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Pakeitimas 45
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) sklandžiai veikiančioje bendrojoje 
elektroninių ryšių rinkoje turėtų būti 
užtikrinta laisvė elektroninių ryšių tinklus 
ir paslaugas teikti kiekvienam klientui 
Sąjungos teritorijoje ir kiekvieno galutinių 
paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią 
rinkoje esantį pasiūlymą ir joms neturėtų 
trukdyti rinkų suskaidymas pagal valstybių 
teritorijas. Esama elektroninių ryšių 
reguliavimo sistema nevisiškai 
sprendžiama tokio suskaidymo problema, 
nes yra nacionalinės, o ne visos Sąjungos 
lygmens bendrojo leidimo išdavimo 
tvarkos, nacionalinės radijo dažnių 
spektro paskyrimo schemos, skirtingose 
valstybėse narėse elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjai gali naudotis skirtingais 
prieigos produktais ir taikomos skirtingos 
vartotojų apsaugos taisyklės. Daugeliu 
atvejų Sąjungos taisyklėmis nustatomi tik 
pagrindai, o valstybės narės jas dažnai 
įgyvendina skirtingai;

(3) sklandžiai veikiančioje bendrojoje 
elektroninių ryšių rinkoje turėtų būti 
užtikrinta laisvė elektroninių ryšių tinklus 
ir paslaugas teikti kiekvienam klientui 
Sąjungos teritorijoje ir kiekvieno galutinių 
paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią 
rinkoje esantį pasiūlymą ir joms neturėtų 
trukdyti rinkų suskaidymas pagal valstybių 
teritorijas;

Or. en

Pakeitimas 46
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) bendrosios elektroninių ryšių rinkos 
teikiama nauda turėtų pasiekti ir platesnę 
skaitmeninę ekosistemą, kuri apima 
Sąjungos įrangos gamintojus, turinio ir
taikomųjų programų teikėjus, bei platesnę 

(5) bendrosios elektroninių ryšių rinkos 
teikiama nauda turėtų pasiekti ir platesnę 
skaitmeninę ekosistemą, kuri apima 
Sąjungos įrangos gamintojus, turinio,
taikomųjų programų ir programinės 
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ekonomiką, ypač tokius jos sektorius kaip 
bankininkystė, automobilių pramonė, 
logistika, mažmeninė prekyba, energetika 
ir transportas, kurių produktyvumo 
didinimas priklauso nuo sujungiamumo, 
pavyzdžiui, per universalias debesijos 
taikomąsias programas, sujungtus objektus 
ir pasinaudojant galimybėmis skirtingoms 
įmonės dalims integruotai teikti paslaugas. 
Viešojo administravimo institucijoms ir 
sveikatos sektoriui taip pat turėtų būti 
naudinga tai, kad bus daugiau galimybių 
naudotis e. valdžios ir e. sveikatos 
paslaugomis. Bendrojoje elektroninių ryšių 
rinkoje taip pat gali padaugėti kultūrinio 
turinio ir paslaugų bei apskritai kultūrinės 
įvairovės. Ryšio paslaugų teikimas 
naudojant elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas yra toks svarbus platesnei 
ekonomikai ir visuomenei, kad reikėtų 
vengti šiam sektoriui užkrauti nepagrįstą 
reguliavimo ar kitokią naštą;

įrangos teikėjus, bei platesnę ekonomiką, 
ypač tokius jos sektorius kaip 
bankininkystė, automobilių pramonė, 
logistika, mažmeninė prekyba, energetika 
ir transportas, kurių produktyvumo 
didinimas priklauso nuo sujungiamumo, 
pavyzdžiui, per universalias debesijos 
taikomąsias programas, sujungtus objektus 
ir pasinaudojant galimybėmis skirtingoms 
įmonės dalims integruotai teikti paslaugas. 
Viešojo administravimo institucijoms ir 
sveikatos sektoriui taip pat turėtų būti 
naudinga tai, kad bus daugiau galimybių 
naudotis e. valdžios ir e. sveikatos 
paslaugomis. Bendrojoje elektroninių ryšių 
rinkoje taip pat gali padaugėti kultūrinio 
turinio ir paslaugų bei apskritai kultūrinės 
įvairovės. Ryšio paslaugų teikimas 
naudojant elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas yra toks svarbus platesnei 
ekonomikai ir visuomenei, kad reikėtų 
vengti šiam sektoriui užkrauti nepagrįstą 
reguliavimo ar kitokią naštą;

Or. de

Pakeitimas 47
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio
bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių
išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 
darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir 
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Tačiau Sąjunga atsilieka 

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir ribotas išteklius. Būtina atsižvelgti į 
socialinę, kultūrinę ir ekonominę viso 
spektro vertę. Kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 243/2012 
dėl radijo spektro politikos programos23, 
bet koks papildomas belaidžiam 
plačiajuosčiui ryšiui skirtas spektras yra 
susijęs su spektro naudojimo visoje 
ultraaukštųjų dažnių juostoje peržiūra.
Pagal Radijo spektro politikos programos 
6 straipsnio 5 dalį Komisija iki 2015 m. 
sausio 1 d. pateiks Europos Parlamentui ir 
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nuo kitų svarbiausių pasaulio regionų –
nuo Šiaurės Amerikos, Afrikos ir dalies 
Azijos – naujausios kartos belaidžio 
plačiajuosčio ryšio technologijų, kurių 
reikia norint pasiekti tuos politikos 
tikslus, išsivystymo ir skvarbos srityse. 
Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir 
prieigos prie 800 MHz dažnių juostos 
belaidžiam plačiajuosčiui ryšiui 
užtikrinimas, kur daugiau nei pusė 
valstybių narių prašo taikyti leidžiančią 
nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti 
iki Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 243/2012 dėl radijo spektro 
politikos programoje23 nustatyto termino 
įrodo, kad būtina kuo skubiau imtis 
veiksmų, net ir dabartinės radijo spektro 
politikos programos galiojimo laikotarpiu.
Sąjungos priemonių, kuriomis pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB24 buvo siekiama suderinti 
radijo spektro prieinamumo ir jo 
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;

Tarybai ataskaitą, kurioje nurodys, ar 
reikia imtis veiksmų siekiant suderinti 
papildomas dažnių juostas;

__________________ __________________
23 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa (OL L 81, 
2012 3 21).

23 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa (OL L 81, 
2012 3 21).

__________________
24 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB 
dėl radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) 
(OL L 108, 2002 4 24, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 48
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos 
bendroji rinka tampa nenuosekli ir 
susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti 
paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti 
kurti bendrąją belaidžio plačiajuosčio 
ryšio rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti 
sukurtos nevienodos prieigos prie tokių 
paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose 
valstybėse narėse įsteigtų įmonių 
konkurencijai, neskatinamos investicijos į 
pažangesnius tinklus ir technologijas ir 
novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu 
piliečiams ir įmonėms nesuteikiama 
universalių integruotų aukštos kokybės 
paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio 
operatoriai nepasiekia didesnio 
efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto 
labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su 
Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, 
susijusiais su tam tikrais radijo dažnių 
spektro paskyrimo aspektais, reikėtų plėtoti 
visą Sąjungą apimančias pažangias 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas. 
Kartu valstybėms narėms turėtų būti 
palikta teisė priimti priemones, kuriomis jų 
radijo dažnių spektras tvarkomas viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos 
tikslais;

