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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo metu galiojantis tarptinklinio ryšio reglamente (2007 m., iš dalies pakeistas 2009 m.) 
reguliuojamos skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu ir tarptinkliniu ryšiu siunčiamų SMS 
žinučių kainos ir jis nustos galioti 2012 m. birželio 30 d. Reglamentas buvo veiksmingas, nes 
pastebimai sumažino ir skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu ir tarptinkliniu ryšiu 
siunčiamų teksto žinučių kainas. Vis dėlto mažmeninės kainos labai artimos Sąjungos 
nustatytiems maksimaliems tarifams ir vis dar trūksta konkurencijos.

Pranešėjas norėtų priminti, kad Komisija savo „Europos skaitmeninės darbotvarkės“ tikslų 
sąraše įrašė, kad iki 2015 m. tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų skirtumas turėtų 
sumažėti iki nulio. Pranešėjas mano, kad siekiant šio tikslo būtina surasti sprendimą, kuris 
užtikrintų konkurenciją ir efektyvią tarptinklinio tinklo rinkos veiklą taip pat ir po nustatytos 
datos. Be to, pranešėjas primena, kad pastangos pradėti plėsti plačiajuosčio ryšio tinklus 
galėtų prisidėti prie to, kad būtų kuriamos priemonės, kurios galėtų būti tarptinklinio ryšio 
paslaugų alternatyva.

Naujame reglamento pasiūlyme (Tarptinklinis ryšys III) ir toliau reguliuojamos skambučių ir 
teksto žinučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos ir įvedamas naujas esminis elementas –
Europos duomenų tarifas, taikomas duomenų persiuntimo naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
mažmeninėms paslaugoms. Be to, pasiūlyme numatomos struktūrinės priemonės 
konkurencijai skatinti, o kainų ribos paliekamos kaip laikinas vartotojų apsaugos tinklas tol, 
kol dėl konkurencijos savaime sumažės kainos.

Nuo 2014 m. liepos 1 d. vartotojams bus leidžiama pasirašyti tarptinklinio ryšio per judriojo 
ryšio tinklus sutartį atskirai nuo nacionalinės judriojo ryšio paslaugos sutarties. Tai paskatins 
konkurenciją tarptinklinio ryšio rinkoje ir prisidės prie pažangos. Mažmeninių kainų 
reglamentas galios iki 2016 m. birželio 1 d., tačiau gali būti pratęstas iki tada, kol bus 
efektyviai taikomos jame numatytos struktūrinės priemonės.

Kainų ribos ir struktūrinės priemonės

Pranešėjas nori pabrėžti, kad dar galima sumažinti Komisijos siūlomas kainų ribas. Vis dėlto 
dideles kainas lemia konkurencijos tarptinklinio ryšio rinkoje nebuvimas, o tai, savo ruožtu, 
paaiškinama struktūrinėmis problemomis rinkoje. Dėl šios priežasties dabartinę padėtį reikėtų
taisyti taikant struktūrines priemones, kurios grindžiamos laikinu kainų reguliavimu.
Nustatant kainų (mažmeninių ir didmeninių) ribas taip pat reikėtų palikti pakankamai 
galimybių naujiems paslaugų teikėjams patekti į rinką, taigi ir padidinti konkurenciją.

Vis dėlto, kadangi technologijos vystosi sparčiai ir aptarti techniniai atsiejimo sprendimai turi 
daug svarbių privalumų, bet taip pat ir trūkumų ir neaiškumų, pranešėjas mano, kad 
reglamentas turėtų remti vieną techninį sprendimą. Vis dėlto būtų galima išskirti ir palikti tam 
tikrus elementus (įskaitant galimybę nekeisti judriojo ryšio numerio), atitinkančius techninį 
sprendimą, o galutinį sprendimą techninio sprendimo pavidalu reikėtų palikti parengti šios 
srities techniniams ekspertams. Tai užtikrintų efektyvų naujo reglamento veikimą, kadangi 
vartotojams nebūtų sunku naudotis naujomis paslaugomis, nes jos nebūtų pernelyg 
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sudėtingos. Be to, tai padėtų išvengti priimti teisės aktą, kuris jo įgyvendinimo metu jau būtų 
pasenęs.

Vartotojų apsauga ir skaidrumas

Keliose ataskaitose pažymėta, kad kainų skaidrumas labai pagerėjo pradėjus taikyti 
ankstesnius tarptinklinio ryšio reglamentus. Vis dėlto jūsų pranešėjas nori priminti, kad tokią 
pažangą būtina tęsti.

Siūlomi struktūriniai pokyčiai privalo būti planuojami didžiausią dėmesį skiriant vartotojams 
patogioms sąlygoms sudaryti ir skaidrumui; vartotojams reikia užtikrinti informaciją aiškiu ir 
suprantamu būdu tam, kad jie galėtų lengviau palyginti kainas ir galbūt pakeisti tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjus.

Vartotojai, kai jie atvyksta į kitą šalį ir Sąjungos viduje, ir už jos ribų, turi gauti teksto žinutę, 
kurioje išsamiai nurodomos tarptinklinio ryšio kainos. Be to, saugi 50 eurų riba ar asmeniškai 
nustatyta kito dydžio saugi riba siekiant išvengti didžiulių sąskaitų turi būti taikoma taip pat ir 
tarptinklinio ryšio paslaugoms trečiosiose šalyse. Be to, vartotojai turėtų gauti tinklo 
operatoriaus pranešimą, kad jų tarptinklinio ryšio kreditas netrukus pasieks saugią ribą.

Apskritai pranešėjas pabrėžia, kad Komisija turėtų pasinaudoti šia naujos redakcijos teikiama 
galimybe ir, konsoliduodama visas nuostatas, susijusias su vartotojų apsauga (taip pat ir su 
didžiulėmis sąskaitomis) ir skaidrumo reikalavimais, taikomais visoms tarptinklinio ryšio 
paslaugoms, apimant ir specialias priemones, skirtas balso skambučiams, SMS, MMS ir 
kitoms tarptinklinio ryšio paslaugoms, suteikti reglamentui aiškesnę struktūrą. Tuomet 
piliečiams būtų aiškiau nurodytos jų teisės ir tuo pat metu reglamentas būtų kur kas 
suprantamesnis ir skatintų geresnį reglamentavimą.
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PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Tikslą iki 2015 m. sumažinti 
nacionalinio ir tarptinklinio ryšio tarifų 
skirtumą iki nulio pasiūlė Komisija 2011–
2015 m. lyginamosios analizės sistemos 
dokumente1 ir 2009 m. lapkričio mėn. 
patvirtino valstybės narės, šis tikslas taip 
pat įtrauktas į Komisijos komunikatą 
„Europos skaitmeninė darbotvarkė“2, tai 
turėtų būti ir šio Reglamento tikslas. 
Numatytas tarptinklinio ryšio paslaugų ir 
savoje šalyje teikiamų judriojo ryšio 
paslaugų pardavimas atskirai turėtų 
padidinti konkurenciją tam, kad 
vartotojams sumažėtų tarptinklinio ryšio 
paslaugų kaina ir būtų sukurta bendra 
Europos judriojo ryšio rinka, kurioje 
nacionalinių ir tarptinklinio ryšio tarifų 
skirtumas būtų nežymus.
__________________
1 

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2COM(2010)0245.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Aukštos tarptinklinio ryšio kainos yra 
didelė kliūtis piliečiams, kai kalbama apie 
studijas ar darbą kitoje šalyje nei jų 
valstybė narė.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Remiantis duomenimis apie Sąjungos
tarptinklinio ryšio  skambučių , SMS 
žinučių ir duomenų perdavimo  paslaugų 
kainų pokyčius po to, kai įsigaliojo 
Reglamentas (EB) Nr. 717/2007 ir jo 
pakeitimų Reglamentas (EB) 
Nr. 544/2009 , ypač nacionalinių 
reguliavimo institucijų surinktais 
duomenimis, kuriuos kiekvieną metų 
ketvirtį skelbia EERRI , nepateikta 
įrodymų, kad, netaikant reguliavimo 
priemonių, konkurencija mažmeniniame ar 
didmeniniame lygmenyje susiformavo 
pakankamai ir  nuo 2012  m. birželio bus 
stabili. Šie duomenys rodo, kad 
mažmeninės ir didmeninės kainos vis dar 
prilygsta  Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 
su pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 544/2009,  nustatytoms 
didžiausioms leistinoms kainoms arba 
skiriasi nuo jų labai nedaug, o taikant 
mažesnes už ribines kainas konkuruojama 

(16) Remiantis duomenimis apie Sąjungos
tarptinklinio ryšio  skambučių , SMS 
žinučių ir duomenų perdavimo  paslaugų 
kainų pokyčius po to, kai įsigaliojo 
Reglamentas (EB) Nr. 717/2007 ir jo 
pakeitimų Reglamentas (EB) 
Nr. 544/2009 , ypač nacionalinių 
reguliavimo institucijų surinktais 
duomenimis, kuriuos kiekvieną metų 
ketvirtį skelbia EERRI , nepateikta 
įrodymų, kad, netaikant reguliavimo 
priemonių, konkurencija mažmeniniame ar 
didmeniniame lygmenyje susiformavo 
pakankamai ir  nuo 2012  m. birželio bus 
stabili. Šie duomenys rodo, kad 
mažmeninės ir didmeninės kainos vis dar 
yra gerokai aukštesnės nei šalies viduje ir
prilygsta Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 
su pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 544/2009, nustatytoms 
didžiausioms leistinoms kainoms arba 
skiriasi nuo jų labai nedaug, o taikant 
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labai nedaug. mažesnes už ribines kainas konkuruojama 
labai nedaug.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 2012  m. birželio mėn. nustojus galioti 
apsauginėms reguliavimo priemonėms, 
kurios pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 717/2007 su pakeitimais, padarytais 
Reglamentu (EB) Nr. 544/2009,  taikomos 
didmeniniu ir mažmeniniu lygiu 
teikiamoms Sąjungos  tarptinklinio ryšio 
paslaugoms, kiltų didelė grėsmė, kad dėl 
konkurencinės įtampos stokos tarptinklinio 
ryšio rinkoje ir dėl paskatų judriojo ryšio 
operatoriams kuo labiau padidinti iš 
tarptinklinio ryšio paslaugų gaunamas 
pajamas būtų pradėtos taikyti šių paslaugų
teikimo sąnaudoms neproporcingos 
mažmeninės ir didmeninės Sąjungos
tarptinklinio ryšio kainos, ir taip kiltų 
grėsmė šio  reglamento tikslams. Todėl 
reguliavimo intervencijos mechanizmas 
judriojo tarptinklinio ryšio paslaugų 
rinkoje turėtų būti toliau taikomas  po 
2012  m. birželio 30 d., siekiant užtikrinti 
sklandų vidaus rinkos veikimą, kad liktų 
pakankamai laiko konkurencijai 
formuotis, kartu  garantuojant, kad 
vartotojams ir toliau užtikrintai netektų 
mokėti per brangiai, palyginus su 
konkurencingomis nacionalinėmis 
kainomis.

(17) 2012  m. birželio mėn. nustojus galioti 
apsauginėms reguliavimo priemonėms, 
kurios pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 717/2007 su pakeitimais, padarytais 
Reglamentu (EB) Nr. 544/2009,  taikomos 
didmeniniu ir mažmeniniu lygiu 
teikiamoms Sąjungos  tarptinklinio ryšio 
paslaugoms, kiltų didelė grėsmė, kad dėl 
konkurencinės įtampos stokos tarptinklinio 
ryšio rinkoje ir dėl paskatų judriojo ryšio 
operatoriams kuo labiau padidinti iš 
tarptinklinio ryšio paslaugų gaunamas 
pajamas būtų pradėtos taikyti šių paslaugų 
teikimo sąnaudoms neproporcingos 
mažmeninės ir didmeninės Sąjungos
tarptinklinio ryšio kainos, ir taip kiltų 
grėsmė šio  reglamento tikslams. Todėl 
reguliavimo intervencijos mechanizmas 
judriojo tarptinklinio ryšio paslaugų 
rinkoje turėtų būti toliau taikomas po 2012 
m. birželio 30 d., tam, kad užtikrinti, kad 
kainos būtų žymiai sumažintos siekiant 
tikslo, kaip nurodyta Europos 
skaitmeninėje darbotvarkėje, 2015 m. 
pasiekti, kad vietinio ryšio ir tarptinklinio 
ryšio kainos nebesiskirtų.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Interneto neutralumo ir atvirumo 
bei galutinių vartotojų galimybės gauti ir 
platinti informaciją bei naudotis pačių 
pasirinkta programine įranga principų 
apsauga turėtų tapti dar svarbesnė, nes 
bendroji skaitmeninio turinio rinka visų 
pirma kuriama per tarptinklinį ryšį.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) Komisijos komunikate „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė“ numatytas su 
pagrindiniu plačiajuosčiu ryšiu susijęs 
tikslas – iki 2013 m. pasiekti, kad šio ryšio 
tinklas apimtų 100 proc. Sąjungos 
gyventojų. Be to, Komisija komunikate 
„Plačiajuostis ryšys Europoje. 
Investavimas į skaitmeninių technologijų 
skatinamą augimą“1 pabrėžia, kaip 
geriausiai Sąjungoje plėsti spartųjį ir 
didelės spartos plačiajuostį ryšį siekiant 
skatinti skaitmeninę ekonomiką, 
suteikiančią galimybę kurti naujas 
paslaugas.
_____________
1COM(2010) 0472.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) Belaidžio plačiajuosčio ryšio tinklų, 
suteikiančių interneto prieigos ir kito 
novatoriško naudojimo galimybę, kūrimas 
– pagrindinis Sąjungos tikslas ir pagal šį 
planą pirma daugiamete radijo spektro 
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politikos programa, nustatyta pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr…/...ES], siekiama laiku 
numatyti pakankamas ir tinkamas veiklos 
kryptis tam, kad būtų remiami Sąjungos 
politikos tikslai ir geriausiai tenkinama 
vis didėjanti bevielio duomenų srauto 
paklausa. Europos Parlamentas 2011 m. 
liepos 6 d. rezoliucijoje „Europos 
plačiajuostis ryšys. Investavimas į 
skaitmeninių technologijų skatinamą 
augimą“1 ragina Komisiją koordinuoti 
valstybių narių geriausios praktikos 
pavyzdžius viešai prieinamų nemokamų 
spartaus belaidžio internetinio ryšio (Wi-
Fi) tinklų naudojimo viešojo transporto 
srityje.
_____________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0322.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
17 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17d) Komisija komunikate „Europos 
Sąjungos tarptinklinio ryšio paslaugų 
plėtros būklės tarpinė ataskaita“1 pažymi, 
kad technologijų raida ir (arba) 
tarptinklinio ryšio paslaugų alternatyvos, 
pvz., balso signalo perdavimo internetu 
(VoIP) galimybė arba belaidis interneto 
ryšys (Wi-Fi) gali padidinti Sąjungos 
tarptinklinio ryšio rinkos 
konkurencingumą; šios alternatyvos, visų 
pirma VoIP paslaugos, vis daugiau 
naudojamos šalių viduje, tačiau 
nepastebima didesnės šių paslaugų 
paklausos, kai naudojamasi tarptinkliniu 
ryšiu.
_____________
1COM(2010) 0356.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Todėl turėtų būti priimtos taisyklės, 
kuriose būtų numatytas įpareigojimas 
patenkinti pagrįstus tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikimo prieigos prie viešųjų 
judriojo ryšio tinklų prašymus. Tokie 
prašymai turėtų būti atmetami tik remiantis 
objektyviais ir tinkamai pagrįstais 
kriterijais, kuriuos kiekvienu atveju turėtų 
nustatyti nacionalinės reguliavimo 
institucijos, vadovaudamosi 17 straipsnyje 
nurodyta ginčų sprendimo procedūra. 
Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, 
didmeninė tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikimo prieiga turėtų būti suteikiama pagal 
šiuo reglamentu nustatytus didmeniniu 
lygiu taikomus reguliuojamuosius 
įpareigojimus ir atsižvelgiant į įvairias 
tokios prieigos teikimo sąnaudų 
sudedamąsias dalis. Nuoseklus reguliavimo 
metodas, taikomas didmeninei tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikimo prieigai, padėtų 
išvengti valstybių narių politikos 
netolygumo.

