRIEDO 1 DALIES B PUNKTAS

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

(b) „Vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina vienam DĮR operatoriui“ 
− vidutinė minutės kaina (įskaitant 
skambučio sudarymo mokesčius), pagrįsta 
trijų minučių trukmės skambučio kainos 
vidurkiu (t.y. piko ir ne piko kainų 
vidurkiai), neįskaitant PVM ir išreikšta 
atitinkamos valstybės narės nacionaline 
valiuta, apskaičiuojama pagal kainas, 
kurias kiekvienas DĮR operatorius nustato 
už balso skambučių užbaigimą savo 
judriojo ryšio tinkle, kaip apibrėžta pagal 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
patvirtintą metodiką; 
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Pakeitimas 36
II PRIEDO 1 DALIES D PUNKTAS

(d) „Aktyvūs abonentai vienam DĮR 
operatoriui“ − bendras skaičius, kurį 
sudaro kiekvieno DĮR operatoriaus 
aktyvių abonentų skaičius ir kiekvieno 
kito judriojo ryšio paslaugų teikėjo, kuris 
naudoja DĮR operatoriaus tinklą balso 
skambučių užbaigimui savo vartotojams, 
aktyvių abonentų skaičius;

Išbraukta.

Pakeitimas 37
II PRIEDO 1 DALIES E PUNKTAS

(e) „aktyvūs abonentai“ − aktyvūs 
judriojo ryšio abonentai (įskaitant ir 
išankstinio apmokėjimo, ir apmokėjimo 
po paslaugos suteikimo abonentines 
sutartis), nustatomi pagal nacionalinės 
reguliavimo institucijos patvirtintą 
metodiką.

Išbraukta.

Pakeitimas 38
II PRIEDO 2 DALIS

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

(2) Pagal 10 straipsnio 3 dalį skelbiama 
vidutinė judriojo ryšio skambučio 
užbaigimo kaina yra nacionalinis judriojo 
ryšio skambučio užbaigimo kainų svertinis 
vidurkis. Ji apskaičiuojama naudojantis 
toliau 3 dalyje nurodyta informacija, kurią 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
perdavė Komisijai pagal 10 straipsnio 2 
arba 4 dalyje nurodytą prašymą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Galimybė Europos piliečiams naudotis mobiliaisiais prietaisais keliaujant už jų šalies ribų yra 
sudedamoji Europos vidaus judriojo ryšio paslaugų dalis. Dabartinė tarptinklinio ryšio rinka 
turi aiškių rinkos spragų, kurios trukdo Europos piliečiams naudotis judriojo ryšio 
paslaugomis keliaujant užsienyje. 

Mes neabejotinai remiame Komisijos pasiūlymą dėl tarptinklinio ryšio per Bendrijos 
viešuosius judriojo ryšio tinklus. Vis dėlto mes įžvelgiame tobulinimo galimybes, susijusias 
su kainų vartotojams skaidrumu, siekiant sudaryti galimybes vartotojams rinktis,
remiantis turima informacija, ir veiksmų laisvės judriųjų tinklų operatoriams sukūrimu,
siekiant didinti konkurenciją vidaus tarptinklinio ryšio rinkoje.

Europos Parlamentas atsižvelgia į Komisijos susirūpinimą reguliuojamomis tarptautinio 
judriojo ryšio duomenų perdavimo kainomis remiantis informacija apie esamą šios rinkos 
dalį, ypač be reikiamo poveikio įvertinimo. Nepaisant to, Europos Parlamentas pripažįsta 
didelį atidaus šios rinkos dalies įvertinimo ir stebėsenos poreikį, nes atrodo, kad čia esama 
rimtų rinkos spragų. 

I. Rinkos spragos 

1. Labai aukštos kainos 
Judriųjų ryšių paslaugų kainos už tarptinklines paslaugas svyruoja tarp auštų ir ypač aukštų. 
Nors visų pirma mažmeniniai mokesčiai yra nepagrįstai aukšti, yra pagrindo manyti, kad 
didmeninio pardavimo mokesčiai, renkami paslaugų savajame tinkle tiekėjų, ypač iš 
smulkiųjų operatorių, gerokai viršija jų išlaidas ir kelia grėsmę sąžiningai konkurencijai. 

2. Skaidrumo trūkumas 
Europos piliečiams reikalingi kokybiški ryšiai. Šis poreikis akivaizdus, atsižvelgiant į tai, kad 
aštuoni iš dešimties Europos piliečių turi mobiliuosius telefonus ir kad kai kuriose valstybėse 
narėse skvarbos lygis siekia 100% (Italijoje – 123,2%, Portugalijoje – 117,1%, JK –
116,3%)1. Dėl to svarbus skaidrus kainodaros mechanizmas. Verslo ryšių tarp įmonių 
skaidrumas užtikrina vidaus rinkos veikimą. Verslo įmonių-pirkėjų lygmeniu pagrindinis 
tikslas yra aprūpinti pirkėjus išsamia ir palyginama informacija apie esamas kainas, kad 
vartotojai turėtų informacija paremto pasirinkimo galimybę. 