(18) 2009 m. peržiūrėtame ES 
telekomunikacijų teisės aktų rinkinyje 
nustatyti spektro valdymo principai. Jame 
pripažinta valstybių narių kompetencija 
kultūros ir audiovizualinės politikos 
atžvilgiu ir apskirtai joms suteikta 
reikiama veiksmų laisvė. Todėl kartu su 
Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, 
susijusiais su tam tikrais radijo dažnių 
spektro paskyrimo aspektais, reikėtų toliau 
remti dinaminį požiūrį į spektro valdymą, 
kuriuo pripažįstama valstybių narių 
kompetencija šioje srityje ir atsižvelgiama 
į kiekvienos valstybės narės kultūros, 
audiovizualinę ir žiniasklaidos politiką. 
Siekiant atsižvelgti į konkrečius 
nacionalinius poreikius, reikia suteikti 
pakankamai lankstumo, o valstybėms 
narėms turėtų būti palikta teisė priimti 
priemones, kuriomis jų radijo dažnių 
spektras tvarkomas viešosios tvarkos, 
visuomenės saugumo ir gynybos tikslais.
Kilus valstybių narių ginčų dėl spektro 
naudojimo, Komisija gali koordinuoti ir 
remti ginčų sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 49
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
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suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
Radijo spektro politikos programos 3 
straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 
13 d. priimtoje Radijo spektro politikos 
grupės (RSPG) nuomonėje dėl Europos 
strateginių uždavinių spręsti didėjančią 
radijo spektro paklausą belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip antai artimoje 
ateityje – 700 MHz, 1,5 GHz ir 3,8–
4,2 GHz juostoms;

suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje, 
kaip nustatyta Direktyvoje 2002/21/EB,
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui;

Or. en

Pakeitimas 50
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) apribojus mokesčių naštą iki to, kas 
būtina siekiant užtikrinti optimalų radijo 
spektro valdymą, bei užtikrinus mokėjimo 
iškart ir periodinių mokesčių pusiausvyrą 
būtų skatinama investuoti į infrastruktūrą 
ir technologijų diegimą, o dėl susijusio 
sąnaudų sumažėjimo gautų naudos 
galutiniai paslaugų gavėjai;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 51
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) dėl kitų svarbiausių esminių sąlygų, 
kurias galima susieti su radijo spektro 
naudojimo belaidžiam plačiajuosčiam 
ryšiui teisėmis, pasakytina, kad šiame 
reglamente nustatytus reguliavimo 
principus ir kriterijus plačiau taikyti 
atskirose valstybėse narėse padėtų 
koordinavimo mechanizmas, kurį taikant
Komisija ir kitų valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų 
galimybę iš anksto pateikti pastabas dėl
naudojimosi teisių suteikimo tam tikroje 
valstybėje narėje, o Komisija turėtų 
galimybę atsižvelgti į valstybių narių 
nuomones, kad nebūtų įgyvendinami 
siūlymai, kurie, kaip paaiškėja, neatitinka 
Sąjungos teisės aktų;

(24) dėl kitų svarbiausių esminių sąlygų, 
kurias galima susieti su radijo spektro 
naudojimo belaidžiam plačiajuosčiam 
ryšiui teisėmis, pasakytina, kad šiame 
reglamente nustatytus reguliavimo 
principus ir kriterijus plačiau taikyti 
atskirose valstybėse narėse padėtų 
koordinavimo mechanizmas, kurį 
taikydamos Komisija ir kitų valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų 
galimybę iš anksto pateikti pastabas dėl 
naudojimosi teisių suteikimo tam tikroje 
valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 52
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) mažos galios, mažos aprėpties 
belaidžio ryšio prieigos taškai yra labai 
maži į buitinius „WiFi“ maršruto 
parinktuvus panašūs ir menkai pastebimi 
įrenginiai, kurių techninės 
charakteristikos turėtų būti nustatytos 
Sąjungos lygmeniu, kad juos būtų galima 
diegti ir naudoti įvairiomis vietos 
sąlygomis pagal bendrąjį leidimą, be 
nereikalingų apribojimų, individualių 
planavimo ar kitų leidimų. Priemonių, 

(29) mažos galios, mažos aprėpties 
belaidžio ryšio prieigos taškai yra labai 
maži į buitinius „WiFi“ maršruto 
parinktuvus panašūs ir menkai pastebimi 
įrenginiai, kuriuos turėtų būti galima 
naudoti be nereikalingų apribojimų, 
individualių planavimo ar kitų leidimų, jei 
jie atitinka duomenų apsaugos ir tinklo 
saugumo reikalavimus;
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kuriomis nustatomos tokio naudojimo 
pagal bendrąjį leidimą techninės 
charakteristikos, proporcingumas turėtų 
būti užtikrinamas nustatant 
charakteristikas, kurios yra daug 
griežtesnės, nei Sąjungos priemonėmis 
nustatytos didžiausios tokių parametrų, 
kaip išėjimo galia, ribos;

Or. de

Pakeitimas 53
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kai laipsniškai pereinama prie vien 
IP tinklų, programų, kurios grindžiamos 
prieiga prie kitų tinklų, kūrimą stabdo tai, 
kad nėra įvairioms paslaugų rūšims skirtų 
IP grindžiamų užtikrintos paslaugos 
kokybės prisijungimo produktų, kurie 
užtikrintų galimybę palaikyti ryšį tarp 
įvairių tinklo sričių ir tarptinklinį ryšį 
valstybėje narėje ir tarpvalstybiniu mastu, 
o tai stabdo technologines inovacijas. Be 
to, dėl tokios padėties negalima plačiau 
pasinaudoti pranašumais, susijusiais su 
IP grindžiamų tinklų valdymu ir 
užtikrinto kokybės lygio prisijungimo 
produktų teikimu, visų pirma geresniu 
saugumu, patikimumu ir lankstumu, 
ekonominiu efektyvumu ir spartesniu 
pateikimu, nors tai būtų naudinga tinklo 
operatoriams, paslaugų teikėjams ir 
galutiniams paslaugų gavėjams. Todėl 
reikia suderintos šių produktų 
projektavimo ir prieinamumo pagrįstomis 
sąlygomis, įskaitant, kai reikalaujama, 
kryžminio tiekimo galimybę susijusioms 
elektroninių ryšių įmonėms, metodikos;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 54
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kai laipsniškai pereinama prie vien 
IP tinklų, programų, kurios grindžiamos 
prieiga prie kitų tinklų, kūrimą stabdo tai, 
kad nėra įvairioms paslaugų rūšims skirtų 
IP grindžiamų užtikrintos paslaugos 
kokybės prisijungimo produktų, kurie 
užtikrintų galimybę palaikyti ryšį tarp 
įvairių tinklo sričių ir tarptinklinį ryšį 
valstybėje narėje ir tarpvalstybiniu mastu, 
o tai stabdo technologines inovacijas. Be 
to, dėl tokios padėties negalima plačiau 
pasinaudoti pranašumais, susijusiais su 
IP grindžiamų tinklų valdymu ir 
užtikrinto kokybės lygio prisijungimo 
produktų teikimu, visų pirma geresniu 
saugumu, patikimumu ir lankstumu, 
ekonominiu efektyvumu ir spartesniu 
pateikimu, nors tai būtų naudinga tinklo 
operatoriams, paslaugų teikėjams ir 
galutiniams paslaugų gavėjams. Todėl 
reikia suderintos šių produktų 
projektavimo ir prieinamumo pagrįstomis 
sąlygomis, įskaitant, kai reikalaujama, 
kryžminio tiekimo galimybę susijusioms 
elektroninių ryšių įmonėms, metodikos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 55
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) konkretaus sektoriaus galutinių Išbraukta.
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paslaugų gavėjų apsaugos taisyklių 
nacionalinio įgyvendinimo skirtumai 
sukuria nemažas kliūtis bendrajai 
skaitmeninei rinkai, visų pirma dėl to, kad 
išauga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų, ketinančių pasiūlyti paslaugas 
valstybėse narėse, taisyklių laikymosi 
sąnaudos. Be to, dėl suskaidymo ir 
neužtikrintumo dėl skirtingose valstybėse 
narėse suteikiamo apsaugos lygio 
pakertamas galutinių paslaugų gavėjų 
pasitikėjimas ir tai neskatina jų 
elektroninių ryšių paslaugų įsigyti 
užsienyje. Kad būtų pasiektas Sąjungos 
vidaus rinkos kliūčių šalinimo tikslas, 
būtina pakeisti esamas skirtingas 
nacionalines teisines priemones vienu 
visiškai suderintu konkretaus sektoriaus 
taisyklių rinkiniu, kuriuo būtų sukurtas 
bendras aukštas galutinių paslaugų 
gavėjų apsaugos lygis. Toks visiškas 
teisinių nuostatų suderinimas neturėtų 
trukdyti elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams siūlyti galutiniams paslaugų 
gavėjams sutartines sąlygas, kuriomis 
numatoma kur kas didesnė apsauga;

Or. pt

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento pateiktas taisykles perkėlus į Universaliųjų paslaugų 
direktyvą, su vartotojų teisėmis susijusių konstatuojamųjų dalių šiame reglamente nebereikės.