(19) Todėl turėtų būti priimtos taisyklės,
kuriose būtų numatytas įpareigojimas 
patenkinti pagrįstus tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikimo prieigos prie viešųjų 
judriojo ryšio tinklų prašymus. Tokie 
prašymai turėtų būti atmetami tik remiantis 
objektyviais ir tinkamai pagrįstais 
kriterijais, kuriuos kiekvienu atveju turėtų 
nustatyti nacionalinės reguliavimo 
institucijos, vadovaudamosi 17 straipsnyje 
nurodyta ginčų sprendimo procedūra. 
Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, 
didmeninė tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikimo prieiga turėtų būti suteikiama pagal 
šiuo reglamentu nustatytus didmeniniu 
lygiu taikomus reguliuojamuosius 
įpareigojimus ir atitinkamas direktyvos 
2002/19/EB, į kurią įtrauktos 
nediskriminavimo ir sąveikos taisyklės, 
nuostatas ir atsižvelgiant į įvairias tokios 
prieigos teikimo sąnaudų sudedamąsias 
dalis. Nuoseklus reguliavimo metodas, 
taikomas didmeninei tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikimo prieigai, padėtų išvengti 
valstybių narių politikos netolygumo.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Vartotojai turėtų turėti teisę nuspręsti 
įsigyti nuo savo šalyje teikiamų judriojo 
ryšio paslaugų paketo atskirtas 
tarptinklinio ryšio paslaugas. Turėtų būti 
nustatyti ir suderintai visoje Sąjungoje 
pradėti taikyti pagrindiniai pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
principai. Vartotojai turėtų turėti galimybę, 

(22) Vartotojai Sąjungoje turėtų turėti teisę 
nuspręsti įsigyti nuo savo šalyje teikiamų 
judriojo ryšio paslaugų paketo atskirtas 
tarptinklinio ryšio paslaugas. Turėtų būti 
nustatyti ir suderintai visoje Sąjungoje 
pradėti taikyti pagrindiniai pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
principai. Reikėtų, kad vartotojai galėtų 
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nekeisdami savo numerių, pasirinkti kitą 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją taip, 
kad būtų užtikrinama paslaugų sąveika, o 
visoje Sąjungoje būtų teikiamos tokios 
pačios kokybės tarptinklinio ryšio 
paslaugos.

lengvai palyginti paslaugų savajame 
tinkle teikėjų siūlomas tarptinklinio ryšio 
sąlygas. Taigi Komisija turėtų pasiūlyti 
vienodus tokios informacijos teikimo 
kriterijus. Šiuo tikslu Komisijai reikėtų 
deleguoti įgaliojimus priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Labai svarbu, kad 
Komisija tinkamai konsultuotųsi su 
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų 
institucija (EERRI) ir suinteresuotais 
subjektais, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygmeniu. Rengdama deleguotus 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai tuo pat metu, 
nustatytu laiku ir tinkamai būtų perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Kol bus 
patvirtinti tokie kriterijai, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų skatinti 
teikti palyginamą informaciją, pvz., 
parengti gaires, kuriomis būti galima 
vadovautis atitinkamoms tarptinklinio 
ryšio paslaugoms nustatant taikomus 
reguliuojamus tarifus. Vartotojai turėtų 
turėti galimybę, nekeisdami savo numerių, 
pasirinkti kitą tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją taip, kad per trumpą laiko tarpą
būtų užtikrinama paslaugų sąveika, o 
visoje Sąjungoje būtų teikiamos tokios 
pačios kokybės tarptinklinio ryšio 
paslaugos.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Vartotojai turėtų turėti galimybę 
lengvai, per trumpiausią laiką, be jokios 
baudos ir nemokamai pasirinkti 
alternatyvų tarptinklinio ryšio teikėją arba 
vieną iš kelių alternatyvių tarptinklinio 
ryšio teikėjų.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) Operatoriai turėtų būti skatinami 
dar greičiau įgyvendinti Europos 
skaitmeninės darbotvarkės tikslus. Ypač 
turi būti skatinamas tikslas iki 2015 m. 
sumažinti nacionalinio ir tarptinklinio 
ryšio tarifų skirtumą iki nulio. Todėl kaip 
paskata operatoriams, pasirengusiems 
teikti tarptinklinio ryšio pasiūlymus, 
atitinkančius jų nacionalinius tarifus ar 
tik nežymiai juos viršijančius, neturėtų 
būti taikomas įpareigojimas įgyvendinti 
struktūrines priemones, susijusias su vien 
tik tarptinklinio ryšio paslaugų 
pardavimu. Nacionalinės 
telekomunikacijų reguliavimo institucijos 
turėtų suteikti tokias išimtis pagal griežtas 
sąlygas ir taip pat turėti galimybę tas 
išimtis atšaukti, jei sąlygų nesilaikoma. Ši 
sistema taip pat sudarytų galimybes rastis 
daugiau novatoriškų pasiūlymų, 
pavyzdžiui, „tarptinklinis ryšys kaip 
namie“ arba mėnesinio mokesčio 
pasiūlymai, kurie vartotojams būtų 
skaidresnis ir nereikalautų jokių veiksmų 
iš jų pusės.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Kol taikomos laikinos apsauginės 
ribos,  nauji tarptinklinio ryšio vartotojai 
turėtų būti visapusiškai informuojami apie 
skirtingus tarptinklinio ryšio Sąjungoje
tarifus, įskaitant laikiną  Europos tarifą 
atitinkančius tarifus. Esamiems 
tarptinklinio ryšio vartotojams turėtų būti 

(33) Kol taikomos laikinos apsauginės 
ribos, nauji tarptinklinio ryšio vartotojai 
turėtų būti visapusiškai, aiškiai ir 
suprantamai informuojami apie skirtingus 
tarptinklinio ryšio Sąjungoje tarifus, 
įskaitant laikiną Europos tarifą 
atitinkančius tarifus. Esamiems 
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suteikta galimybė per tam tikrą laiko tarpą 
pasirinkti naująjį tarifą, atitinkantį laikiną
Europos tarifą, arba bet kokį kitą 
tarptinklinio ryšio tarifą. Iš esamų 
tarptinklinio ryšio vartotojų, kurie per šį 
laiko tarpą tarifo nepasirinko, derėtų 
išskirti vartotojus, kurie prieš įsigaliojant 
šiam reglamentui jau pasirinko tam tikrą 
tarptinklinio ryšio tarifą ar paketą, ir 
vartotojus, kurie konkrečių tarptinklinio 
ryšio tarifų nepasirinko. Pastariesiems 
turėtų būti savaime taikomas tarifas, 
atitinkantis šį reglamentą. Tarptinklinio 
ryšio vartotojams, kurie jau naudojasi tam 
tikrais jų individualius poreikius 
atitinkančiais tarptinklinio ryšio tarifais ar 
paketais, kuriuos jie pasirinko remdamiesi
savo individualiais poreikiais, turėtų būti ir 
toliau taikomi anksčiau jų pasirinkti tarifai 
ar paketai, jei jiems priminus apie dabar jų 
naudojamų tarifų sąlygas per nurodytą 
laiko tarpą jie nepraneša apie savo 
pasirinkimą. Tokie specialūs tarptinklinio 
ryšio tarifai galėtų apimti, pvz., fiksuoto 
dydžio tarptinklinio ryšio kainas, 
neviešuosius tarifus, tarifus su papildomais 
fiksuoto dydžio tarptinklinio ryšio 
mokesčiais, tarifus, kurių minutės kaina 
mažesnė už maksimalų Europos tarifą arba 
tarifus su skambučio sudarymo mokesčiais.

tarptinklinio ryšio vartotojams turėtų būti 
suteikta galimybė per tam tikrą laiko tarpą 
pasirinkti naująjį tarifą, atitinkantį laikiną
Europos tarifą, arba bet kokį kitą 
tarptinklinio ryšio tarifą. Iš esamų 
tarptinklinio ryšio vartotojų, kurie per šį 
laiko tarpą tarifo nepasirinko, derėtų 
išskirti vartotojus, kurie prieš įsigaliojant 
šiam reglamentui jau pasirinko tam tikrą 
tarptinklinio ryšio tarifą ar paketą, ir 
vartotojus, kurie konkrečių tarptinklinio 
ryšio tarifų nepasirinko. Pastariesiems 
turėtų būti savaime taikomas tarifas, 
atitinkantis šį reglamentą. Tarptinklinio 
ryšio vartotojams, kurie jau naudojasi tam 
tikrais jų individualius poreikius 
atitinkančiais tarptinklinio ryšio tarifais ar 
paketais, kuriuos jie pasirinko remdamiesi 
savo individualiais poreikiais, turėtų būti ir 
toliau taikomi anksčiau jų pasirinkti tarifai 
ar paketai, jei jiems priminus apie dabar jų 
naudojamų tarifų sąlygas ir apie taikomus 
Europos tarifus jie savo operatoriui 
praneša apie savo pasirinkimą. Tokie 
specialūs tarptinklinio ryšio tarifai galėtų 
apimti, pvz., fiksuoto dydžio tarptinklinio 
ryšio kainas, neviešuosius tarifus, tarifus su 
papildomais fiksuoto dydžio tarptinklinio 
ryšio mokesčiais, tarifus, kurių minutės 
kaina mažesnė už maksimalų Europos 
tarifą arba tarifus su skambučio sudarymo 
mokesčiais.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Kadangi šiame reglamente nustatyta, 
kad direktyvos, sudarančios 2002 m. 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, 
nepažeidžia jokių konkrečių priemonių, 
kurios buvo priimtos siekiant 
reglamentuoti Sąjungos  tarptinklinio ryšio 
kainas, taikomas judriojo ryšio telefonijos 

(34) Kadangi šiame reglamente nustatyta, 
kad direktyvos, sudarančios 2002 m. 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, 
nepažeidžia jokių konkrečių priemonių, 
kurios buvo priimtos siekiant 
reglamentuoti Sąjungos  tarptinklinio ryšio 
kainas, taikomas judriojo ryšio telefonijos 



PE478.349v02-00 14/51 AD\890078LT.doc

LT

skambučiams, ir kadangi iš Sąjungos
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų šiame 
reglamente gali būti reikalaujama pakeisti 
savo mažmeninius tarptinklinio ryšio 
tarifus, kad jie atitiktų šio reglamento 
reikalavimus, šie pakeitimai neturėtų 
judriojo ryšio vartotojams sudaryti sąlygų 
pagal nacionalinius įstatymus, kuriais 
perkeliama 2002 m. elektroninių ryšių 
reguliavimo sistema, atšaukti savo sutarčių.

skambučiams, ir kadangi iš Sąjungos
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų šiame 
reglamente gali būti reikalaujama pakeisti 
savo mažmeninius tarptinklinio ryšio 
tarifus, kad jie atitiktų šio reglamento 
reikalavimus, šie pakeitimai neturėtų 
judriojo ryšio vartotojams sudaryti sąlygų 
pagal nacionalinius įstatymus, kuriais 
perkeliama 2002 m. elektroninių ryšių 
reguliavimo sistema, atšaukti savo sutarčių.
Taip pat galimybė pakeisti tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjus nepažeidžia teisių 
ir įpareigojimų, taikomų nacionalinio 
ryšio paslaugoms pagal 
reguliuojamuosius ir sutartinius 
įpareigojimus. 