II. Telekomunikacijų vidaus rinkos veikimo kliūtys 

1. Lisabonos tikslų nesiekimas 
Pagrindinis Lisabonos dienotvarkės tikslas yra iki 2010 m. paversti Europą 

  
1 2005 pabaigoje. Šaltinis: Credit Suisse, Prof. Gerpott Analysis.
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konkurencingiausia žiniomis pagrįsta ekonomika. 2005 m. kovo mėn. Europos Vadovų 
Taryba kreipėsi į Komisiją, Tarybą ir valstybes nares ir paprašė atgaivinti Lisabonos strategiją 
bei persvarstyti klausimus, susijusius su augimu ir užimtumu Europoje. Tinkamas darbo 
rinkos augimas galėtų padidinti rinkos augimą ir suteikti naują postūmį komkurencingai 
Europos ekonomikai. Siekiant užtikrinti pasaulinį Europos rinkos konkurencingumą,
reikalinga dinamiška vidaus rinka be vidinių kliūčių. Nepagrįstai aukštos kainos sukelia 
pavojų, kad vartotojai dėl telefono ryšio sukurtų kliūčių nebesinaudos paslaugų vidaus rinka. 

2. Žiniomis pagrįstos vidaus rinkos nesukūrimas 
Judriųjų ryšių rinką, kuri yra platesnės informacinės visuomenės paslaugų rinkos dalis, sudaro 
ne tik balso telefonijos, bet ir kitų naujesnių ryšio paslaugų teikimas. Ypač VOIP, 3G tinklų, 
Wi-Fi, mobiliojo interneto ir TV bei naujų telefoninių pagalbinių judriojo ryšio duomenų 
perdavimas plačiu mastu yra perspektyvi raida, kurios neturėtų kliudyti paklausos 
trūkumas dėl atgrasančių kainų.  

3. Neveikiantis savireguliavimas 
Savireguliavimas reiškia, kad operatoriai arba jų grupės turėtų derėtis tarpusavyje ir bendrai 
derinti gaires Europos lygmeniu. Operatoriai turi užtikrinti esminį didmeninės ir mažmeninės 
kainų sumažinimą. Suprantama, kad šie pasiūlymai iki šiol negalėjo būti įgyvendinti. 

4. Neveikimas remiantis skaičiais 
Tyrimai parodė, kad: 

• beveik vienas iš aštuonių Europos piliečių turi mobilųjį telefoną; 
• mobiliųjų telefonų vartotojai labai priklauso nuo tarptinklinio ryšio paslaugų, nes

dauguma (9 iš 10) vartotojų vykdami į užsienį renkasi šias paslaugas užuot pirkę 
naują kortelę;

• daugelis vartotojų vykdami į užsienį apriboja naudojimąsi judriuoju ryšiu; 
• ypač brangios telefono paslaugos, daugelio apklaustųjų (81%) nuomone, yra 

pagrindinė priežastis, dėl kurios europiečiai mažiau naudojasi telefonu keliaudami į 
užsienį; 

• tai, kad 4 iš 10 europiečių aiškiai nežino jų skambučių kainos, yra labai susiję su kainų
skaidrumo stoka; 

• daugelis europiečių (70% apklaustųjų) pageidauja, kad Europos Sąjunga imtųsi 
veiksmų skambučių ir tekstinių žinučių kainoms sureguliuoti, kad tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainos neproporcingai neviršytų vietos kainų. 

B Siūlomi patobulinimai 

Veikiančios Europos vidaus telekomunikacijų rinkos sukūrimas yra pagrindinis šio 
reglamento uždavinys. Turi būti įveiktos geografinės kliūtys, kad būtų pasiekta didesnė
konkurencija. Siekiant bendro tikslo, turi būti didinamas skaidrumas vartotojams ir pramonei. 

5. Didmeninės prekybos reguliavimas 
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Didmeninių kainų reguliavimas – kertinis principas, kuris padėtų įgyvendinti anksčiau 
numatytus uždavinius. Kainų reguliavimas, siekiant užtikrinti konkurenciją, sudarys vienodas 
galimybes dideliems ir mažiems, seniems ir naujiems (patekimas į rinką), Šiaurės ir Pietų 
(turizmas), taip pat Rytų ir Vakarų (pajamų dydis) operatoriams. Be to, siekiant vienodų 
konkurencijos sąlygų, visi didmeninių paslaugų teikėjai turės laikytis privalomų 
įsipareigojimų dėl tarptinklinio ryšio paslaugų.

Didmeninių kainų reguliavimas turi būti skaidrus, apsaugotas nuo manipuliacijų, vienodai 
taikomas visose valstybėse narėse ir nesukurti pernelyg didelės administracinės naštos 
reguliavimo institucijoms. 