Pakeitimas 56
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) konkretaus sektoriaus galutinių 
paslaugų gavėjų apsaugos taisyklių 
nacionalinio įgyvendinimo skirtumai 
sukuria nemažas kliūtis bendrajai 
skaitmeninei rinkai, visų pirma dėl to, kad 

Išbraukta.
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išauga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų, ketinančių pasiūlyti paslaugas 
valstybėse narėse, taisyklių laikymosi 
sąnaudos. Be to, dėl suskaidymo ir 
neužtikrintumo dėl skirtingose valstybėse 
narėse suteikiamo apsaugos lygio 
pakertamas galutinių paslaugų gavėjų 
pasitikėjimas ir tai neskatina jų 
elektroninių ryšių paslaugų įsigyti 
užsienyje. Kad būtų pasiektas Sąjungos 
vidaus rinkos kliūčių šalinimo tikslas, 
būtina pakeisti esamas skirtingas 
nacionalines teisines priemones vienu 
visiškai suderintu konkretaus sektoriaus 
taisyklių rinkiniu, kuriuo būtų sukurtas 
bendras aukštas galutinių paslaugų 
gavėjų apsaugos lygis. Toks visiškas 
teisinių nuostatų suderinimas neturėtų 
trukdyti elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams siūlyti galutiniams paslaugų 
gavėjams sutartines sąlygas, kuriomis 
numatoma kur kas didesnė apsauga;

Or. en

Pakeitimas 57
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) konkretaus sektoriaus galutinių 
paslaugų gavėjų apsaugos taisyklių 
nacionalinio įgyvendinimo skirtumai 
sukuria nemažas kliūtis bendrajai 
skaitmeninei rinkai, visų pirma dėl to, kad 
išauga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų, ketinančių pasiūlyti paslaugas 
valstybėse narėse, taisyklių laikymosi 
sąnaudos. Be to, dėl suskaidymo ir 
neužtikrintumo dėl skirtingose valstybėse 
narėse suteikiamo apsaugos lygio 
pakertamas galutinių paslaugų gavėjų 
pasitikėjimas ir tai neskatina jų 
elektroninių ryšių paslaugų įsigyti 

(40) konkretaus sektoriaus galutinių 
paslaugų gavėjų apsaugos taisyklių 
nacionalinio įgyvendinimo skirtumai 
sukuria nemažas kliūtis bendrajai 
skaitmeninei rinkai, visų pirma dėl to, kad 
išauga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų, ketinančių pasiūlyti paslaugas 
valstybėse narėse, taisyklių laikymosi 
sąnaudos. Be to, dėl suskaidymo ir 
neužtikrintumo dėl skirtingose valstybėse 
narėse suteikiamo apsaugos lygio 
pakertamas galutinių paslaugų gavėjų 
pasitikėjimas ir tai neskatina jų 
elektroninių ryšių paslaugų įsigyti 
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užsienyje. Kad būtų pasiektas Sąjungos 
vidaus rinkos kliūčių šalinimo tikslas, 
būtina pakeisti esamas skirtingas 
nacionalines teisines priemones vienu 
visiškai suderintu konkretaus sektoriaus 
taisyklių rinkiniu, kuriuo būtų sukurtas 
bendras aukštas galutinių paslaugų gavėjų 
apsaugos lygis. Toks visiškas teisinių 
nuostatų suderinimas neturėtų trukdyti 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
siūlyti galutiniams paslaugų gavėjams 
sutartines sąlygas, kuriomis numatoma kur 
kas didesnė apsauga;

užsienyje. Kad būtų pasiektas Sąjungos 
vidaus rinkos kliūčių šalinimo tikslas, 
būtina pakeisti esamas skirtingas 
nacionalines teisines priemones minimaliai 
suderintu konkretaus sektoriaus taisyklių 
rinkiniu, kuriuo būtų sukurtas bendras 
aukštas galutinių paslaugų gavėjų apsaugos 
lygis. Toks teisinių nuostatų suderinimas 
neturėtų trukdyti elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams siūlyti galutiniams 
paslaugų gavėjams sutartines sąlygas, 
kuriomis numatoma kur kas didesnė 
apsauga. Valstybės narės taip pat gali 
reikalauti aukštesnio apsaugos lygio;

Or. en

Pakeitimas 58
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) šiuo reglamentu suderinamos tik tam 
tikros konkretaus sektoriaus taisyklės, 
todėl juo neturėtų būti pažeidžiamos 
Sąjungos teisės aktais ir jų įgyvendinimo 
nacionalinės teisės aktais nustatytos 
bendros vartotojų apsaugos taisyklės;

(41) šiuo reglamentu neturėtų būti 
pažeidžiamos Sąjungos teisės aktais ir jų 
įgyvendinimo nacionalinės teisės aktais 
nustatytos bendrosios vartotojų apsaugos 
taisyklės, pirmiausia Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2011/83/ES24a;

__________________
24a 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš 
dalies keičiamos Tarybos direktyva 
93/13/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 1999/44/EB bei 
panaikinamos Tarybos direktyva 
85/577/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 
2011 11 22, p. 64).

Or. en



PE524.526v01-00 14/242 AM\1010616LT.doc

LT

Pakeitimas 59
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) šiuo reglamentu suderinamos tik tam 
tikros konkretaus sektoriaus taisyklės, 
todėl juo neturėtų būti pažeidžiamos 
Sąjungos teisės aktais ir jų įgyvendinimo 
nacionalinės teisės aktais nustatytos 
bendros vartotojų apsaugos taisyklės;

(41) šiuo reglamentu neturėtų būti 
pažeidžiamos Sąjungos teisės aktais ir jų 
įgyvendinimo nacionalinės teisės aktais 
nustatytos bendrosios vartotojų apsaugos 
taisyklės;

Or. pt

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento pateiktas taisykles perkėlus į Universaliųjų paslaugų 
direktyvą, su vartotojų teisėmis susijusių konstatuojamųjų dalių šiame reglamente nebereikės.

Pakeitimas 60
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) šio reglamento 4 ir 5 skyrių 
nuostatose daroma nuoroda į galutinius 
paslaugų gavėjus, tokios nuostatos turėtų 
būti taikomos ne tik vartotojams, bet ir 
kitoms galutinių paslaugų gavėjų 
kategorijoms, visų pirma labai mažoms 
įmonėms. Galutiniai paslaugų gavėjai, 
išskyrus vartotojus, turėtų galėti, paprašę 
susitarti atskirose sutartyse nukrypti nuo 
tam tikrų nuostatų;

Išbraukta.