Pagrindimas

Teisė keisti tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjus nesuteikia vartotojams teisės atšaukti 
nacionalinių sutarčių. Atitinkamos nacionalinės nuostatos turi būti taikomos toliau.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Todėl turėtų būti įvestos bendros 
taisyklės dėl mažmeninių paslaugų, 
kurioms taikomas Europos tarifas, 
apmokestinimo vienetų, kad būtų dar 
labiau sustiprinta bendroji rinka ir visoje 
Sąjungoje  užtikrinta vienodo lygio visą 
Sąjungą  apimančio tarptinklinio ryšio 
paslaugų gavėjų apsauga.

(40) Todėl turėtų būti įvestos bendros 
taisyklės dėl mažmeninių paslaugų, 
kurioms taikomas Europos tarifas, 
apmokestinimo vienetų, kad būtų dar 
labiau sustiprinta bendroji rinka ir visoje 
Sąjungoje užtikrinta vienodo aukšto lygio 
visą Sąjungą  apimančio tarptinklinio ryšio 
paslaugų gavėjų apsauga.

Pagrindimas

Naujos taisyklės turi vartotojams Europos Sąjungoje užtikrinti aukštesnį, o ne tik vienodą 
apsaugos lygį.

Pakeitimas 17
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Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) Operatoriai turi imtis atitinkamų 
priemonių, siekdami užtikrinti, kad 
pasienio vartotojai nesusidurtų su 
problemomis dėl to, kad gyvena pasienyje, 
pavyzdžiui, tarptinklinio ryšio mokesčiais, 
kai jie yra dar savo šalyje.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) Nacionalinių reguliavimo institucijų 
surinkti duomenys rodo, kad vidutinės 
didmeninės duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainos, kurias 
lankomos šalies tinklo operatoriai taiko 
tarptinklinio ryšio vartotojų paslaugų 
savajame tinkle teikėjams, lieka aukštos,
net jei šios didmeninės kainos  linkusios 
mažėti.

(55) Nacionalinių reguliavimo institucijų 
surinkti duomenys rodo, kad vidutinės 
didmeninės duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainos, kurias 
lankomos šalies tinklo operatoriai taiko 
tarptinklinio ryšio vartotojų paslaugų 
savajame tinkle teikėjams, lieka aukštos. 
Net jei šios didmeninės kainos linkusios 
mažėti, jos yra per didelės ir 
neproporcingos palyginti su tikrosiomis 
gamybos sąnaudomis.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) Siekiant užtikrinti, kad reguliuojamieji 
įpareigojimai, susiję su tarptinklinio ryšio 
skambučių, SMS žinučių ir duomenų 
paslaugomis, būtų taikomi ne ilgiau, nei 
bus visiškai įgyvendinti struktūriniai 
sprendimai, o tarptinklinio ryšio rinkoje 
susiformuos pakankama konkurencija, 
turėtų būti nustatytos sąlygos, pagal kurias 

(65) Siekiant užtikrinti, kad reguliuojamieji 
įpareigojimai, susiję su tarptinklinio ryšio 
skambučių, SMS žinučių ir duomenų 
paslaugomis, būtų taikomi ne ilgiau, nei 
bus visiškai įgyvendinti struktūriniai 
sprendimai, o tarptinklinio ryšio rinkoje 
susiformuos pakankama konkurencija, 
turėtų būti nustatytos sąlygos, pagal kurias 
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didžiausių didmeninių ir mažmeninių kainų 
būtų galima netaikyti dar iki numatytų 
terminų. Tokios sąlygos turėtų būti 
grindžiamos dideliais viršutinių kainų ribų 
ir faktinių kainų skirtumais. Dideliu 
skirtumu bus laikomas skirtumas, jei 
Sąjungoje kainos vidutiniškai pasieks 75 % 
viršutinės kainos ribos. 75 % kriterijus 
viršutinėms didmeninių kainų riboms 
grindžiamas nesubalansuotais srautais tarp 
operatorių, nepriklausančių tai pačiai 
grupei. Siekiant apriboti valstybių narių 
politikos netolygumą, 75 % kriterijus 
viršutinėms mažmeninių kainų riboms 
apskaičiuojamas Sąjungos lygiu išvedant 
kiekvienos tarptinklinio ryšio paslaugos 
(skambučių, SMS žinučių arba duomenų) 
nacionalinius vidurkius.

didžiausių didmeninių ir mažmeninių kainų 
būtų galima netaikyti dar iki numatytų 
terminų. Tokios sąlygos turėtų būti 
grindžiamos dideliais viršutinių kainų ribų 
ir faktinių kainų skirtumais. Dideliu 
skirtumu bus laikomas skirtumas, jei 
Sąjungoje kainos vidutiniškai pasieks 50 % 
viršutinės kainos ribos. 50 % kriterijus 
viršutinėms didmeninių kainų riboms 
grindžiamas nesubalansuotais srautais tarp 
operatorių, nepriklausančių tai pačiai 
grupei. Siekiant apriboti valstybių narių 
politikos netolygumą, 50 % kriterijus 
viršutinėms mažmeninių kainų riboms 
apskaičiuojamas Sąjungos lygiu išvedant 
kiekvienos tarptinklinio ryšio paslaugos 
(skambučių, SMS žinučių arba duomenų) 
nacionalinius vidurkius.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų 
skambinant arba priimant reguliuojamus 
skambučius tarptinkliniu ryšiu Sąjungoje
skaidrumą bei padėti tarptinklinio ryšio 
vartotojams priimti sprendimus dėl 
naudojimosi savo mobiliaisiais telefonais 
užsienyje, judriojo ryšio telefonijos 
paslaugų teikėjai turėtų suteikti galimybę 
savo tarptinklinio ryšio vartotojams lengvai 
ir nemokamai gauti informaciją apie jiems 
taikomas tarptinklinio ryšio kainas 
skambinant ir priimant skambučius 
atitinkamoje lankomoje valstybėje narėje. 
Be to, vartotojams paprašius paslaugų 
teikėjai turėtų jiems nemokamai teikti 
papildomą informaciją apie skambinimo ar 
skambučių priėmimo, SMS ir MMS 
siuntimo ir gavimo bei kitų duomenų 
perdavimo paslaugų lankomoje valstybėje 
narėje kainas už minutę ar už duomenų 
vienetą, įskaitant PVM. Kai kurios 
vartotojų grupės gali gerai žinoti 

(67) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų 
naudojantis tarptinklinio ryšio 
paslaugomis skaidrumą bei padėti 
tarptinklinio ryšio vartotojams priimti 
sprendimus dėl naudojimosi savo 
mobiliaisiais telefonais užsienyje, kai jie 
keliauja ir Sąjungos viduje, ir už jos ribų,
judriojo ryšio telefonijos paslaugų teikėjai 
turėtų suteikti galimybę savo tarptinklinio 
ryšio vartotojams lengvai ir nemokamai 
gauti informaciją apie jiems taikomas 
tarptinklinio ryšio kainas, kai jie naudojasi 
tarptinklinio ryšio paslaugomis lankomoje 
šalyje. Be to, vartotojams, kai jie yra 
Sąjungos teritorijoje, paprašius, paslaugų 
teikėjai turėtų jiems nemokamai teikti 
papildomą informaciją apie skambinimo ar 
skambučių priėmimo, SMS ir MMS 
siuntimo ir gavimo bei kitų duomenų 
perdavimo paslaugų lankomoje valstybėje 
narėje kainas už minutę ar už duomenų 
vienetą, įskaitant PVM. Kai kurios 
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tarptinklinio ryšio kainas, todėl ryšio 
operatoriai turėtų numatyti galimybę 
lengvai atsisakyti šios automatiškai 
siunčiamų trumpųjų pranešimų paslaugos.

vartotojų grupės gali gerai žinoti 
tarptinklinio ryšio kainas, todėl ryšio 
operatoriai turėtų numatyti galimybę 
lengvai atsisakyti šios automatiškai 
siunčiamų trumpųjų pranešimų paslaugos.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) Siekiant skaidrumo taip pat reikia, 
kad, sudarant abonentines sutartis ir 
kiekvieną kartą, kai keičiamos tarptinklinio 
ryšio kainos, paslaugų teikėjai teiktų 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, 
visų pirma apie Europos tarifą ir nustatyto 
dydžio mokestį už visas paslaugas, jei juos 
siūlytų. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
turėtų tinkamomis priemonėmis (pvz., 
sąskaitomis, internetu, reklaminiais 
pranešimais per televiziją arba tiesioginiu 
paštu) teikti informaciją apie tarptinklinio 
ryšio kainas. Paslaugų savajame tinkle 
teikėjai turėtų užtikrinti, kad jų 
tarptinklinio ryšio vartotojai žinotų apie 
galimybę per atitinkamą laikotarpį
pasinaudoti reguliuojamais tarifais, ir 
turėtų išsiųsti šiems vartotojams aiškų ir 
nešališką pranešimą, kuriame aprašytų su 
Europos tarifu susijusias sąlygas ir teisę jį 
pasirinkti bei jo atsisakyti.

(68) Siekiant skaidrumo taip pat reikia, 
kad, sudarant abonentines sutartis ir 
kiekvieną kartą, kai keičiamos tarptinklinio 
ryšio kainos, paslaugų teikėjai teiktų 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, 
visų pirma apie Europos tarifą ir nustatyto 
dydžio mokestį už visas paslaugas, jei juos 
siūlytų. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
turėtų tinkamomis priemonėmis (pvz., 
sąskaitomis, internetu, reklaminiais 
pranešimais per televiziją arba tiesioginiu 
paštu) teikti informaciją apie tarptinklinio 
ryšio kainas. Visa informacija ir 
pasiūlymai turi būti aiškūs, suprantami, 
palyginami ir skaidrūs kainų ir paslaugų 
pobūdžio atžvilgiais. Tarptinklinio ryšio 
tarifų pasiūlymų ir kainodaros reklama 
vartotojams turėtų visiškai atitikti 
vartotojų apsaugos teisės aktus, ypač 
Direktyva 2005/29/EB 2005 m. gegužės 11 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos 
įmonių komercinės veiklos vartotojų 
atžvilgiu vidaus rinkoje („Nesąžiningos 
komercinės veiklos direktyva“)1. Paslaugų 
savajame tinkle teikėjai turėtų užtikrinti, 
kad jų tarptinklinio ryšio vartotojai žinotų 
apie galimybę per atitinkamą laikotarpį 
pasinaudoti reguliuojamais tarifais, ir 
turėtų išsiųsti šiems vartotojams aiškų ir 
nešališką pranešimą raštu, kuriame 
aprašytų su Europos tarifu susijusias 
sąlygas ir teisę jį pasirinkti bei jo 
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atsisakyti.

_____________
1 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) Be to, turėtų būti imamasi priemonių 
mažmeninių duomenų perdavimo
tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainų 
skaidrumui padidinti, pirmiausia tam, kad 
būtų išvengta didžiulių sąskaitų, kurios 
kliudo sklandžiai veikti vidaus rinkai, ir 
tarptinklinio ryšio vartotojams būtų 
suteiktos reikiamos priemonės savo 
išlaidoms duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugoms stebėti ir 
valdyti. Taip pat neturėtų būti kliūčių, 
trukdančių atsirasti taikomosioms 
programoms ar technologijoms, kurios 
galėtų pakeisti tarptinklinio ryšio paslaugas 
ar tapti jų alternatyva, pvz., belaidis 
interneto ryšys (angl. WiFi). Vartotojams 
turėtų būti teikiama ši informacija, siekiant, 
kad jie galėtų sąmoningai pasirinkti.

(69) Be to, turėtų būti imamasi priemonių 
mažmeninių visų tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainų skaidrumui padidinti, 
pirmiausia tam, kad būtų išvengta didžiulių 
sąskaitų, kurios kliudo sklandžiai veikti 
vidaus rinkai, ir tarptinklinio ryšio 
vartotojams būtų suteiktos reikiamos
priemonės savo išlaidoms duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms 
stebėti ir valdyti. Taip pat neturėtų būti 
kliūčių, trukdančių atsirasti taikomosioms 
programoms ar technologijoms, kurios 
galėtų pakeisti tarptinklinio ryšio paslaugas 
ar tapti jų alternatyva, pvz., belaidis 
interneto ryšys (angl. WiFi) ar vietinės 
prieigos mechanizmai (angl. local 
breakout mechanizms). Vartotojams turėtų 
būti teikiama ši informacija, siekiant, kad 
jie galėtų sąmoningai pasirinkti.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) Pirmiausia judriojo ryšio operatoriai 
savo tarptinklinio ryšio vartotojams turėtų 
pateikti būtent jiems skirtą informaciją apie 
tarifus ir tiems vartotojams taikomas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugų kainas, kiekvieną kartą, kai šie, 
atvykę į kitą valstybę narę, pradeda 

(70) Pirmiausia judriojo ryšio operatoriai 
savo tarptinklinio ryšio vartotojams turėtų 
nemokamai pateikti būtent jiems skirtą 
informaciją apie tarifus ir tiems 
vartotojams taikomas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas, 
kiekvieną kartą, kai šie, atvykę į kitą šalį, 
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naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu 
ryšiu paslauga. Ši informacija turėtų būti 
pateikiama į jų mobilųjį telefoną ar kitą 
judriojo ryšio prietaisą taip, kad ją būtų 
lengviausia gauti ir suprasti.

pradeda naudotis duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslauga; šis 
reikalavimas taikomas tik nuo 2013 m. 
sausio 1 d. Sąjungai nepriklausančioms 
šalims. Ši informacija turėtų būti 
pateikiama į jų mobilųjį telefoną ar kitą 
judriojo ryšio prietaisą taip, kad ją būtų 
lengviausia gauti ir suprasti, ir tokiu būdu, 
kad ją būtų galima vėliau lengvai vėl 
susirasti.