Didmeninės kainos turėtų būti reguliuojamos nustatant vidutinį visoms 27 valstybėms 
narėms skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose mokestį. Tikroji kaina apskaičiuojama 
dauginant vidutinį mokestį iš bendro koeficiento. Joks paslaugų savajame tinkle teikėjas 
negali iš jokio kito operatoriaus imti mokesčio, viršijančio šį mokestį už minutę.

Didmeninių kainų reguliavimo nuostatos turėtų įsigalioti nedelsiant. 

6. Saulėlydžio išlyga 

Jei pramonė nuspręstų įkurti prekių biržą, apimančią visą Europos tarptinklinio ryšio 
paslaugų rinką (priimami ir išeinantys skambučiai), operatoriams, sudarantiems sandorius 
visam savo tarptinklinio ryšio minučių kiekiui šioje biržoje, didmeninių kainų reguliavimo 
nuostatos netaikomos. 

7. Mažmeninės prekybos reguliavimas 

Mažmeninių kainų reguliavimas pirmiausia turėtų užtikrinti, kad vartotojai pajustų 
didmeninių kainų sumažinimo rezultatus, tačiau turėtų būti nevaržomas paslaugų teikėjų 
lankstumas kuriant naujas paslaugas ir tarifų derinius. 

Tikroji mažmeninė kaina bus susieta su nustatytu mažmeniniu tarifu (eurotarifas), kurį 
privalės siūlyti vartotojams visi paslaugų teikėjai. Šis tarifas turėtų apimti kainą už visas 
teikiamas paslaugas vieno skambučio metu arba per laiko vienetą. Jei reikia, jį gali patvirtinti 
Europos Parlamentas arba Europos Taryba. Paslaugų teikėjai įpareigoti pateikti vartotojams 
visą informaciją apie šį tarifą ir jo naudojimo sąlygas, kad vartotojai galėtų juo lengvaio 
pasinaudoti.

Siekiant padidinti konkurenciją tarptautinėje judriojo ryšio duomenų perdavimo rinkoje ir 
užtikrinti kainų už naujas paslaugas, pvz., MMS (daugiaformačių pranešimų), mobiliojo
interneto ir mobiliosios TV, skaidrumą ir palyginamumą, paslaugų savajame tinkle teikėjai 
turėtų būti įpareigoti pasiūlyti pastovią, visas paslaugas apimančią mėnesio kainą, į kurią 
taip pat būtų įtrauktas užmokestis už visas tarptautinio tarptinklinio ryšio ir šio teikėjo 
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siūlomas judriojo ryšio duomenų perdavimo paslaugas. Jai nebus taikomos jokios kainų 
reguliavimo nuostatos.

Jei paslaugų teikėjai vykdo abu reikalavimus (eurotarifo ir pastovios mėnesio paslaugų 
kainos), kainų reguliavimo nuostatos netaikomos visiems kitiems esamiems ir naujiems 
tarptautinio tarptinklinio ryšio tarifų modeliams. Taip paslaugų teikėjai galės lanksčiai 
parengti tarifų derinius. 
Mažmeninės prekybos kainų reguliavimo nuostatos turėtų įsigalioti nedelsiant ir nustoti 
galioti, kai bus įveikti geografiniai barjerai ir sukurta tinkamai veikianti vidaus rinka. 

8. Skaidrumas 

Aktyvi (automatinė) informavimo apie kainas sistema labiau tinka už informavimą pagal 
pareikalavimą. Siekiant užkirsti kelią el. pašto šiukšlėms, turėtų būti teikiami tik duomenys 
apie kainas. Vartotojui turi būti sudaryta galimybė įjungti informavimą pagal pareikalavimą. 

Vartotoją reikia informuoti tikruoju laiku apie išlaidas už jo naudojamą tarptinklinį ryšį. 

Turi būti užtikrinta, jog vartotojų informavimo sąnaudos bus proporcingos. 

Siekiant užtikrinti, kad vartotojai pajustų didmeninių kainų sumažinimo rezultatus, reikėtų 
didesnio sandorių tarp paslaugų teikėjų skaidrumo. Kol nesukurta Europos reguliavimo 
institucija, skaidrumą turėtų užtikrinti nacionalinės reguliavimo institucijos.

9. Tolesni veiksmai 

Europos Parlamentas prašo Komisijos atidžiai stebėti naudojimosi tarptautiniu 
tarptinkliniu ryšiu kainų pokyčius ir įvertinti tolesnio šios srities reguliavimo būtinybę. 
Pranešėjai atkreipia dėmesį į tai, kad per didelės kainos gali turėti neigiamos įtakos naujoms
technologijoms ir paslaugoms šioje srityje. 

C. Siekiami tikslai 

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pasiūlyto reglamento tikslas yra suderinti ir vartotojų, ir 
judriųjų telekomunikacijų pramonės interesus. Tai būtų galima pasiekti žymiai 
sumažinant tarptinklinio ryšio paslaugų kainas ir sukuriant vienodas sąlygas judriojo ryšio 
operatoriams. 