Or. pt

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento pateiktas taisykles perkėlus į Universaliųjų paslaugų 
direktyvą, su vartotojų teisėmis susijusių konstatuojamųjų dalių šiame reglamente nebereikės.
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Pakeitimas 61
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) šio reglamento 4 ir 5 skyrių 
nuostatose daroma nuoroda į galutinius 
paslaugų gavėjus, tokios nuostatos turėtų 
būti taikomos ne tik vartotojams, bet ir 
kitoms galutinių paslaugų gavėjų 
kategorijoms, visų pirma labai mažoms 
įmonėms. Galutiniai paslaugų gavėjai, 
išskyrus vartotojus, turėtų galėti, paprašę 
susitarti atskirose sutartyse nukrypti nuo 
tam tikrų nuostatų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 62
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) šio reglamento 4 ir 5 skyrių 
nuostatose daroma nuoroda į galutinius 
paslaugų gavėjus, tokios nuostatos turėtų 
būti taikomos ne tik vartotojams, bet ir 
kitoms galutinių paslaugų gavėjų 
kategorijoms, visų pirma labai mažoms 
įmonėms. Galutiniai paslaugų gavėjai, 
išskyrus vartotojus, turėtų galėti, paprašę 
susitarti atskirose sutartyse nukrypti nuo 
tam tikrų nuostatų;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 63
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) tam, kad būtų sukurta bendroji 
elektroninių ryšių rinka, taip pat reikia 
pašalinti kliūtis galutiniams paslaugų 
gavėjams turėti prieigą prie elektroninių 
ryšių paslaugų visoje Sąjungoje. Todėl 
valdžios institucijos turėtų nedidinti arba 
neišlaikyti esamų kliūčių tarpvalstybiniam 
tokių paslaugų pirkimui. Elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjai neturėtų 
nesuteikti arba riboti prieigos arba 
diskriminuoti galutinius paslaugų gavėjus 
dėl jų pilietybės arba valstybės narės, 
kurioje jie gyvena. Vis dėlto, įmanoma 
diferencijuoti dėl objektyviai pateisinamų 
kainų, rizikos ir rinkos sąlygų, pvz., 
paklausos ar konkurentų taikomų kainų, 
skirtumų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 64
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) tam, kad būtų sukurta bendroji 
elektroninių ryšių rinka, taip pat reikia 
pašalinti kliūtis galutiniams paslaugų 
gavėjams turėti prieigą prie elektroninių 
ryšių paslaugų visoje Sąjungoje. Todėl 
valdžios institucijos turėtų nedidinti arba 
neišlaikyti esamų kliūčių tarpvalstybiniam 
tokių paslaugų pirkimui. Elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų nesuteikti arba 
riboti prieigos arba diskriminuoti galutinius 
paslaugų gavėjus dėl jų pilietybės arba 

(43) tam, kad būtų sukurta bendroji 
elektroninių ryšių rinka, taip pat reikia 
pašalinti kliūtis galutiniams paslaugų 
gavėjams turėti prieigą prie elektroninių 
ryšių paslaugų visoje Sąjungoje. Todėl 
valdžios institucijos turėtų nedidinti arba 
neišlaikyti esamų kliūčių tarpvalstybiniam 
tokių paslaugų pirkimui. Elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų nesuteikti arba 
riboti prieigos arba diskriminuoti galutinius 
paslaugų gavėjus dėl jų pilietybės arba 
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valstybės narės, kurioje jie gyvena. Vis 
dėlto, įmanoma diferencijuoti dėl 
objektyviai pateisinamų kainų, rizikos ir 
rinkos sąlygų, pvz., paklausos ar 
konkurentų taikomų kainų, skirtumų;

valstybės narės, kurioje jie gyvena;

Or. de

Pakeitimas 65
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) išlieka labai dideli ir fiksuotojo, ir 
judriojo ryšio skambučių ir SMS žinučių 
savojoje šalyje ir tų, kurie užbaigiami 
kitoje valstybėje narėje, kainų skirtumai. 
Nors yra didelių svyravimų, lyginant 
skirtingas šalis, operatorius ir tarifų 
paketus, taip pat judriojo ryšio ir 
fiksuotojo ryšio paslaugas, tai ir toliau 
turi poveikį labiau pažeidžiamoms klientų 
grupėms ir sudaro kliūtis palaikyti 
nenutrūkstamus ryšius visoje Sąjungoje. 
Tai nutinka nepaisant smarkiai 
sumažintų ir apskritai suvienodintų 
skambučių užbaigimo kainų skirtingose 
valstybėse narėse ir žemų kainų tranzito 
rinkose. Be to, perėjus prie vien IP 
grindžiamos elektroninių ryšių aplinkos 
ilgainiui turėtų dar labiau sumažėti 
kainos. Todėl bet kokie reikšmingi 
savojoje šalyje teikiamo fiksuotojo 
tarpmiestinio ryšio (t. y. kitokio ryšio nei 
ryšys vienoje vietovėje, nustatytoje pagal 
geografinės zonos kodą nacionaliniame 
numeracijos plane), ir fiksuotojo ryšio, 
kuris baigiasi kitoje valstybėje narėje, 
mažmeninių tarifų skirtumai turėtų būti 
pateisinami remiantis objektyviais 
kriterijais. Tarptautinių judriojo ryšio 
paslaugų mažmeniniai tarifai neturėtų 
viršyti reguliuojamiems tarptinklinio ryšio 
skambučiams ir SMS žinutėms taikomo 

Išbraukta.
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Europos skambučių tarifo ir Europos 
SMS tarifo, atitinkamai numatytų 
Reglamente (ES) Nr. 531/2012, išskyrus 
tuos atvejus, kai tai pateisinama remiantis 
objektyviais kriterijais. Į tokius kriterijus 
gali būti įtrauktos papildomos sąnaudos ir 
pagrįsta susijusi marža. Kiti objektyvūs 
veiksniai gali būti susijusios kainos 
elastingumo skirtumai ir galimybės 
visiems galutiniams paslaugų gavėjams 
lengvai pasinaudoti elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjų, kurie tarpvalstybinių 
ryšių paslaugas Sąjungoje siūlo be 
papildomo mokesčio ar už nedidelį 
papildomą mokestį, siūlomais 
alternatyviais tarifais arba informacinės 
visuomenės paslaugomis, kurios turi 
panašių funkcijų, jeigu paslaugų teikėjai 
aktyviai informuoja galutinių paslaugų 
gavėjus apie tokias alternatyvas;

Or. en

Pakeitimas 66
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) galutiniai paslaugų gavėjai gali turėti 
laisvą prieigą prie informacijos ir teisėto 
turinio, gali juos skleisti, naudoti 
pasirinktas taikomąsias programas ir 
paslaugas tik jei laikosi Sąjungos ir su jais 
suderintų nacionalinės teisės aktų. Šiuo 
reglamentu nustatomos bet kokių šios 
laisvės apribojimų, kuriuos gali taikyti 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, 
ribos, tačiau juo nepažeidžiami kiti 
Sąjungos teisės aktai, įskaitant autorių 
teisių taisykles ir Direktyvą 2000/31/EB;

(46) galutiniai paslaugų gavėjai gali turėti 
laisvą prieigą prie informacijos ir teisėto 
turinio, gali juos skleisti, naudoti 
pasirinktas taikomąsias programas ir 
paslaugas tik jei laikosi Sąjungos teisės 
aktų ir su jais suderintų nacionalinės teisės 
aktų. Šiuo reglamentu nepažeidžiami kiti 
Sąjungos teisės aktai, įskaitant autorių 
teisių taisykles ir Direktyvą 2000/31/EB;

Or. en
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Pakeitimas 67
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos 
duomenų kiekio ir interneto prieigos 
paslaugų spartos ribos, išskyrus kai 
taikomas ribotas skaičius pagrįsto 
duomenų srautų valdymo priemonių. 
Tokios priemonės turėtų būti skaidrios, 
proporcingos ir nediskriminuojančios. 
Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima 
rimtų nusikaltimų prevenciją ar trukdymą 
juos vykdyti, įskaitant teikėjų 
savanoriškus veiksmus, kuriais 
nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova 
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, 
išskyrus kai taikomas ribotas skaičius 
pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
skaidrios, proporcingos ir 
nediskriminuojančios. Pagrįstas duomenų 
srautų valdymas apima tinklo perkrovos 
poveikio ribojimą, jei tinklo perkrova tik 
laikina ir tik dėl išskirtinių aplinkybių. 
Poveikis duomenų srautui dėl teisinių 
priežasčių į duomenų srautų valdymo 
apibrėžtį nepatenka;