Pagrindimas

Iškylantieji langai nėra veiksmingas vartotojų informavimo apie taikomus tarifus būdas, nes 
jeigu tuo metu, kai juos gauna, vartotojai yra užsiėmę, jie bus labiausiai linkę juos uždaryti 
net nepažiūrėję į jų turinį, kad galėtų pabaigti atliekamą darbą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) Siekdamas, kad vartotojams būtų 
lengviau suvokti naudojimosi 
reguliuojamomis duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugomis finansines 
pasekmes, ir sudaryti vartotojams galimybę 
stebėti ir kontroliuoti savo išlaidas, 
paslaugų savajame tinkle teikėjas turėtų 
pateikti duomenų perdavimo tarptinkliniu 
ryšiu programų pavyzdžių, pvz., 
elektroninis paštas, paveikslėliai ir 
naršymas internete, nurodydamas jų 
apytikrį dydį pagal tai, kiek naudojama 
duomenų.

(71) Siekdamas, kad vartotojams būtų 
lengviau suvokti naudojimosi duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis 
finansines pasekmes, ir sudaryti 
vartotojams galimybę stebėti ir kontroliuoti 
savo išlaidas, kai sutartis pasirašoma ir 
bet kuriuo metu vartotojui paprašius,
paslaugų savajame tinkle teikėjas turėtų 
pateikti duomenų perdavimo tarptinkliniu
ryšiu programų nemokamų pavyzdžių, 
pvz., elektroninis paštas, paveikslėliai ir 
naršymas internete, nurodydamas jų 
apytikrį dydį pagal tai, kiek naudojama 
duomenų.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) Be to, siekiant išvengti didžiulių 
sąskaitų, judriojo ryšio operatoriai turėtų 
nustatyti vieną ar kelias už duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas 
mokėtinų mokesčių didžiausias finansines 
ir (arba) kiekybines ribas, išreikštas ta 
valiuta, kuria tarptinklinio ryšio vartotojui 
pateikiama sąskaita, prie kurių artėjant 
būtų siunčiamas atitinkamas įspėjimas ir 
kurias jie turėtų siūlyti nemokamai taikyti 
visiems savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams. Pasiekus šią didžiausią ribą, 
vartotojai nebeturėtų gauti tų paslaugų ir už 
jas mokėti, nebent vartotojai, laikydamiesi 
pranešime nurodytų terminų ir sąlygų, 
specialiai pareikalautų, kad tos paslaugos ir 
toliau būtų teikiamos. Tarptinklinio ryšio 
vartotojams turėtų būti suteikiama 
galimybė per pagrįstą laikotarpį pasirinkti 
kurią nors iš tokių didžiausių finansinių ar 
kiekybinių ribų arba nuspręsti ribos 
netaikyti. Jeigu vartotojai kitaip nenurodo, 
jiems turėtų būti taikoma numatytoji ribų 
sistema.

(72) Be to, siekiant išvengti didžiulių 
sąskaitų už tarptinklinio ryšio paslaugas 
ES, o nuo 2013 m. sausio 1 d. už jos ribų, 
judriojo ryšio operatoriai turėtų nustatyti 
vieną ar kelias už duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas mokėtinų 
mokesčių didžiausias finansines ir (arba) 
kiekybines ribas, išreikštas ta valiuta, kuria 
tarptinklinio ryšio vartotojui pateikiama 
sąskaita, prie kurių artėjant būtų 
siunčiamas atitinkamas įspėjimas tokiu 
formatu, kad šį įspėjimą būtų galima 
vėliau susirasti, ir kurias jie turėtų siūlyti 
nemokamai taikyti visiems savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams. Pasiekus 
šią didžiausią ribą, vartotojai nebeturėtų 
gauti tų paslaugų ir už jas mokėti, nebent 
vartotojai, laikydamiesi pranešime 
nurodytų terminų ir sąlygų, specialiai 
pareikalautų, kad tos paslaugos ir toliau 
būtų teikiamos. Tokiu atveju jie turėtų 
gauti nemokamą patvirtinimą tokiu 
formatu, kad šį patvirtinimą būtų galima 
vėliau susirasti. Tarptinklinio ryšio 
vartotojams turėtų būti suteikiama 
galimybė per pagrįstą laikotarpį pasirinkti 
kurią nors iš tokių didžiausių finansinių ar 
kiekybinių ribų arba nuspręsti ribos 
netaikyti. Jeigu vartotojai kitaip nenurodo, 
jiems turėtų būti taikoma numatytoji ribų 
sistema.

Pagrindimas

Iškylantieji langai nėra tinkamas būdas vartotojams pranešti, kad jie beveik pasiekė viršutinę 
ribą, nes tuo atveju, jeigu jie yra užsiėmę tuo metu, kai gauna tą pranešimą, jie bandys 
uždaryti langą ir baigti atliekamą darbą. Be to, atrodo itin svarbu, kad vartotojai gautų 
patvirtinimą, kad jie sutiko naudotis siūloma paslauga, nors jie ir pasiekė viršutinę ribą. Taip 
siekiama sulaikyti vartotojus nuo mygtuko paspaudimo nesuvokiant savo veiksmų pasekmių.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
72 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72a) Kadangi dabartiniuose Sąjungos 
teisės aktuose nėra nuostatų dėl didelių 
sąskaitų už tarptinklinį ryšį už Sąjungos 
ribų ribojimo, ateityje vartotojai turėtų 
būti informuojami apie atitinkamas 
tarptinklinio ryšio kainas už Sąjungos 
ribų ir jiems turėtų būti taikomos 
nuostatos dėl didelių sąskaitų už 
tarptinklinį ryšį Sąjungos viduje;

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) Įsigaliojus Reglamentu (EB) 
Nr. 544/2009 padarytiems pakeitimams, 
pastebėta, kad išankstinio mokėjimo tarifą 
pasirinkusiems vartotojams mažiau 
tikėtina gauti didžiules sąskaitas už 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, nes turimo kredito suma 
pasirenkama iš anksto. Be to, nustačius 
laikiną Europos duomenų tarifą su 
reguliuojamomis duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu kainomis, šie vartotojai 
gaus papildomą apsaugą nuo didelių šių 
paslaugų kainų. Todėl atjungimo ribos 
nuostatos neturėtų būti taikomos 
išankstinio mokėjimo paslaugų
vartotojams.

(74) Išankstinio mokėjimo tarifą pasirinkę 
vartotojai taip pat gali gauti didžiules 
sąskaitas už duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas. Dėl šios 
priežasties atjungimo ribos nuostatos 
turėtų būti taikomos taip pat ir šiems
vartotojams. Be to, vartotojai, pasirašę 
išankstinio mokėjimo už paslaugas 
sutartis, turėtų laiku gauti įspėjimą, kad 
jų kreditas netrukus pasieks ribą.

Pagrindimas

Išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojams reikalinga tokio paties lygio, kaip užtikrinama 
kitiems vartotojams, apsauga, ypač kai išankstinio mokėjimo sutartys suteikia galimybę 
naudoti ryšių paslaugas viršijant kredito ribą arba numato savaiminio papildymo galimybę. 
Be to, kadangi naudojantis tarptinklinio ryšio paslaugomis gali greitai baigtis kreditas, 
teikėjai turėtų iš anksto siųsti vartotojams įspėjimą, siekdami išvengti staigaus ir netikėto 
kredito išnaudojimo.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
81 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81) Komisija turėtų persvarstyti šio
reglamento veiksmingumą atsižvelgdama į 
jo tikslus bei indėlį įgyvendinant 
reguliavimo sistemą bei sklandžią vidaus 
rinkos veiklą. Atsižvelgdama į tai, 
Komisija turėtų apsvarstyti poveikį 
konkurencingai įvairaus dydžio bei 
įvairiose Sąjungos  srityse esančių judriojo 
ryšio paslaugų teikėjų padėčiai, apsvarstyti 
pokyčius, mažmeninės bei didmeninės 
prekybos tendencijas ir skaidrumą, ryšį su 
faktinėmis sąnaudomis, tai, kiek buvo 
patvirtintos prielaidos padarytos poveikio 
vertinime, pateiktame kartu su šiuo 
reglamentu, bei operatorių sąnaudas, 
patirtas siekiant vykdyti reglamentą, ir 
poveikį investicijoms. Komisija, 
atsižvelgdama į technologijų plėtrą, taip 
pat turėtų apsvarstyti tarptinkliniam ryšiui 
alternatyvių paslaugų (pvz. prieiga per 
WiFi ) naudojimo galimybes ir kokybę.

(81) Komisija turėtų persvarstyti šio
reglamento veiksmingumą atsižvelgdama į 
jo tikslus bei indėlį įgyvendinant 
reguliavimo sistemą bei sklandžią vidaus 
rinkos veiklą. Atsižvelgdama į tai, 
Komisija turėtų apsvarstyti poveikį 
konkurencingai įvairaus dydžio bei 
įvairiose Sąjungos  srityse esančių judriojo 
ryšio paslaugų teikėjų padėčiai, apsvarstyti 
pokyčius, mažmeninės bei didmeninės 
prekybos tendencijas ir skaidrumą, ryšį su 
faktinėmis sąnaudomis, tai, kiek buvo 
patvirtintos prielaidos padarytos poveikio 
vertinime, pateiktame kartu su šiuo 
reglamentu, bei operatorių sąnaudas, 
patirtas siekiant vykdyti reglamentą, ir 
poveikį investicijoms. Komisija, 
atsižvelgdama į technologijų plėtrą, taip 
pat turėtų apsvarstyti tarptinkliniam ryšiui 
alternatyvių paslaugų (pvz. prieiga per 
WiFi ar vietinės prieigos mechanizmai, 
angl. local breakout mechanizms) 
naudojimo galimybes ir kokybę.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente taip pat nustatomos 
taisyklės, kuriomis siekiama padidinti 
kainų skaidrumą ir pagerinti informacijos 
apie kainas teikimą Sąjungos tarptinklinio 
ryšio paslaugų naudotojams.

2. Šiame reglamente taip pat nustatomos 
taisyklės, kuriomis siekiama padidinti 
kainų skaidrumą ir pagerinti informacijos 
apie kainas teikimą tarptinklinio ryšio 
paslaugų naudotojams Sąjungos viduje, o 
nuo 2013 m. sausio 1 d. ir už jos ribų.

Pakeitimas 30
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatytos didžiausios 
leistinos kainos nurodomos eurais. Jeigu 11 
ir 12  straipsniais ir reglamentuojamos 
kainos išreiškiamos kitomis valiutomis, 
pradinės didžiausios leistinos kainos pagal 
tuos straipsnius nustatomos tomis 
valiutomis: taikant 2012 m. gegužės 30 d.
Europos centrinio banko Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbtus 
orientacinius valiutų keitimo kursus.

Šiame reglamente nustatytos didžiausios 
leistinos kainos nurodomos eurais. Jeigu 6, 
7, 8, 9, 11 ir 12 straipsniais 
reglamentuojamos kainos išreiškiamos 
kitomis valiutomis, pradinės didžiausios 
leistinos kainos pagal tuos straipsnius 
nustatomos tomis valiutomis: taikant 
2012 m. gegužės 30 d. Europos centrinio 
banko Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje paskelbtus orientacinius valiutų 
keitimo kursus arba taikant Europos 
centrinio banko Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje prieš šešis 
mėnesius iki šio reglamento įsigaliojimo 
paskelbtus vidutinius orientacinius 
valiutų keitimo kursus, atsižvelgiant į tai, 
kuri iš šių pradinių didžiausių leistinų 
kainų, konvertavus į kitas valiutas nei 
euras, yra mažesnė.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sumažinti pavojų, jog atsitiks taip, kad, nors, remiantis priimtais šio 
reglamento pakeitimais, tarifai ir bus sumažinti, šalyse, kuriose nenaudojamas euras, dėl 
valiutos keitimo kurso svyravimų kainos nesumažės. Šiuo pasiūlymu pavojus nepanaikinamas, 
o tik pateikiamas alternatyvus eurų konvertavimo į kitas valiutas metodas.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugų savajame tinkle teikėjas –
įmonė, teikianti vartotojui Sąjungos 
tarptinklinio ryšio  paslaugas per savo 
nuosavą tinklą arba kaip judriojo ryšio 
virtualiojo tinklo operatorius ar 
perpardavėjas;

b) paslaugų savajame tinkle teikėjas –
operatorius, teikiantis tarptinklinio ryšio
vartotojui Sąjungos tarptinklinio ryšio 
paslaugas per savo nuosavą tinklą arba 
kaip judriojo ryšio virtualiojo tinklo 
operatorius ar perpardavėjas, arba bet koks 
kitas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas;
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Pagrindimas

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) reguliuojama duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslauga – tarptinklinio 
ryšio paslauga, kuria naudodamasis 
tarptinklinio ryšio vartotojas gali savo 
mobiliuoju telefonu ar kitu judriojo ryšio 
prietaisu prisijungęs prie lankomos šalies 
tinklo perduoti ir gauti paketiniu būdu 
siunčiamus duomenis. Reguliuojama 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslauga neapima reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu arba SMS 
žinučių siuntimo ar gavimo, bet apima
MMS žinučių siuntimą ir gavimą;

k) reguliuojama duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslauga – tarptinklinio 
ryšio paslauga, kuria naudodamasis 
tarptinklinio ryšio vartotojas gali savo 
mobiliuoju telefonu ar kitu judriojo ryšio 
prietaisu prisijungęs prie lankomos šalies 
tinklo perduoti ir gauti paketiniu būdu 
siunčiamus duomenis. Reguliuojama 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslauga neapima reguliuojamų 
tarptinklinių skambučių arba SMS žinučių 
siuntimo ar gavimo, MMS žinučių 
siuntimo ir gavimo, taip pat perdavimo 
naudojantis mašinų sąveikos (M2M) tipo 
prietaisais;

Pagrindimas

MMS žinutės, kaip ir SMS žinutės, neturėtų būti įtraukiamos į reguliuojamo duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu apibrėžtį, nes pripažįstama, kad jų negalima palyginti su 
kitomis duomenų perdavimo paslaugomis. Perdavimas naudojantis mašinų sąveikos tipo 
prietaisais neturėtų būti įtraukiamas į reguliuojamo duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
apibrėžtį, nes tai kitokia paslauga: a) ji nėra tiesiogiai skirta didžiosios rinkos dalies 
vartotojams (o tarptinklinio ryšio reglamentu siekiama apsaugoti didžiosios rinkos dalies 
vartotojus nuo pernelyg didelių kainų), b) tai iš esmės integruota paslauga, kurią JRO turėtų 
ad-hoc tobulinti ir kuri parduodama verslo įmonėms arba svarbiems klientams 
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(kompanijoms).

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) alternatyvus tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjas – paslaugų savajame 
tinkle teikėjas (kitoks nei judriojo ryšio 
paslaugas savoje šalyje teikiantis 
operatorius), judriojo ryšio paslaugas 
tarptinklinio ryšio vartotojui teikiantis per 
nuosavą tinklą arba kaip judriojo ryšio 
virtualiojo tinklo operatorius arba 
perpardavėjas;

m) alternatyvus tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjas – paslaugų teikėjas 
(kitoks nei judriojo ryšio paslaugas savoje 
šalyje teikiantis operatorius), judriojo ryšio 
paslaugas tarptinklinio ryšio vartotojui 
teikiantis per nuosavą tinklą arba kaip 
judriojo ryšio virtualiojo tinklo operatorius 
arba perpardavėjas;

Pagrindimas

Be to, kaip nurodė EERRI, šio reglamento formuluotė turėtų būti lankstesnė, kad būtų galima 
individualizuoti sprendimus atsižvelgiant į daugybę pasirinkčių ir neatmetant jokių galimybių. 
Kaip nurodyta reglamente, būtent EERRI turi nustatyti geriausią įgyvendinimo sprendimą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga –
pagal konkrečias sąlygas kitai įmonei
suteikiamos priemonės ir (arba) paslaugos 
tarptinklinio ryšio paslaugoms 
mažmeniniams vartotojams teikti;

n) didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga –
pagal konkrečias sąlygas 
nediskriminuojant kitai įmonei 
suteikiamos priemonės ir (arba) paslaugos 
tarptinklinio ryšio paslaugoms 
mažmeniniams vartotojams teikti;

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies o punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) Europos Sąjungos (ES) tarptinklinio 
ryšio profilis – iš anksto nustatytas 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikimo profilis, kuris toje pačioje SIM 
kortelėje suteikiamas kartu su judriojo 
ryšio paslaugų teikimo savajame tinkle 
profiliu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Reglamentas turėtų būti neutralus technologijų požiūriu siekiant išvengti rengti teisės aktus, 
kurie jau įgyvendinimo etapu yra pasenę. Tai susiję su „dual IMSI“ galimybe, kurią, kaip 
techninį sprendimą, pasiūlė Europos Komisija.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Judriojo ryšio tinklų operatoriai 
patenkina visus pagrįstus didmeninės 
tarptinklinio ryšio prieigos prašymus, 
įskaitant tokius judriojo ryšio virtualiųjų 
tinklų operatorių ir perpardavėjų pateiktus 
prašymus. Teikiamai didmeninei 
tarptinklinio ryšio prieigai taikomos 6, 8 ir 
11 straipsniuose nustatytos reguliuojamų 
didmeninių tarptinklinio ryšio tarifų 
taisyklės.

1. Judriojo ryšio tinklų operatoriai 
patenkina visus pagrįstus didmeninės 
tarptinklinio ryšio prieigos prašymus, 
įskaitant tokius judriojo ryšio virtualiųjų 
tinklų operatorių ir perpardavėjų pateiktus 
prašymus. Didmeninės tarptinklinio ryšio 
prieigos prašymas turi būti proporcingas 
ir pritaikytas prieigos prašančiai šaliai.
Teikiamai didmeninei tarptinklinio ryšio 
prieigai taikomos 6, 8 ir 11 straipsniuose 
nustatytos reguliuojamų didmeninių 
tarptinklinio ryšio tarifų taisyklės. Šios 
taisyklės neturi poveikio kitų judriojo 
tinklo operatoriaus patirtų išlaidų, 
susijusių su didmeninės tarptinklinio 
ryšio prieigos teikimu, kompensavimui.

Pagrindimas

Prieigos teisė negali būti tokia pati pilnateisiam judriojo ryšio virtualiojo tinklo operatoriui ir 
perpardavėjui. Judriojo tinklo operatorius turėtų susigrąžinti kitas išlaidas, susijusias su 
tokios prieigos teikimu.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga 
reiškia prieigą prie visų tarptinklinio ryšio 
paslaugas vartotojams teikti būtinų tinklo 
sudedamųjų dalių ir susijusių priemonių, 
atitinkamų paslaugų, programinės įrangos 
ir informacinių sistemų.

2. Didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga, 
kai užtikrinamas proporcingumo principo 
taikymas, reiškia prieigą prie visų 
tarptinklinio ryšio paslaugas vartotojams 
teikti būtinų tinklo sudedamųjų dalių ir 
susijusių priemonių, atitinkamų paslaugų, 
programinės įrangos ir informacinių 
sistemų. Kartu su didmenine tarptinklinio 
ryšio prieiga teikiamos papildomos 
paslaugos, pvz., sąskaitų pateikimas ar 
vartotojų aptarnavimo paslaugos, turėtų 
būti apmokamos.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad ne visiems prieigos prašytojams būtų suteikiama galimybė prašyti kokios 
nors prieigos, susijusios su lėšomis. Perpardavėjai, neturintys apmokestinimo galimybės, gali 
paprašyti paslaugų savajame tinkle teikėjų juos papildomai aprūpinti apmokestinimo sistema, 
ne vien tik didmenine prieiga už nustatytą kainą. Paslaugų savajame tinkle teikėjams turėtų 
būti atlyginama už tokias papildomas paslaugas.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2014 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjai informuoja visus 
savo tarptinklinio ryšio vartotojus apie
galimybę atsisakyti jų turimų tarptinklinio 
ryšio paslaugų ir pasirinkti alternatyvaus 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
tarptinklinio ryšio paslaugas. Tarptinklinio 
ryšio vartotojams suteikiamas dviejų 
mėnesių laikotarpis, per kurį apie savo 
pasirinkimą jie turi pranešti jų paslaugų 
savajame tinkle teikėjui. Per šį laikotarpį 
apie savo pasirinkimą nepranešę 

2. Nuo 2014 m. gegužės 1 d. tarptinklinio 
ryšio vartotojai turi teisę atsisakyti jų 
turimų tarptinklinio ryšio paslaugų ir 
pasirinkti alternatyvaus tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjo tarptinklinio ryšio 
paslaugas bet kada pagal 3 ir 4 dalis.
Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
informuoja visus savo esamus 
tarptinklinio ryšio vartotojus apie šią teisę 
iki 2014 m. gegužės 1 d.
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tarptinklinio ryšio vartotojai turi teisę 
pagal 3 ir 4 dalis bet kada pasirinkti
alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pabrėžti, kad klientas turi aiškią teisę pakeisti savo tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėją, kuris šioje dalyje turėtų būti svarbiausias elementas. Todėl iš to išplaukia 
paslaugų teikėjo pareiga informuoti klientą. Siekiant, kad struktūrinė priemonė turėtų greitą 
poveikį, ji turi būti įgyvendinta prieš 2014 m. vasaros atostogas. Be to, esami klientai apie 
pasikeitimus turėtų būti informuojami iš anksto.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją vartotojai pasirenka arba jo atsisako 
nemokamai, be sąlygų ar apribojimų, kurie 
būtų susiję su kitais abonentinės sutarties 
elementais nei tarptinklinis ryšys; toks 
pakeitimas atliekamas per penkias darbo 
dienas, nebent tarptinklinio ryšio vartotojas 
yra užsisakęs savo šalyje teikiamų 
paslaugų paketą, kuriame tarptinklinio 
ryšio paslaugų kainos skiriasi nuo Europos 
tarifo, Europos SMS tarifo arba Europos 
duomenų tarifo – tokiais atvejais paslaugų 
savajame tinkle teikėjas senos abonentinės 
tarptinklinio ryšio paslaugų sutarties 
pakeitimą nauja tokia sutartimi gali atidėti 
konkrečiam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau 
kaip trims mėnesiams.

4. Alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją vartotojai pasirenka arba jo 
atsisako, arba pasirenka kitą alternatyvų 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją
nemokamai, be sąlygų ar apribojimų, kurie 
būtų susiję su kitais abonentinės sutarties 
elementais nei tarptinklinis ryšys; toks 
pakeitimas atliekamas per kuo trumpesnį 
laikotarpį, kuris neviršija trijų dienų, kaip 
nustatyta EERRI gairėse, nebent 
tarptinklinio ryšio vartotojas yra užsisakęs 
savo šalyje teikiamų paslaugų paketą, 
kuriame tarptinklinio ryšio paslaugų kainos 
skiriasi nuo Europos tarifo, Europos SMS 
tarifo arba Europos duomenų tarifo –
tokiais atvejais paslaugų savajame tinkle 
teikėjas senos abonentinės tarptinklinio 
ryšio paslaugų sutarties pakeitimą nauja 
tokia sutartimi gali atidėti konkrečiam 
laikotarpiui, tačiau ne ilgiau kaip vienam 
mėnesiui.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai sudaroma arba atnaujinama judriojo 
ryšio paslaugų sutartis, paslaugų savajame 
tinkle teikėjai visiems vartotojams 
individualiai pateikia visą informaciją apie 
galimybę pasirinkti alternatyvų 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją ir 
pasirūpina, kad būtų galima lengvai 
sudaryti sutartį su alternatyviu 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėju. 
Tarptinklinio ryšio paslaugų sutartį su 
paslaugų savajame tinkle teikėju 
sudarantys vartotojai aiškiai patvirtina, 
kad jie buvo informuoti apie tokią 
galimybę. Judriojo ryšio paslaugų teikėjai 
netrukdo jų paslaugas parduodantiems 
mažmeniniams pardavėjams siūlyti 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
sutartis sudaryti su alternatyviais 
tarptinklinio ryšio teikėjais.

5. Kai sudaroma arba atnaujinama judriojo 
ryšio paslaugų sutartis, paslaugų savajame 
tinkle teikėjai visiems vartotojams 
individualiai, aiškiai ir suprantamai
patvariąja laikmena pateikia visą 
informaciją apie galimybę pasirinkti 
alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją ir netrukdo sutarties sudarymui su 
alternatyviu tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėju. Tarptinklinio ryšio paslaugų sutartį 
su paslaugų savajame tinkle teikėju 
sudarantys vartotojai informuojami apie 
tokią galimybę. Judriojo ryšio paslaugų 
teikėjai netrukdo jų paslaugas 
parduodantiems mažmeniniams 
pardavėjams siūlyti pavienių tarptinklinio 
ryšio paslaugų sutartis sudaryti su 
alternatyviais tarptinklinio ryšio teikėjais ir 
neapriboja jų veiksmų.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Teikėjai aiškiai ir suprantamai 
informuoja vartotojus apie tarifus ir 
pasiūlo tarptinklinio ryšio paslaugas. 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotus teisės aktus pagal 17a straipsnį 
ir, pasikonsultavus su Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucija 
(EERRI) ir suinteresuotais subjektais, 
nustatyti vienodus tokios informacijos 
teikimo kriterijus tam, kad užtikrintų jos 
palyginamumą. Kol bus patvirtinti minėti 
kriterijai, nacionalinės reguliavimo 
institucijos skatina teikti palyginamą 
informaciją, pvz., parengia gaires, 
kuriomis būtų galima vadovautis 
atitinkamoms tarptinklinio ryšio 
paslaugoms nustatant taikomus 
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reguliuojamus tarifus.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti bendrosios rinkos plėtrą, 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
priemonės techniniai sprendimai visoje 
Europos Sąjungoje įgyvendinami tuo pat 
metu.

Siekiant užtikrinti bendrosios rinkos plėtrą, 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
priemonės techniniai sprendimai visoje 
Europos Sąjungoje įgyvendinami tuo pat 
metu ir atitinka šiuos kriterijus:.

a) bet koks techninis sprendimas privalo 
būti ekonomiškai efektyvus;
b) parengiamas taip, kad būtų palankus 
vartotojui;
c) turi suteikti maksimalaus sąveikumo 
galimybę;
d) vartotojai turi turėti galimybę lengvai ir 
greitai pasirinkti alternatyvų tarptinklinio 
ryšio teikėją arba vieną iš kelių 
alternatyvių tarptinklinio ryšio teikėjų 
nekeisdami savo judriojo ryšio numerio;
e) neturi būti kliudoma Sąjungos piliečių 
tarptinkliniam ryšiui trečiosiose šalyse ar 
trečiųjų šalių piliečių tarptinkliniam 
ryšiui Sąjungoje.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Operatoriai užtikrina, kad būtinos pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
priemonės būtų įdiegtos ne vėliau kaip iki 
2014 m. liepos 1 d., siekiant užtikrinti, kad 
vartotojai, nekeisdami savo judriojo ryšio 
numerio, galėtų naudotis savajame tinkle 
teikiamomis judriojo ryšio paslaugomis ir 

Operatoriai užtikrina, kad būtinos pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
priemonės būtų įdiegtos ne vėliau kaip iki 
2014 m. gegužės 1 d. ir atitiktų 1 dalyje 
nurodytus reikalavimus. Su šios 
priemonės teikimu susijusio sujungimo 
kainų nustatymas yra orientuotas į 
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pavienėmis tarptinklinio ryšio 
paslaugomis, kurias teikia alternatyvus 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas. Kad 
būtų galima teikti pavienes tarptinklinio 
ryšio paslaugas, operatoriai visų pirma 
gali leisti toje pačioje SIM kortelėje 
naudoti „ES tarptinklinio ryšio profilį“, 
taip pat tą patį galinį prietaisą kaip 
savajame tinkle teikiamoms judriojo ryšio 
paslaugoms. Su šios priemonės teikimu 
susijusio sujungimo kainų nustatymas yra 
orientuotas į sąnaudas ir vartotojams 
neturėtų būti nustatoma jokių tiesioginių 
šios priemonės naudojimo mokesčių.

sąnaudas ir galutiniams vartotojams neturi 
būti nustatoma jokių tiesioginių pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
priemonės naudojimo mokesčių.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsultuodamasi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama su 
Komisija, EERRI per deramą laikotarpį, 
kuris ne ilgesnis kaip trys mėnesiai po šio 
reglamento priėmimo, parengia suderintų 
techninių sprendimų, susijusių su pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
priemone ir su suderintų procedūrų, pagal 
kurias pasirenkamas kitas tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas, gaires. Šį 
laikotarpį Komisija gali pratęsti, gavusi 
pagrįstą EERRI prašymą.