Or. de

Pakeitimas 68
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos 

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, 
išskyrus kai taikomas ribotas skaičius 
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duomenų kiekio ir interneto prieigos 
paslaugų spartos ribos, išskyrus kai 
taikomas ribotas skaičius pagrįsto 
duomenų srautų valdymo priemonių. 
Tokios priemonės turėtų būti skaidrios, 
proporcingos ir nediskriminuojančios. 
Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima 
rimtų nusikaltimų prevenciją ar trukdymą 
juos vykdyti, įskaitant teikėjų savanoriškus 
veiksmus, kuriais nesuteikiama prieiga prie 
vaikų pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
skaidrios, proporcingos ir 
nediskriminacinės. Pagrįstas duomenų 
srautų valdymas apima rimtų nusikaltimų 
prevenciją ar trukdymą juos vykdyti, 
įskaitant teikėjų savanoriškus veiksmus, 
kuriais nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi įrodytais pavieniais didelės 
tinklo perkrovos atvejais, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims 
taikomos vienodos sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 69
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų 
ar paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio 
užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti 
transliacijas naudojant interneto 
protokolą (IP-TV), vaizdo konferencijas ir 
tam tikras sveikatos priežiūros 
taikomąsias programas. Todėl galutiniai 
paslaugų gavėjai turėtų turėti teisę laisvai 
sudaryti sutartis dėl aukštesnės paslaugų 
kokybės specializuotų paslaugų teikimo su 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjais 
arba su turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjais;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 70
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas 
paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais iš esmės nepabloginama 
bendra interneto prieigos paslaugų 
kokybė;

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tikimasi, kad turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų teikėjai, turėdami 
galimybę susitarti su elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjais dėl tokių lanksčių 
paslaugų kokybės lygių, galės reikšmingai 
padėti kurti naujas paslaugas, tokias kaip 
kompiuterių sujungimas (M2M). Kartu 
tokiais susitarimais elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams turėtų būti suteiktos 
galimybės geriau subalansuoti duomenų 
srautus ir išvengti tinklo perkrovos;

Or. en

Pakeitimas 71
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
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paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių. 
Tikimasi, kad tai reikšmingai prisidės 
kuriant naujas paslaugas, tokias kaip 
kompiuterių sujungimas (M2M). Kartu 
tokiais susitarimais elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams turėtų būti suteiktos 
galimybės geriau subalansuoti duomenų 
srautus ir išvengti tinklo perkrovos. Todėl 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai bei elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai turėtų turėti teisę laisvai sudaryti 
sutartis dėl nustatyto paslaugų kokybės 
lygio specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais iš esmės nepabloginama 
bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

paslaugas, grindžiamas kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
specialių paslaugų kokybės lygių. 
Tikimasi, kad tai reikšmingai prisidės 
kuriant naujas paslaugas, tokias kaip 
kompiuterių sujungimas (M2M). Kartu 
tokiais susitarimais elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams turėtų būti suteiktos 
galimybės geriau subalansuoti duomenų 
srautus ir išvengti tinklo perkrovos. Todėl 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai bei elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai turėtų turėti teisę laisvai sudaryti 
sutartis dėl nustatyto paslaugų kokybės 
lygio specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais nepabloginama bendra atviro 
interneto prieigos paslaugų kokybė;

Or. en

Pakeitimas 72
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas 
paslaugas, tokias kaip kompiuterių 

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas 
paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
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sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais iš esmės nepabloginama 
bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais nepabloginama interneto 
prieigos paslaugų kokybė;

Or. en

Pakeitimas 73
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų 
pasinaudoti šia prieigos prie atviro 
interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų prisiimti 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų 
laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto 
prieigos paslaugomis, kurių nepablogina 
specializuotos paslaugos, būtų galima 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis. 
Vertindamos galimą bendrą interneto 
prieigos paslaugų pablogėjimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
atsižvelgti į kokybės parametrus, tokius 
kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, 
drebėjimas, paketų praradimas), tinklo 
perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir 
reklamuojamą spartą, interneto prieigos 
paslaugų veikimą, palyginti su 
specializuotomis paslaugomis, ir į kokybę, 
kaip ją supranta galutiniai paslaugų 

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų 
pasinaudoti šia prieigos prie atviro 
interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų prisiimti 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų 
laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto 
prieigos paslaugomis būtų galima naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis. 
Vertindamos galimą bendrą interneto 
prieigos paslaugų pablogėjimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
atsižvelgti į kokybės parametrus, tokius 
kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, 
drebėjimas, paketų praradimas), tinklo 
perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir 
reklamuojamą spartą ir į kokybę, kaip ją 
supranta galutiniai paslaugų gavėjai. 
Nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
turėtų būti suteikti įgaliojimai visiems ar 
atskiriems elektroninių ryšių visuomenei 
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gavėjai. Nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai 
visiems ar atskiriems elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams nustatyti būtinuosius 
paslaugų kokybės reikalavimus, jei to 
reikia, kad neprastėtų/neblogėtų bendra 
interneto prieigos paslaugų kokybė;

teikėjams nustatyti būtinuosius paslaugų 
kokybės reikalavimus, jei to reikia, kad 
neprastėtų / neblogėtų bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė;

Or. en

Pakeitimas 74
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų 
pasinaudoti šia prieigos prie atviro 
interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų prisiimti 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų 
laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto 
prieigos paslaugomis, kurių nepablogina 
specializuotos paslaugos, būtų galima 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis. 
Vertindamos galimą bendrą interneto 
prieigos paslaugų pablogėjimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
atsižvelgti į kokybės parametrus, tokius 
kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, 
drebėjimas, paketų praradimas), tinklo 
perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir 
reklamuojamą spartą, interneto prieigos
paslaugų veikimą, palyginti su 
specializuotomis paslaugomis, ir į kokybę, 
kaip ją supranta galutiniai paslaugų 
gavėjai. Nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai 
visiems ar atskiriems elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams nustatyti būtinuosius 
paslaugų kokybės reikalavimus, jei to 

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų 
pasinaudoti šia prieigos prie atviro 
interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų prisiimti 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų 
laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto 
prieigos paslaugomis, kurių nepablogina 
specializuotos paslaugos, būtų galima 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis. 
Vertindamos galimą bendrą interneto 
prieigos paslaugų pablogėjimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
atsižvelgti į kokybės parametrus, tokius 
kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, 
drebėjimas, paketų praradimas), tinklo 
perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir 
reklamuojamą spartą, interneto prieigos 
paslaugų veikimą, palyginti su 
specializuotomis paslaugomis, ir į kokybę, 
kaip ją supranta galutiniai paslaugų 
gavėjai, kiek įmanoma atsižvelgdamos į 
visas EERRI paskelbtas interneto prieigos 
paslaugų spartos matavimo metodų, 
matuotinų paslaugų parametrų kokybės ir 
pagrįsto duomenų srautų valdymo 
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reikia, kad neprastėtų/neblogėtų bendra 
interneto prieigos paslaugų kokybė;

priemonių taikymo gaires. Nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms turėtų būti 
suteikti įgaliojimai visiems ar atskiriems 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
nustatyti būtinuosius paslaugų kokybės 
reikalavimus, jei to reikia, kad 
neprastėtų / neblogėtų bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė;

Or. en

Pakeitimas 75
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) priemonėmis, kuriomis užtikrinamas 
didesnis kainų, tarifų ir sąlygų skaidrumas 
ir palyginamumas, ir paslaugų kokybės 
parametrais, įskaitant tuos, kurie taikomi 
teikiant interneto prieigos paslaugas, turėtų 
būti padidintos galutinių paslaugų gavėjų 
galimybės optimizuoti teikėjų pasirinkimą 
ir taip visapusiškai pasinaudoti 
konkurencijos teikiama nauda;

(52) priemonėmis, kuriomis užtikrinamas 
didesnis kainų, tarifų ir sąlygų skaidrumas 
ir palyginamumas, ir paslaugų kokybės 
parametrais, įskaitant tuos, kurie taikomi 
teikiant interneto prieigos paslaugas, turėtų 
būti padidintos galutinių paslaugų gavėjų 
galimybės optimizuoti teikėjų pasirinkimą 
ir taip visapusiškai pasinaudoti 
konkurencijos teikiama nauda.
Bet kokia savanoriška interaktyvioms 
palyginimo svetainėms taikoma 
sertifikavimo schema, vadovai arba 
panašios priemonės turi būti 
nepriklausomos nuo elektroninių ryšių 
teikėjų, šių priemonių kalba turi būti 
paprasta ir aiški, joms naudojama 
informacija – išsami ir aktuali, o 
metodika – skaidri, jos turi būti patikimos 
ir prieinamos pagal žiniatinklio turinio 
prieinamumo gairių 2.0 redakciją ir joms 
turi būti taikoma veiksminga skundų 
nagrinėjimo procedūra;

Or. en
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Pakeitimas 76
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) galutiniai paslaugų gavėjai turėtų 
būti tinkamai informuojami apie siūlomos 
paslaugos kainą ir jos rūšį prieš įsigyjant 
paslaugą. Ši informacija taip pat turėtų 
būti pateikiama prieš pat sujungiant 
skambutį, kai skambučiui konkrečiu 
numeriu ar į konkrečią tarnybą taikomos
ypatingos kainų nustatymo sąlygos, 
pavyzdžiui, skambučius į padidinto tarifo 
paslaugų tarnybas, kuriems dažnai 
taikoma speciali kaina. Jei toks 
įpareigojimas yra neproporcingas 
atsižvelgiant į informacijos apie tarifus 
trukmę ir išlaidas, kuriuos patiria 
paslaugų teikėjas, palyginti su vidutine 
skambučio trukme ir išlaidų rizika, kuri 
kyla galutiniam paslaugų gavėjui, 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
taikyti nukrypti leidžiančią nustatą. 
Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat 
turėtų būti informuoti, jei nemokamam 
telefono numeriui nustatyti papildomi 
tarifai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 77
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) sutartys – svarbi priemonė, suteikianti 
galutiniams paslaugų gavėjams aukštą 
informacijos skaidrumo lygį ir teisinį 
tikrumą. Elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 

(56) sutartys – svarbi priemonė, suteikianti 
galutiniams paslaugų gavėjams aukštą 
informacijos skaidrumo lygį ir teisinį 
tikrumą. Elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 
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turėtų pateikti aiškią ir suprantamą 
informaciją apie visus esminius sutarties 
aspektus prieš galutiniam paslaugų gavėjui 
įsipareigojant laikytis sutarties. Informacija 
turėtų būti privaloma ir nekeičiama, nebent 
galutinio paslaugų gavėjo ir teikėjo 
vėlesniu susitarimu. Komisija ir keletas 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
neseniai nustatė didelių reklamuojamo 
interneto prieigos paslaugų spartos ir iš 
tiesų galutiniams paslaugų vartotojams 
skiriamos spartos neatitikimų. Todėl 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų informuoti galutinius paslaugų 
gavėjus, prieš sudarant sutartį, apie spartą 
ir kitus paslaugos kokybės parametrus, 
kuriuos jie gali realiai teikti galutinio 
paslaugų gavėjo pagrindinę buveinę;

turėtų pateikti aiškią ir suprantamą 
informaciją apie visus esminius sutarties 
aspektus prieš galutiniam paslaugų gavėjui 
įsipareigojant laikytis sutarties. Informacija 
turėtų būti privaloma ir nekeičiama, nebent 
galutinio paslaugų gavėjo ir teikėjo 
vėlesniu susitarimu. Komisija ir keletas 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
neseniai nustatė didelių reklamuojamo 
interneto prieigos paslaugų spartos ir iš 
tiesų galutiniams paslaugų vartotojams 
skiriamos spartos neatitikimų. Todėl 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų informuoti galutinius paslaugų 
gavėjus, prieš sudarant sutartį, apie 
prognozuojamą spartą ir kitus paslaugos 
kokybės parametrus galutinio paslaugų 
gavėjo pagrindinėje buveinėje;

Or. en

Pagrindimas

Nurodyti faktinę spartą kiekvienam paslaugų gavėjui atskirai neįmanoma techniškai. Mieste ir 
net toje pačioje gatvėje ji gali labai skirtis, todėl paslaugų teikėjai turėtų būti įpareigojami 
nurodyti tik prognozuojamus duomenis.

Pakeitimas 78
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) sutartys – svarbi priemonė, suteikianti 
galutiniams paslaugų gavėjams aukštą 
informacijos skaidrumo lygį ir teisinį 
tikrumą. Elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 
turėtų pateikti aiškią ir suprantamą 
informaciją apie visus esminius sutarties 
aspektus prieš galutiniam paslaugų gavėjui 
įsipareigojant laikytis sutarties. Informacija 
turėtų būti privaloma ir nekeičiama, nebent 
galutinio paslaugų gavėjo ir teikėjo 
vėlesniu susitarimu. Komisija ir keletas 

(56) sutartys – svarbi priemonė, suteikianti 
galutiniams paslaugų gavėjams aukštą 
informacijos skaidrumo lygį ir teisinį 
tikrumą. Elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 
turėtų pateikti aiškią ir suprantamą 
informaciją apie visus esminius sutarties 
aspektus prieš galutiniam paslaugų gavėjui 
įsipareigojant laikytis sutarties. Informacija 
turėtų būti privaloma ir nekeičiama, nebent 
galutinio paslaugų gavėjo ir teikėjo 
vėlesniu aiškiu susitarimu. Komisija ir 
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nacionalinių reguliavimo institucijų 
neseniai nustatė didelių reklamuojamo 
interneto prieigos paslaugų spartos ir iš 
tiesų galutiniams paslaugų vartotojams 
skiriamos spartos neatitikimų. Todėl 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų informuoti galutinius paslaugų 
gavėjus, prieš sudarant sutartį, apie spartą 
ir kitus paslaugos kokybės parametrus, 
kuriuos jie gali realiai teikti galutinio 
paslaugų gavėjo pagrindinę buveinę;

keletas nacionalinių reguliavimo institucijų 
neseniai nustatė didelių reklamuojamo 
interneto prieigos paslaugų spartos ir iš 
tiesų galutiniams paslaugų vartotojams 
skiriamos spartos neatitikimų. Todėl 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų informuoti galutinius paslaugų 
gavėjus, prieš sudarant sutartį, apie spartą 
ir kitus paslaugos kokybės parametrus, 
kuriuos jie gali realiai teikti galutinio 
paslaugų gavėjo pagrindinėje buveinėje;

Or. en

Pakeitimas 79
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kad būtų išvengta didžiulių sąskaitų, 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų galėti 
nustatyti didžiausias mokesčių, susijusių su 
jų skambučiais ir interneto prieigos 
paslaugomis, finansines ribas. Tokia 
paslauga turėtų būti nemokama, kaip ir 
atitinkamas įspėjimas, kurį būtų galima 
vėliau susirasti ir kuris būtų siunčiamas 
priartėjus prie šios ribos. Pasiekus šią 
didžiausią ribą, galutiniai paslaugų 
gavėjai nebeturėtų gauti tų paslaugų ar už 
jas mokėti, išskyrus tuos atvejus, kai jie, 
susitarę su teikėju, specialiai 
pareikalautų, kad tos paslaugos ir toliau 
būtų teikiamos;

(58) kad būtų išvengta netikėtai didelių 
sąskaitų, galutiniai paslaugų gavėjai turėtų 
galėti nustatyti didžiausias mokesčių, 
susijusių su jų skambučiais ir interneto 
prieigos paslaugomis, finansines ribas. 
Tokia paslauga turėtų būti nemokama, kaip 
ir atitinkamas įspėjimas, kurį būtų galima 
vėliau susirasti ir kuris būtų siunčiamas 
priartėjus prie šios ribos;

Or. pt

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento pateiktas taisykles perkėlus į Universaliųjų paslaugų 
direktyvą, su vartotojų teisėmis susijusių konstatuojamųjų dalių šiame reglamente nebereikės.
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Pakeitimas 80
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kad būtų išvengta didžiulių sąskaitų, 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų galėti 
nustatyti didžiausias mokesčių, susijusių su 
jų skambučiais ir interneto prieigos 
paslaugomis, finansines ribas. Tokia 
paslauga turėtų būti nemokama, kaip ir 
atitinkamas įspėjimas, kurį būtų galima 
vėliau susirasti ir kuris būtų siunčiamas 
priartėjus prie šios ribos. Pasiekus šią 
didžiausią ribą, galutiniai paslaugų gavėjai 
nebeturėtų gauti tų paslaugų ar už jas 
mokėti, išskyrus tuos atvejus, kai jie, 
susitarę su teikėju, specialiai pareikalautų, 
kad tos paslaugos ir toliau būtų teikiamos;