Konsultuodamasi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama su 
Komisija, EERRI per šešis mėnesius po šio 
reglamento priėmimo, parengia suderintų 
techninių sprendimų, susijusių su pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
priemone ir su suderintų procedūrų, pagal 
kurias pasirenkamas kitas tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas, gaires. Tokie 
techniniai sprendimai ir procedūros 
atitinka 1 dalyje nustatytus kriterijus.
Komisija, gavusi pagrįstą EERRI prašymą, 
gali pratęsti šį laikotarpį dar kartą ne 
ilgiau kaip šešiems mėnesiams.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į užduoties sudėtingumą, EERRI reikėtų suteikti papildomo laiko, kad galėtų 
parengti pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo priemonės esminių reikalavimų 
pradines įgyvendinimo gaires. Komisija gali pratęsti šį parengiamąjį laikotarpį, tačiau jis 
turėtų būti ribojamas.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus Komisija galėtų įgalioti Europos 
standartizacijos įstaigą pritaikyti 
atitinkamus standartus, būtinus priemonei 
darniai įgyvendinti.

Prireikus Komisija įgalioja Europos 
standartizacijos įstaigą pritaikyti 
atitinkamus standartus, būtinus priemonei 
darniai įgyvendinti.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti vartotojo 
paslaugų savajame tinkle teikėjui už 
reguliuojamo skambučio, kuris naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame 
lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą, 
įskaitant, inter alia, inicijavimo, 
persiuntimo ir užbaigimo kainas, nuo 
2012 mėn. liepos 1 d.  neviršija 0,14  EUR 
už minutę.

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti vartotojo
paslaugų savajame tinkle teikėjui už 
reguliuojamo skambučio, kuris naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame 
lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą, 
įskaitant, inter alia, inicijavimo, 
persiuntimo ir užbaigimo kainas, nuo 
2012 mėn. liepos 1 d.  neviršija 0,10  EUR 
už minutę.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas 
kitam; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių 
laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam 
laikotarpiui, kuris gali likti iki laikotarpio, 
kuriuo taikoma šioje dalyje numatyta 
didžiausia vidutinė didmeninė kaina, 
pabaigos arba šio reglamento galiojimo 
pabaigos. Didžiausia vidutinė didmeninė 
kaina nuo 2013  m. liepos 1 d. ir 2014  m. 
liepos 1 d. sumažinama atitinkamai iki 
0,10  EUR ir iki 0,06  EUR. Nepažeidžiant 

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas 
kitam; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių 
laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam 
laikotarpiui, kuris gali likti iki laikotarpio, 
kuriuo taikoma šioje dalyje numatyta 
didžiausia vidutinė didmeninė kaina, 
pabaigos arba šio reglamento galiojimo 
pabaigos. Didžiausia vidutinė didmeninė 
kaina nuo 2013  m. liepos 1 d. ir 2014  m. 
liepos 1 d. sumažinama atitinkamai iki 
0,08  EUR ir iki 0,05  EUR. Nepažeidžiant 



AD\890078LT.doc 33/51 PE478.349v02-00

LT

13 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,06 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

13 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,05 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė kaina 
apskaičiuojama padalijant atitinkamo 
operatoriaus per atitinkamą laikotarpį už 
didmeniniu lygiu suteiktas tarptinklinio 
ryšio paslaugas gautas visas pajamas iš 
viso didmeninių tarptinklinio ryšio 
paslaugų minučių, kurias tas operatorius iš 
tikrųjų teikė Sąjungoje, skaičiaus, kuris 
nustatomas pagal sekundes, atitinkamai 
atsižvelgiant į tai, kad lankomos šalies 
tinklo operatorius gali taikyti pradinį 
trumpiausią apmokestinimo laikotarpį, 
kuris negali būti ilgesnis nei 30 
sekundžių.

1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė kaina 
apskaičiuojama padalijant atitinkamo 
operatoriaus per atitinkamą laikotarpį už 
didmeniniu lygiu suteiktas tarptinklinio 
ryšio paslaugas gautas visas pajamas iš 
viso didmeninių tarptinklinio ryšio 
paslaugų minučių, kurias tas operatorius iš 
tikrųjų teikė Sąjungoje, skaičiaus, kuris 
nustatomas pagal sekundes.

Pagrindimas

Nereikėtų leisti taikyti pradinio trumpiausio 30 sekundžių apmokestinimo laikotarpio, kadangi 
jo negalima pateisinti.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 
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neviršija 0,32  EUR už minutę skambinant 
ir 0,11  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo 
kaina sumažinama atitinkamai iki 0,28
EUR ir iki 0,24  EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013  m. liepos 1 d. iki 
0,10  EUR. Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, šios didžiausios reguliuojamos 
mažmeninės Europos tarifo kainos galioja 
iki 2016 m. birželio 30 d.

neviršija 0,21  EUR už minutę skambinant 
ir 0,09  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo 
kaina sumažinama atitinkamai iki 
0,16 EUR ir iki 0,11 EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013 m. liepos 1 d. iki 
0,07 EUR ir 2014 m. liepos 1 d. iki
0,05 EUR. Nepažeidžiant 13 ir 
19 straipsnių, šios didžiausios 
reguliuojamos mažmeninės Europos tarifo 
kainos yra 0,05 EUR tol, kol galioja šis 
reglamentas.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo trečiosios pastraipos, jei 
skambinant taikomas Europos tarifas, 
paslaugų savajame tinkle teikėjas gali 
taikyti pradinį trumpiausią 
apmokestinimo laikotarpį, kuris negali 
būti ilgesnis nei 30 sekundžių.

Išbraukta.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas 
gali paprašyti pasirinkti Europos tarifą arba 
jo atsisakyti. Bet koks pasirinkimo arba 
atsisakymo prašymas turi būti įvykdomas 
nemokamai be jokių sąlygų ar apribojimų, 
susijusių su kitais abonentinės sutarties 
aspektais, per vieną darbo dieną po to, kai 
gaunamas prašymas, tačiau tokiu atveju, 
jeigu Europos tarifą norėtų pasirinkti 
tarptinklinio ryšio vartotojas, užsisakęs 
specialų tarptinklinio ryšio paslaugų 

5. Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas 
gali paprašyti pasirinkti Europos tarifą arba 
jo atsisakyti. Bet koks pasirinkimo arba 
atsisakymo prašymas turi būti įvykdomas 
nemokamai be jokių sąlygų ar apribojimų, 
susijusių su kitais abonentinės sutarties 
aspektais, per vieną darbo dieną po to, kai 
gaunamas prašymas, tačiau tokiu atveju, 
jeigu Europos tarifą norėtų pasirinkti 
tarptinklinio ryšio vartotojas, užsisakęs 
specialų tarptinklinio ryšio paslaugų 
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paketą, kurį sudaro kelios tarptinklinio 
ryšio paslaugos (būtent, skambučių, SMS 
žinučių ir (arba) duomenų perdavimo), 
paslaugų savajame tinkle teikėjas gali 
pareikalauti, kad Europos tarifą 
pasirenkantis vartotojas atsisakytų kitų to 
paketo dalių teikiamų pranašumų. Paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali uždelsti 
pasirinkimo arba atsisakymo vykdymą ne 
ilgiau nei nustatytą trumpiausią trijų
mėnesių laikotarpį, kurį galios ankstesnis 
tarptinklinio ryšio tarifas.

paketą, kurį sudaro kelios tarptinklinio 
ryšio paslaugos (būtent, skambučių, SMS 
žinučių ir (arba) duomenų perdavimo), 
paslaugų savajame tinkle teikėjas gali 
pareikalauti, kad Europos tarifą 
pasirenkantis vartotojas atsisakytų kitų to 
paketo dalių teikiamų pranašumų. Paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali uždelsti 
pasirinkimo arba atsisakymo vykdymą ne 
ilgiau nei nustatytą trumpiausią dviejų
mėnesių laikotarpį, įskaitant sutartyje 
numatytą pranešimo pateikimo laikotarpį, 
kurį galios ankstesnis tarptinklinio ryšio 
tarifas.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
neatjungia, nedraudžia ir kitaip netrukdo 
skambinti ar priimti skambučių 
naudojantis tarptinklinio ryšio 
paslaugomis naujiems vartotojams arba 
esamiems Europos tarifo vartotojams, 
išskyrus atvejus, kai šie vartotojai to 
specialiai pareikalauja arba viršija 
atjungimo ribą.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2012  m. liepos 1 d. vidutinė 
didmeninė kaina, kurią lankomos šalies 
tinklo operatorius gali taikyti vartotojo 
paslaugų savajame tinkle teikėjui už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamos 
reguliuojamos SMS žinutės inicijavimą iš 
lankomos šalies tinklo, negali viršyti 0,03

1. Nuo 2012 m. liepos 1 d. vidutinė 
didmeninė kaina, kurią lankomos šalies 
tinklo operatorius gali taikyti vartotojo 
paslaugų savajame tinkle teikėjui už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamos 
reguliuojamos SMS žinutės inicijavimą iš 
lankomos šalies tinklo, negali viršyti 
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EUR už SMS žinutę. 2014 m. liepos 1 d. 
didžiausia vidutinė didmeninė kaina už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą 
reguliuojamą SMS žinutę sumažinama iki 
0,02 EUR. Nepažeidžiant 13 straipsnio, 
reguliuojama didmeninė kaina už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą reguliuojamą 
SMS žinutę yra 0,02 EUR tol, kol galioja 
šis reglamentas.

0,03 EUR už SMS žinutę, ir ji sumažinama 
2013 m. liepos 1 d. iki 0,02 EUR ir 
2014 m. liepos 1 d. iki 0,01 EUR. 
Nepažeidžiant 13 straipsnio, reguliuojama 
didmeninė kaina už tarptinkliniu ryšiu 
siunčiamą reguliuojamą SMS žinutę yra 
0,01 EUR tol, kol galioja šis reglamentas.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2012  m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 
mažmeninę Europos SMS tarifo kainą 
(neįskaitant PVM) už kiekvieną to 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarptinkliniu 
ryšiu siunčiamą reguliuojamą SMS žinutę, 
tačiau ši kaina neviršija 0,10  EUR. 
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, 
didžiausias reguliuojamas mažmeninis 
Europos SMS tarifas yra 0,10 EUR iki 
2016 m. birželio 30 d.

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 
mažmeninę Europos SMS tarifo kainą 
(neįskaitant PVM) už kiekvieną to 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarptinkliniu 
ryšiu siunčiamą reguliuojamą SMS žinutę, 
tačiau ši kaina 2012 m. liepos 1 d. 
sumažinama iki 0,09 EUR, 2013 m. liepos 
1 d. iki 0,06 EUR ir 2014 m. liepos 1 d. iki 
0,05 EUR. Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, didžiausias reguliuojamas 
mažmeninis Europos SMS tarifas yra 0,05
EUR iki 2018 m. birželio 30 d.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas 
gali bet kada pasirinkti Europos SMS tarifą 
arba jo atsisakyti. Bet koks pasirinkimo 
arba atsisakymo prašymas turi būti 
įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų ar 
apribojimų, susijusių su kitais abonentinės 
sutarties aspektais nei tarptinklinis ryšys, 

6. Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas 
gali bet kada pasirinkti Europos SMS tarifą 
arba jo atsisakyti. Bet koks pasirinkimo 
arba atsisakymo prašymas turi būti 
įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų ar 
apribojimų, susijusių su kitais abonentinės 
sutarties aspektais nei tarptinklinis ryšys, 



AD\890078LT.doc 37/51 PE478.349v02-00

LT

per vieną darbo dieną po to, kai gaunamas 
prašymas. Paslaugų savajame tinkle 
teikėjas gali uždelsti pasirinkimo arba 
atsisakymo vykdymą ne ilgiau nei 
nustatytą trumpiausią trijų mėnesių 
laikotarpį, kurį galios ankstesnis 
tarptinklinio ryšio tarifas. Europos SMS 
tarifą visada galima derinti su Europos 
tarifu.

per vieną darbo dieną po to, kai gaunamas 
prašymas. Paslaugų savajame tinkle 
teikėjas gali uždelsti pasirinkimo arba 
atsisakymo vykdymą ne ilgiau nei 
nustatytą trumpiausią dviejų mėnesių 
laikotarpį, įskaitant sutartyje numatytą 
pranešimo pateikimo laikotarpį, kurį 
galios ankstesnis tarptinklinio ryšio tarifas. 
Europos SMS tarifą visada galima derinti 
su Europos tarifu.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
neatjungia, nedraudžia ir kitaip netrukdo 
siųsti ar gauti SMS žinučių per 
tarptinklinio ryšio paslaugas naujiems 
vartotojams arba esamiems Europos 
tarifo vartotojams, išskyrus atvejus, kai šie 
vartotojai to specialiai pareikalauja arba 
viršija atjungimo ribą.

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
taikyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, teikiamas naudojantis tuo 
lankomos šalies tinklu, nuo 2012 m. liepos 
1 d. neviršija 0,30 EUR, nuo 2013 m. 
liepos 1 d.– 0,20 EUR, o nuo 2014 m. 
liepos 1 d. – 0,10 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. 
Nepažeidžiant 13 straipsnio, reguliuojama 
didmeninė kaina už teikiamas 

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
taikyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, teikiamas naudojantis tuo 
lankomos šalies tinklu, nuo 2012 m. liepos 
1 d. neviršija 0,20 EUR, nuo 2013 m. 
liepos 1 d.– 0,15 EUR, o nuo 2014 m. 
liepos 1 d. – 0,10 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. 
Nepažeidžiant 13 straipsnio, reguliuojama 
didmeninė kaina už teikiamas 
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reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 0,10 EUR 
tol, kol galioja šis reglamentas.

reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 0,10 EUR 
tol, kol galioja šis reglamentas.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina 
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 0,90
EUR už megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 
2014 m. liepos 1 d. kainos riba 
sumažinama atitinkamai iki 0,70 EUR ir 
0,50 EUR už perduotą megabaitą.
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, iki 
2016 m. birželio 30 d. didžiausia 
reguliuojama kaina už perduotą megabaitą 
yra 0,50 EUR.

Mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina 
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 0,50
EUR už megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 
2014 m. liepos 1 d. kainos riba 
sumažinama atitinkamai iki 0,30 EUR ir 
0,20 EUR už perduotą megabaitą.
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, iki 
2018 m. birželio 30 d. didžiausia 
reguliuojama kaina už perduotą megabaitą 
yra 0,20 EUR.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas, 
laikydamasis savo sutarties sąlygų, gali bet 
kada prašyti taikyti Europos duomenų 
tarifą arba jo atsisakyti. Bet koks 
pasirinkimo arba atsisakymo prašymas turi 
būti įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų 
ar apribojimų, susijusių su kitais 
abonentinės sutarties aspektais nei 
tarptinklinis ryšys, per vieną darbo dieną 
po to, kai gaunamas prašymas. Paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali uždelsti 
pasirinkimo arba atsisakymo vykdymą ne 
ilgiau nei nustatytą trumpiausią trijų

5. Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas, 
laikydamasis savo sutarties sąlygų, gali bet 
kada prašyti taikyti Europos duomenų 
tarifą arba jo atsisakyti. Bet koks 
pasirinkimo arba atsisakymo prašymas turi 
būti įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų 
ar apribojimų, susijusių su kitais 
abonentinės sutarties aspektais nei 
tarptinklinis ryšys, per vieną darbo dieną 
po to, kai gaunamas prašymas. Paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali uždelsti 
pasirinkimo arba atsisakymo vykdymą ne 
ilgiau nei nustatytą trumpiausią dviejų
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mėnesių laikotarpį, kurį galios ankstesnis 
tarptinklinio ryšio tarifas. Europos 
duomenų tarifą visada galima derinti su 
Europos SMS tarifu.

mėnesių laikotarpį, įskaitant sutartyje 
numatytą pranešimo pateikimo laikotarpį,
kurį galios ankstesnis tarptinklinio ryšio 
tarifas. Europos duomenų tarifą visada 
galima derinti su Europos SMS tarifu.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d. 
paslaugų savajame tinkle teikėjai 
individualiai praneša visiems savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams apie 
Europos duomenų tarifą, kad ne vėliau kaip 
nuo 2012 m. liepos 1 d. jis bus taikomas 
visiems tarptinklinio ryšio vartotojams, 
sąmoningai nepasirinkusiems reguliuojamų 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugų specialaus tarifo arba paketo, ir 
apie jų teisę pasirinkti šį tarifą arba jo 
atsisakyti pagal 5 dalį.

6. Ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d. 
paslaugų savajame tinkle teikėjai 
individualiai visiems savo tarptinklinio 
ryšio vartotojams aiškiai ir suprantamai 
patvariąja laikmena praneša apie Europos 
duomenų tarifą, kad ne vėliau kaip nuo 
2012 m. liepos 1 d. jis bus taikomas 
visiems tarptinklinio ryšio vartotojams, 
sąmoningai nepasirinkusiems reguliuojamų 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugų specialaus tarifo arba paketo, ir 
apie jų teisę pasirinkti šį tarifą arba jo 
atsisakyti pagal 5 dalį.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po 2018 m. birželio 30 d. vienos iš 
tarptinklinio ryšio paslaugų (skambučiai, 
SMS žinutės arba duomenys) vidutinė 
didmeninė kaina, susijusi su 
nesubalansuotu srautu tarp dviejų tai pačiai 
grupei nepriklausančių ryšio operatorių, 
sumažėja ne mažiau kaip iki 75 % 6 
straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje ir 
11 straipsnio 1 dalyje numatytų didžiausių 
didmeninių kainų, didžiausios didmeninės 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainos daugiau 
netaikomos. Remdamasi EERRI surinktais 
rinkos duomenimis, Komisija reguliariai 

2. Jei po 2018 m. birželio 30 d. vienos iš 
tarptinklinio ryšio paslaugų (skambučiai, 
SMS žinutės arba duomenys) vidutinė 
didmeninė kaina, susijusi su 
nesubalansuotu srautu tarp dviejų tai pačiai 
grupei nepriklausančių ryšio operatorių, 
sumažėja ne mažiau kaip iki 50 % 6 
straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje ir 
11 straipsnio 1 dalyje numatytų didžiausių 
didmeninių kainų, didžiausios didmeninės 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainos daugiau 
netaikomos. Remdamasi EERRI surinktais 
rinkos duomenimis, Komisija reguliariai 
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vertina, ar ši sąlyga įvykdyta; jei taip, 
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 
serijoje ji nedelsdama paskelbia duomenis, 
kuriais įrodoma, kad atitinkamai paslaugai 
nebetaikomos didžiausios didmeninės 
kainos.

vertina, ar ši sąlyga įvykdyta; jei taip, 
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 
serijoje ji nedelsdama paskelbia duomenis, 
kuriais įrodoma, kad atitinkamai paslaugai 
nebetaikomos didžiausios didmeninės 
kainos.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei pagal 5 straipsnį įgyvendinus 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
pardavimo politiką ir iki 2016 m. liepos 
1 d. vidutinė mažmeninė kaina visos 
Sąjungos lygiu sumažėja ne mažiau kaip 
iki 75 % 7 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 
2 dalyje ir 12 straipsnio 2 dalyje numatytų 
didžiausių mažmeninių kainų, didžiausios 
mažmeninės tų tarptinklinio ryšio paslaugų 
kainos nebetaikomos. Remdamasi EERRI 
surinktais rinkos duomenimis, Komisija 
reguliariai vertina, ar ši sąlyga įvykdyta; jei 
taip, Europos Sąjungos oficialiojo leidinio 
C serijoje ji nedelsdama paskelbia 
duomenis, kuriais įrodoma, kad atitinkamai 
paslaugai nebetaikomos didžiausios 
mažmeninės kainos.

3. Jei pagal 5 straipsnį įgyvendinus 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
pardavimo politiką vidutinė mažmeninė 
kaina visos Sąjungos lygiu sumažėja ne 
mažiau kaip iki 50 % 7 straipsnio 2 dalyje, 
9 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 2 
dalyje numatytų didžiausių mažmeninių 
kainų, didžiausios mažmeninės tų 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainos 
nebetaikomos. Remdamasi EERRI 
surinktais rinkos duomenimis, Komisija 
reguliariai vertina, ar ši sąlyga įvykdyta; jei 
taip, Europos Sąjungos oficialiojo leidinio 
C serijoje ji nedelsdama paskelbia 
duomenis, kuriais įrodoma, kad atitinkamai 
paslaugai nebetaikomos didžiausios 
mažmeninės kainos.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad tarptinklinio ryšio vartotojas būtų 
įspėtas apie tai, jog skambinant ar priimant 
skambutį arba siunčiant SMS žinutę jam 
bus taikomi tarptinklinio ryšio mokesčiai, 
iš karto po vartotojo atvykimo į kitą 
valstybę narę nei ta, kurioje yra jo savasis 
tinklas, kiekvienas paslaugų savajame 

Kad tarptinklinio ryšio vartotojas būtų 
įspėtas apie tai, jog skambinant ar priimant 
skambutį arba siunčiant SMS žinutę jam 
bus taikomi tarptinklinio ryšio mokesčiai, 
iš karto po vartotojo atvykimo į kitą 
valstybę narę nei ta, kurioje yra jo savasis
tinklas, o nuo 2013 m. sausio 1 d. po 
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tinkle teikėjas automatiškai, nedelsdamas ir 
nemokamai trumpuoju pranešimu pateikia 
pagrindinę būtent jam skirtą kainodaros 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas 
(su PVM), kurios taikomos tam vartotojui 
skambinant bei priimant skambučius ir 
siunčiant SMS žinutes lankomoje 
valstybėje narėje, nebent vartotojas 
paslaugų savajame tinkle teikėjui būtų 
pranešęs, kad tokios paslaugos 
nepageidauja.

atvykimo į trečiąją šalį, kiekvienas 
paslaugų savajame tinkle teikėjas 
automatiškai, nedelsdamas ir nemokamai 
trumpuoju pranešimu pateikia pagrindinę 
būtent jam skirtą kainodaros informaciją 
apie tarptinklinio ryšio kainas (su PVM ir 
įprastinėje sąskaitoje naudojama valiuta), 
kurios taikomos tam vartotojui skambinant 
bei priimant skambučius ir siunčiant SMS 
žinutes lankomoje šalyje, nebent vartotojas 
paslaugų savajame tinkle teikėjui būtų 
pranešęs, kad tokios paslaugos
nepageidauja.

Pagrindimas

Šios priemonės taip pat turi būti taikomos ne tik Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pateikiant šią pagrindinę konkrečiam 
vartotojui skirtą informaciją nurodomos
didžiausios kainos, kurios vartotojui pagal 
šią tarifų sistemą gali būti taikomos:

Ši pagrindinė konkrečiam vartotojui skirta 
informacija siunčiama vartotojui 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu tiek 
Europos Sąjungos ribose, tiek ir už jos 
ribų, ji apima galiojančias kainas (su 
PVM ir įprastinėje sąskaitoje naudojama 
valiuta), kurios vartotojui pagal šią tarifų 
sistemą gali būti taikomos:

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) lankomoje valstybėje narėje
tarptinkliniu ryšiu siunčiant reguliuojamas 
SMS.

b) lankomoje šalyje tarptinkliniu ryšiu 
siunčiant reguliuojamas SMS.
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Pagrindimas

Šios priemonės taip pat turi būti taikomos ne tik Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) naudojantis reguliuojamomis 
duomenų ryšio paslaugomis lankomoje 
valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, 
pateikiant jų kainą už perduotų duomenų 
megabaitą.

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be 1 dalyje nurodytų paslaugų, 
vartotojai, nepriklausomai nuo jų buvimo 
vietos Sąjungoje, turi teisę nemokamai 
judriojo ryšio skambučiu arba SMS prašyti 
ir gauti išsamesnę būtent jiems skirtą 
kainodaros informaciją apie skambučiams, 
SMS, MMS ir kitoms duomenų perdavimo 
paslaugoms lankomos šalies tinkle 
taikomus tarptinklinio ryšio mokesčius ir 
informaciją apie skaidrumo užtikrinimo 
priemones, taikomas pagal šį reglamentą. 
Tokie prašymai pateikiami nemokamu 
paslaugų savajame tinkle teikėjo šiam
tikslui skirtu telefono numeriu. 1 dalyje 
numatyti įpareigojimai netaikomi mašinų 
sąveikos (M2M) tipo prietaisams, kuriems 
reikia judriojo ryšio. 

2. Be 1 dalyje nurodytų paslaugų, 
vartotojai, nepriklausomai nuo jų buvimo 
vietos, bet tik nuo 2013 m. sausio 1 d. kai 
vartotojas už Sąjungos ribų, turi teisę 
nemokamai judriojo ryšio skambučiu arba 
SMS prašyti ir gauti išsamesnę būtent 
jiems skirtą kainodaros informaciją apie 
skambučiams, SMS, MMS ir kitoms 
duomenų perdavimo paslaugoms lankomos 
šalies tinkle taikomus tarptinklinio ryšio 
mokesčius ir informaciją apie skaidrumo 
užtikrinimo priemones, taikomas pagal šį 
reglamentą. Tokie prašymai pateikiami 
nemokamu paslaugų savajame tinkle 
teikėjo šiam tikslui skirtu telefono 
numeriu. 1 dalyje numatyti įpareigojimai 
netaikomi mašinų sąveikos (M2M) tipo 
prietaisams ar kitai įrangai, kurie neturi 
SMS funkcijos.



AD\890078LT.doc 43/51 PE478.349v02-00

LT

Pagrindimas

Neįmanoma taikyti įrangai, kuri neturi SMS funkcijos.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų savajame tinkle teikėjai užtikrina, 
kad jų tarptinklinio ryšio vartotojai ir prieš 
sudarydami sutartį, ir po jos sudarymo 
pagal 2 ir 3 dalis nuolat gautų atitinkamą 
informaciją apie naudojimosi 
reguliuojamomis duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugomis kainas taip, 
kad lengviau suprastų finansines 
naudojimosi šiomis paslaugomis pasekmes 
ir galėtų stebėti bei valdyti savo išlaidas 
reguliuojamoms duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugoms. 3 dalyje 
nurodyti apsaugos mechanizmai išankstinio 
mokėjimo paslaugų vartotojams netaikomi.

Paslaugų savajame tinkle teikėjai užtikrina, 
kad jų tarptinklinio ryšio vartotojai ir prieš 
sudarydami sutartį, ir po jos sudarymo 
pagal 2 ir 3 dalis nuolat gautų atitinkamą 
informaciją apie naudojimosi 
reguliuojamomis duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugomis tiek 
Sąjungos viduje, tiek ir už jos ribų kainas 
taip, kad lengviau suprastų finansines 
naudojimosi šiomis paslaugomis pasekmes 
ir galėtų stebėti bei valdyti savo išlaidas 
reguliuojamoms duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugoms. 3 dalyje 
nurodyti apsaugos mechanizmai išankstinio 
mokėjimo paslaugų vartotojams netaikomi, 
išskyrus tuos atvejus, kai jie yra sudarę 
išankstinio mokėjimo sutartį su 
savaiminiu kredito papildymu. 3 dalyje 
nurodyti apsaugos mechanizmai mašinų 
sąveikos (M2M) tipo paslaugų 
vartotojams netaikomi. Be to, vartotojai, 
pasirašę išankstinio mokėjimo už 
paslaugas sutartis, turėtų laiku gauti 
įspėjimą, kuriame nurodoma, kad 
netrukus jų kreditas pasieks ribą.