(58) kad būtų išvengta netikėtai didelių 
sąskaitų, galutiniai paslaugų gavėjai, pagal 
kurių tarifus atsiskaitoma naudojimosi 
paslauga metu arba už išnaudotą vienetą,
turėtų galėti nustatyti didžiausias 
mokesčių, susijusių su jų skambučiais ir 
interneto prieigos paslaugomis, finansines 
ribas. Tokia paslauga turėtų apimti 
atitinkamą įspėjimą, kurį būtų galima 
vėliau susirasti ir kuris būtų siunčiamas 
priartėjus prie šios ribos. Pasiekus šią 
didžiausią ribą, galutiniai paslaugų gavėjai 
nebeturėtų gauti tų paslaugų ar už jas
mokėti, išskyrus tuos atvejus, kai jie, 
susitarę su teikėju, specialiai pareikalautų, 
kad tos paslaugos ir toliau būtų teikiamos;

Or. en

Pakeitimas 81
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kad būtų išvengta didžiulių sąskaitų, 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų galėti 
nustatyti didžiausias mokesčių, susijusių su 
jų skambučiais ir interneto prieigos 
paslaugomis, finansines ribas. Tokia 
paslauga turėtų būti nemokama, kaip ir 
atitinkamas įspėjimas, kurį būtų galima 
vėliau susirasti ir kuris būtų siunčiamas 
priartėjus prie šios ribos. Pasiekus šią 
didžiausią ribą, galutiniai paslaugų gavėjai 
nebeturėtų gauti tų paslaugų ar už jas 
mokėti, išskyrus tuos atvejus, kai jie, 

(58) kad būtų išvengta netikėtai didelių 
sąskaitų, galutiniai paslaugų, teikiamų 
pagal visas mokėjimo už suteiktas 
paslaugas sutartis ir išankstinio mokėjimo 
sutartis, kurioms taikomas automatinis 
papildymas, sudarytas perkėlus 
pakeitimus į Direktyvą 2002/22EB, 
gavėjai turėtų galėti nustatyti didžiausias 
mokesčių, susijusių su jų skambučiais ir 
interneto prieigos paslaugomis, finansines 
ribas. Tokia paslauga turėtų būti 
nemokama, kaip ir atitinkamas įspėjimas, 
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susitarę su teikėju, specialiai pareikalautų, 
kad tos paslaugos ir toliau būtų teikiamos;

kurį būtų galima vėliau susirasti ir kuris 
būtų siunčiamas priartėjus prie šios ribos. 
Pasiekus šią didžiausią ribą, galutiniai 
paslaugų gavėjai nebeturėtų gauti tų 
paslaugų ar už jas mokėti, išskyrus tuos 
atvejus, kai jie, susitarę su teikėju, 
specialiai pareikalautų, kad tos paslaugos ir 
toliau būtų teikiamos;

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad, nustačius šią priemonę visoms esamoms sutartims, būtų užkraunama didelė 
našta, todėl šis reikalavimas turėtų būti taikomas tik sutartims, sudarytoms perkėlus 
pakeitimus. Šio reikalavimo nereikėtų taikyti ir išankstinio mokėjimo paslaugoms, kurioms 
netaikomas automatinis papildymas, nes šiais atvejais netikėtai didelės sąskaitos susidaryti 
negali.

Pakeitimas 82
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) valstybių narių patirtis ir Sveikatos ir 
vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 
užsakymu neseniai atlikto tyrimo 
rezultatai parodė, kad ilgalaikės sutartys 
ir automatinis sutarčių pratęsimas arba 
pratęsimas be jokių sąlygų sukelia 
nemažai kliūčių norint pakeisti teikėją. 
Todėl pageidautina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų be jokių išlaidų 
nutraukti sutartį po šešių mėnesių nuo jos 
sudarymo. Tokiu atveju galutinių 
paslaugų gavėjų gali būti paprašyta 
kompensuoti teikėjams lengvatinėmis 
sąlygomis įsigyto galinio įrenginio 
likutinę vertę arba bet kokiomis kitomis 
reklaminėmis sąlygomis įsigytų įrenginių 
pro rata temporis vertę. Be jokių sąlygų 
pratęstas sutartis reikėtų nutraukti, 
pranešus apie tai prieš mėnesį;

Išbraukta.



AM\1010616LT.doc 31/242 PE524.526v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 83
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) valstybių narių patirtis ir Sveikatos ir 
vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 
užsakymu neseniai atlikto tyrimo rezultatai 
parodė, kad ilgalaikės sutartys ir 
automatinis sutarčių pratęsimas arba 
pratęsimas be jokių sąlygų sukelia nemažai 
kliūčių norint pakeisti teikėją. Todėl 
pageidautina, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų be jokių išlaidų nutraukti 
sutartį po šešių mėnesių nuo jos sudarymo. 
Tokiu atveju galutinių paslaugų gavėjų gali 
būti paprašyta kompensuoti teikėjams 
lengvatinėmis sąlygomis įsigyto galinio 
įrenginio likutinę vertę arba bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis įsigytų 
įrenginių pro rata temporis vertę. Be jokių 
sąlygų pratęstas sutartis reikėtų nutraukti, 
pranešus apie tai prieš mėnesį;

(59) valstybių narių patirtis ir Sveikatos ir 
vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 
užsakymu neseniai atlikto tyrimo rezultatai 
parodė, kad ilgalaikės sutartys ir 
automatinis sutarčių pratęsimas arba 
pratęsimas be jokių sąlygų sukelia nemažai 
kliūčių norint pakeisti teikėją. Todėl 
pageidautina, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų be jokių išlaidų nutraukti 
sutartį po 12 mėnesių nuo jos sudarymo. 
Tokiu atveju galutinių paslaugų gavėjų gali 
būti paprašyta kompensuoti teikėjams 
lengvatinėmis sąlygomis įsigyto galinio 
įrenginio likutinę vertę arba bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis įsigytų 
įrenginių pro rata temporis vertę. Be jokių 
sąlygų pratęstas sutartis reikėtų nutraukti, 
pranešus apie tai prieš mėnesį;

Or. en

Pagrindimas

Šešių mėnesių laikotarpis atrodo esąs per trumpas, kad būtų galima užtikrinti elektroninių 
ryšių teikėjų planavimo tikrumą ir investicijų saugumą.

Pakeitimas 84
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) valstybių narių patirtis ir Sveikatos ir 
vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 

(59) valstybių narių patirtis ir Sveikatos ir 
vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 



PE524.526v01-00 32/242 AM\1010616LT.doc

LT

užsakymu neseniai atlikto tyrimo rezultatai 
parodė, kad ilgalaikės sutartys ir 
automatinis sutarčių pratęsimas arba 
pratęsimas be jokių sąlygų sukelia nemažai 
kliūčių norint pakeisti teikėją. Todėl 
pageidautina, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų be jokių išlaidų nutraukti 
sutartį po šešių mėnesių nuo jos sudarymo. 
Tokiu atveju galutinių paslaugų gavėjų gali 
būti paprašyta kompensuoti teikėjams 
lengvatinėmis sąlygomis įsigyto galinio 
įrenginio likutinę vertę arba bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis įsigytų 
įrenginių pro rata temporis vertę. Be jokių 
sąlygų pratęstas sutartis reikėtų nutraukti, 
pranešus apie tai prieš mėnesį;

užsakymu neseniai atlikto tyrimo rezultatai 
parodė, kad ilgalaikės sutartys ir 
automatinis sutarčių pratęsimas arba 
pratęsimas be jokių sąlygų sukelia nemažai 
kliūčių norint pakeisti teikėją. Todėl 
pageidautina, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų be jokių išlaidų nutraukti 
sutartį po šešių mėnesių nuo jos sudarymo. 
Tokiu atveju galutinių paslaugų gavėjų gali 
būti paprašyta galutiniams paslaugų 
gavėjams tinkamu būdu kompensuoti 
teikėjams lengvatinėmis sąlygomis įsigyto 
galinio įrenginio likutinę vertę arba bet 
kokiomis kitomis reklaminėmis sąlygomis 
įsigytų įrenginių pro rata temporis vertę. 
Be jokių sąlygų pratęstas sutartis reikėtų 
nutraukti, pranešus apie tai prieš mėnesį;