Pagrindimas

Savaiminiu kredito papildymu besinaudojantys vartotojai apsaugomi nuo didelių sąskaitų. 
Pirminiame dokumento variante tokie vartotojai netyčia buvo pašalinti iš taikymo apimties.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa



PE478.349v02-00 44/51 AD\890078LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus paslaugų savajame tinkle teikėjai, 
prieš sudarydami sutartį ir po jos sudarymo 
reguliariai informuoja savo klientus apie 
automatinio ir nekontroliuojamo duomenų 
perdavimo ir parsisiuntimo tarptinkliniu 
ryšiu riziką. Be to, paslaugų savajame 
tinkle teikėjai savo klientams aiškiai ir 
nesudėtingai paaiškina, kaip išjungti šį 
automatinį duomenų perdavimą 
tarptinkliniu ryšiu, siekiant išvengti 
nekontroliuojamo naudojimosi duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis.

Prireikus paslaugų savajame tinkle teikėjai, 
prieš sudarydami sutartį ir po jos sudarymo 
reguliariai informuoja savo klientus apie 
automatinio ir nekontroliuojamo duomenų 
perdavimo ir parsisiuntimo tarptinkliniu 
ryšiu riziką. Be to, paslaugų savajame 
tinkle teikėjai savo klientams nemokamai,
aiškiai ir nesudėtingai praneša, ką jie turi 
daryti, kad išjungtų šį automatinį duomenų 
perdavimą tarptinkliniu ryšiu, siekdami 
išvengti nekontroliuojamo naudojimosi 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugomis.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų savajame tinkle teikėjas 
automatiškai siunčia žinutę, kurioje 
tarptinklinio ryšio vartotojui praneša, kad 
jis naudojasi kitu tinklu, ir pateikia 
pagrindinę būtent jam skirtą tarifų 
informaciją apie tam tarptinklinio ryšio 
vartotojui atitinkamoje valstybėje narėje
taikomas reguliuojamų duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų 
kainas, nebent vartotojas būtų įspėjęs 
paslaugų savajame tinkle teikėją, kad jam 
tokios informacijos nereikia.

Paslaugų savajame tinkle teikėjas 
automatiškai siunčia žinutę, kurioje 
tarptinklinio ryšio vartotojui praneša, kad 
jis naudojasi kitu tinklu, ir pateikia 
pagrindinę būtent jam skirtą tarifų 
informaciją apie tam tarptinklinio ryšio 
vartotojui atitinkamoje šalyje taikomas 
dabartines duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas 
(įskaitant PVM ir valiutą kuri naudojama 
įprastinėje sąskaitoje) nebent vartotojas 
būtų įspėjęs paslaugų savajame tinkle 
teikėją, kad jam tokios informacijos 
nereikia. 

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokia konkrečiam vartotojui skirta 
pagrindinė informacija apie tarifus 
pateikiama į tarptinklinio ryšio vartotojo 
mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą, pvz., 
SMS žinute, elektroniniu laišku ar į jų 
kompiuterio ekrane iškylantįjį langą, 
kiekvieną kartą, kai tarptinklinio ryšio 
vartotojas atvyksta į kitą valstybę narę nei 
ta, kurioje yra jo savasis tinklas, ir pirmą 
kartą pradeda naudotis reguliuojama 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslauga toje konkrečioje valstybėje 
narėje. Informacija pateikiama 
nemokamai, kai tarptinklinio ryšio 
vartotojas pirmą kartą pradeda naudotis 
reguliuojama duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslauga, tinkamomis 
priemonėmis, kad ją būtų lengva gauti ir 
suprasti.

Tokia konkrečiam vartotojui skirta
pagrindinė informacija apie tarifus 
pateikiama į tarptinklinio ryšio vartotojo 
mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą, pvz., 
SMS žinute, elektroniniu laišku ar į jų 
kompiuterio ekrane iškylantįjį langą, 
kiekvieną kartą, kai tarptinklinio ryšio 
vartotojas atvyksta į kitą šalį nei ta, kurioje 
yra jo savasis tinklas, ir pirmą kartą 
pradeda naudotis duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslauga toje 
konkrečioje šalyje. Informacija pateikiama 
nemokamai, kai tarptinklinio ryšio 
vartotojas pirmą kartą pradeda naudotis 
reguliuojama duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslauga, tinkamomis 
priemonėmis, kad ją būtų lengva gauti ir 
suprasti.

Pagrindimas

Šios priemonės taip pat turi būti taikomos ne tik Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi paslaugų savajame tinkle teikėjai 
visiems savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams suteikia galimybę sąmoningai 
ir nemokamai pasirinkti paslaugą, kurią 
teikiant jie informuojami apie paslaugas, 
kuriomis jie pasinaudojo, ši informacija 
išreiškiama kiekiu ar ta valiuta, kuria 
tarptinklinio ryšio vartotojui pateikiama 
sąskaita, ir kuria užtikrinama, kad negavus 
aiškaus vartotojo sutikimo susikaupusios 
išlaidos už reguliuojamas duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, 
teikiamas nustatytą naudojimosi laikotarpį, 

Visi paslaugų savajame tinkle teikėjai 
visiems savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams suteikia galimybę 
sąmoningai ir nemokamai pasirinkti 
paslaugą, kurią teikiant jie informuojami 
apie paslaugas, kuriomis jie pasinaudojo ir 
Sąjungos viduje, ir už jos ribų, ši 
informacija išreiškiama kiekiu ar ta valiuta, 
kuria tarptinklinio ryšio vartotojui 
pateikiama sąskaita už mažmeninį 
duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, ir 
kuria užtikrinama, kad negavus aiškaus 
vartotojo sutikimo susikaupusios išlaidos 
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neviršytų nustatytos finansinės ribos. už tokias mažmenines duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, 
teikiamas nustatytą naudojimosi laikotarpį, 
neviršytų nustatytos finansinės ribos. Tai 
netaikoma atvejais, kai mobiliųjų 
telekomunikacijų paslaugų teikėjas 
lankomoje šalyje už Sąjungos ribų 
neleidžia paslaugų savajame tinkle 
teikėjui realiuoju laiku stebėti vartotojų 
naudojimosi paslaugomis apimčių. Tokiu 
atveju, vartotojui įvažiavus į tokios šalies 
teritoriją, jis nedelsiant ir nemokamai 
informuojamas atitinkamu trumpuoju 
pranešimu.

Pagrindimas

Skaidrumo ir vartotojų apsaugos priemonės turėtų būti taikomos ir už Sąjungos ribų. Tačiau, 
išlieka šalių, kuriose dėl techninių priežasčių paslaugų savajame tinkle teikėjas negali 
realiuoju laiku sekti vartotojo naudojimosi paslaugomis apimčių, o informaciją apie tai 
gauna tik mėnesio pabaigoje.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi paslaugų savajame tinkle teikėjai taip
pat užtikrina, kad duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugoms pasiekus 
80 % sutartos ribos į tarptinklinio ryšio 
vartotojo mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą, 
pvz., SMS žinute, elektroniniu laišku ar 
kompiuterio ekrane iškylančiu langu, būtų 
išsiųstas atitinkamas pranešimas. 
Vartotojai turi teisę reikalauti, kad jų 
operatoriai nebesiųstų tokių pranešimų, 
taip pat turi teisę bet kuriuo metu 
nemokamai pareikalauti, kad paslaugų 
savajame tinkle teikėjas vėl teiktų šią 
paslaugą.

Visi paslaugų savajame tinkle teikėjai taip 
pat užtikrina, kad skambučių, SMS ir
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugoms pasiekus 80 % sutartos ribos į 
tarptinklinio ryšio vartotojo mobilųjį 
telefoną ar kitą prietaisą, pvz., SMS žinute, 
elektroniniu laišku ar kompiuterio ekrane 
iškylančiu langu, būtų išsiųstas atitinkamas 
pranešimas. Vartotojai turi teisę reikalauti, 
kad jų operatoriai nebesiųstų tokių 
pranešimų, taip pat turi teisę bet kuriuo 
metu nemokamai pareikalauti, kad 
paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl teiktų 
šią paslaugą.

Pakeitimas 74
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viršijus šią finansinę ar kiekybinę ribą, į 
tarptinklinio ryšio vartotojo mobilųjį 
telefoną ar kitą prietaisą siunčiamas 
pranešimas. Šiuose pranešimuose 
nurodoma, kokių veiksmų vartotojas turi 
imtis, jei nori, kad šios tarptinklinio ryšio 
paslaugos būtų toliau teikiamos, taip pat 
nurodoma kiekvieno papildomo vieneto, 
kuris bus panaudotas, kaina. Jei vartotojas 
neatsako taip, kaip raginama gautame 
pranešime, paslaugų savajame tinkle 
teikėjas nedelsdamas nustoja tarptinklinio 
ryšio vartotojui teikti reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas ir skaičiuoti už jas mokestį, 
nebent (ir kol) tarptinklinio ryšio vartotojas 
pareikalauja, kad tokios paslaugos būtų 
toliau teikiamos arba vėl pradėtos teikti.

Viršijus šią finansinę ar kiekybinę ribą, į 
tarptinklinio ryšio vartotojo mobilųjį 
telefoną ar kitą prietaisą siunčiamas 
pranešimas. Šiuose pranešimuose 
nurodoma, kokių veiksmų vartotojas turi 
imtis, jei nori, kad šios tarptinklinio ryšio 
paslaugos būtų toliau teikiamos, taip pat 
nurodoma kiekvieno papildomo vieneto, 
kuris bus panaudotas, kaina. Jei vartotojas 
neatsako taip, kaip raginama gautame 
pranešime, paslaugų savajame tinkle 
teikėjas nedelsdamas nustoja tarptinklinio 
ryšio vartotojui teikti reguliuojamas 
skambučių, SMS ir duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas ir skaičiuoti 
už jas mokestį, nebent (ir kol) tarptinklinio 
ryšio vartotojas pareikalauja, kad tokios 
paslaugos būtų toliau teikiamos arba vėl 
pradėtos teikti.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies aštunta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši taisyklė taikoma vartotojams 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu tiek 
Sąjungoje, tiek ir už jos ribų.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 3 dalis taikoma vartotojams 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu tiek 
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Sąjungoje, tiek ir už jos ribų.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Kainų palyginimas

Bet kokia informacija apie teikiamų 
mažmeninių skambučių, SMS žinučių ir 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugų kainas vartotojams nurodoma 
kartu su PVM.
Komisija taip pat patikrina operatorių 
vartotojams siūlomų skirtingų tarifų 
skaidrumą ir palyginamumą ir pateikia 
Europos Parlamentui bei Tarybai 
ataskaitą apie tolesnes būtinas priemones 
siekiant užtikrinti, kad vartotojai galėtų 
lengvai palyginti šiuos tarifus ir jiems 
būtų lengviau priimti sprendimą pakeisti 
operatorių.

Pagrindimas

Šiuo metu neįmanoma palyginti skirtingų mobiliųjų telefonų tarifų, kuriuos siūlo skirtingi 
operatoriai. Tai turėtų išnagrinėti Komisija. Laikantis skaidrumo principų visą informaciją 
apie kainas būtina pateikti nurodant PVM.

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Delegavimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotus aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.
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2. 4 straipsnio 5a punkte nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus 
suteikiami Komisijai nuo...* iki 22 
straipsnio antroje pastraipoje nurodytos 
datos. 
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
atšaukti 4 straipsnio 5a punkte nurodytą 
įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba jame 
nurodytą vėlesnę dieną. Jis nedaro 
poveikio jau taikomų deleguotų aktų 
galiojimui. 
4. Kai tik Komisija priima deleguotą aktą, 
apie tai iškart praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 4 straipsnio 5a dalį priimtas 
deleguotas aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per du mėnesius nuo tos dienos, kai 
apie jį pranešama Europos Parlamentui ir 
Tarybai, nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas 2 mėnesiams.
_____________
* OL: prašome įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą. 

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų 
pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi 
visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų 
įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi 

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų 
pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi 
visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų 
įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi 
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būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios. Valstybės narės apie tas 
nuostatas praneša Komisijai ne vėliau kaip 
2012  m. kovo 30 d. ir nedelsdamos jai 
praneša apie bet kokius vėlesnius šių 
nuostatų pakeitimus.

būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios. Jose numatyta prievolė 
paslaugų teikėjams kompensuoti 
abonentams išlaidas, kai paslaugos 
teikėjai delsia ar trukdo abonentui 
pasirinkti alternatyvų tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėją. Valstybės narės apie tas 
nuostatas praneša Komisijai ne vėliau kaip 
2012  m. kovo 30 d. ir nedelsdamos jai 
praneša apie bet kokius vėlesnius šių 
nuostatų pakeitimus.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija persvarsto šio reglamento 
veikimą ir po viešosios konsultacijos teikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip 2015  m. birželio 30 d. 
Komisija visų pirma įvertina, ar pasiekti 
šio reglamento tikslai. Šiuo tikslu 
Komisija, be kita ko, peržiūri:

1. Komisija persvarsto šio reglamento 
veikimą ir po viešosios konsultacijos teikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip 2016  m. birželio 30 d. 
Komisija visų pirma įvertina, ar pasiekti 
šio reglamento tikslai. Šiuo tikslu 
Komisija, be kita ko, peržiūri:

Pagrindimas

Norint įvertinti struktūrinių priemonių poveikį rinkai, būtina vėlesnė persvarstymo data.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis nustoja galioti 1  2022  m. birželio 
30 d.

Jis nustoja galioti 2022 m. birželio 30 d.
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