Or. de

Pakeitimas 85
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) elektroninių ryšių ir kitų paslaugų, 
tokių kaip linijinis transliavimas, paketai, 
vis labiau plinta ir yra vienas iš svarbių 
konkurencijos elementų. Jei skirtingos 
sutarties taisyklės dėl sutarties 
nutraukimo ir teikėjo keitimo taikomos 
skirtingoms tokius paketus sudarančioms 
paslaugoms, galutiniams paslaugų 
gavėjams faktiškai užkertamas kelias 
pasirinkti konkurencingus pasiūlymus, 
susijusius su visu paketu ar jo dalimis. 
Todėl šio reglamento nuostatos, susijusios 
su sutarties nutraukimu ir teikėjo keitimu, 
turėtų būti taikomas visiems tokio 
paslaugų paketo elementams;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 86
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) elektroninių ryšių ir kitų paslaugų, 
tokių kaip linijinis transliavimas, paketai, 
vis labiau plinta ir yra vienas iš svarbių 
konkurencijos elementų. Jei skirtingos 
sutarties taisyklės dėl sutarties nutraukimo 
ir teikėjo keitimo taikomos skirtingoms 
tokius paketus sudarančioms paslaugoms, 
galutiniams paslaugų gavėjams faktiškai 
užkertamas kelias pasirinkti 
konkurencingus pasiūlymus, susijusius su 
visu paketu ar jo dalimis. Todėl šio 
reglamento nuostatos, susijusios su 
sutarties nutraukimu ir teikėjo keitimu, 
turėtų būti taikomas visiems tokio paslaugų 
paketo elementams;

(61) elektroninių ryšių ir kitų paslaugų, 
tokių kaip linijinis transliavimas, paketai 
vis labiau plinta ir yra vienas iš svarbių 
konkurencijos elementų. Jei skirtingos 
sutarties taisyklės dėl sutarties nutraukimo 
ir teikėjo keitimo taikomos skirtingoms 
tokius paketus sudarančioms paslaugoms, 
galutiniams paslaugų gavėjams faktiškai 
užkertamas kelias pasirinkti 
konkurencingus pasiūlymus, susijusius su 
visu paketu ar jo dalimis. Todėl šio 
reglamento nuostatos, susijusios su 
sutarties nutraukimu ir teikėjo keitimu, 
turėtų būti kartu taikomos bent tiems 
paslaugų paketo elementams, kurie apima 
prijungimą prie elektroninio ryšio tinklo 
ir elektroninio ryšio paslaugas; be to, jos 
turėtų būti taikomos neatsižvelgiant į 
linijinio transliavimo paslaugoms 
taikomas sutarčių nutraukimo ir teikėjo 
keitimo taisykles;

Or. en

Pakeitimas 87
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) siekdami visapusiškai pasinaudoti 
konkurencinės aplinkos teikiamais 
privalumais, galutiniai paslaugų gavėjai, 
remdamiesi turima informacija ir kai jiems 
tai naudinga, turėtų galėti rinktis ir keisti 
paslaugų teikėjus. Todėl galutiniai 
paslaugų gavėjai turėtų turėti galimybę 

(62) siekdami visapusiškai pasinaudoti 
konkurencinės aplinkos teikiamais 
pranašumais, galutiniai paslaugų gavėjai, 
remdamiesi turima informacija ir kai jiems 
tai naudinga, turėtų galėti rinktis ir keisti 
paslaugų teikėjus. Todėl galutiniai 
paslaugų gavėjai turėtų turėti galimybę 
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keisti teikėją netrukdomi teisinių, techninių 
arba procedūrinių kliūčių, įskaitant 
sutartines sąlygas ir mokesčius. Galimybė 
perkelti numerį labai palengvina vartotojų 
pasirinkimą ir skatina efektyvią 
konkurenciją. Tai turėtų būti įgyvendinta 
kuo mažiau delsiant, kad numeris būtų 
faktiškai aktyvuotas per vieną darbo dieną
po sutarties perkelti numerį sudarymo.
Likusių neapmokėtų sąskaitų apmokėjimas 
neturėtų būti sąlyga vykdyti prašymą 
perkelti numerį;

keisti teikėją netrukdomi teisinių, techninių 
arba procedūrinių kliūčių, įskaitant 
sutartines sąlygas ir mokesčius. Galimybė 
perkelti numerį labai palengvina vartotojų 
pasirinkimą ir skatina efektyvią 
konkurenciją. Tai turėtų būti įgyvendinta 
kuo mažiau delsiant, kad numeris būtų 
faktiškai aktyvuotas per vieną darbo dieną. 
Likusių neapmokėtų sąskaitų apmokėjimas 
neturėtų būti sąlyga vykdyti prašymą 
perkelti numerį;

Or. pt

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento pateiktas taisykles perkėlus į Universaliųjų paslaugų 
direktyvą, su vartotojų teisėmis susijusių konstatuojamųjų dalių šiame reglamente nebereikės.

Pakeitimas 88
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) siekiant remti vieno langelio principo 
taikymą ir galutiniams paslaugų gavėjams 
palengvinti sklandų teikėjo keitimo 
procesą, teikėjo keitimo procesui turėtų 
vadovauti naujasis elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjas. Ankstesnysis 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjas 
neturėtų atidėlioti teikėjo keitimo proceso 
ar jam trukdyti. Kuo dažniau reikėtų 
taikyti automatinius procesus bei
užtikrinti aukšto lygio asmens duomenų 
apsaugą. Jei būtų skaidrios, tikslios ir laiku 
pateikiamos informacijos apie teikėjo 
keitimą, tai turėtų padidinti galutinių 
paslaugų gavėjų pasitikėjimą teikėjo 
keitimu ir jų norą aktyviai dalyvauti 
konkurencijos procese;

(63) siekiant galutiniams paslaugų 
gavėjams palengvinti sklandų teikėjo 
keitimo procesą, EERRI turėtų būti 
įpareigota nustatyti gaires, kuriomis būtų 
nurodytos atitinkamos naujojo ir 
ankstesniojo teikėjų pareigos teikėjo 
keitimo ir numerio perkėlimo procese, 
užtikrinant, inter alia, kad ankstesnysis 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjas 
neatidėliotų teikėjo keitimo proceso ar jam 
netrukdytų, kad procesas būtų kiek 
įmanoma automatizuotas ir kad būtų 
užtikrinta aukšto lygio asmens duomenų
apsauga. Gairėse taip pat turėtų būti 
aptariamas klausimas, kaip užtikrinti 
galutinių paslaugų gavėjų patirties 
tęstinumą, įskaitant naudojimąsi tokiais 
identifikatoriais, kaip el. pašto adresai, 
pvz., suteikiant galimybę pasirinkti 
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naudotis el. laiškų persiuntimo priemone. 
Jei būtų skaidrios, tikslios ir laiku 
pateikiamos informacijos apie teikėjo 
keitimą, turėtų padidėti galutinių paslaugų 
gavėjų pasitikėjimas teikėjo keitimu ir jų 
noras aktyviai dalyvauti konkurencijos 
procese;

Or. en

Pakeitimas 89
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) sutartys su ankstesniaisiais 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjais 
turėtų būti automatiškai panaikinamos po 
to, kai pakeičiamas teikėjas, ir 
galutiniams paslaugų gavėjams 
nebereikia imtis jokių papildomų veiksmų. 
Išankstinio mokėjimo paslaugų atveju, bet 
koks neišnaudoto kredito likutis turėtų 
būti sugrąžintas teikėją keičiančiam 
vartotojui;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 90
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) sutartys su ankstesniaisiais 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjais 
turėtų būti automatiškai panaikinamos po 
to, kai pakeičiamas teikėjas, ir galutiniams 
paslaugų gavėjams nebereikia imtis jokių 
papildomų veiksmų. Išankstinio mokėjimo 

(64) sutartys su ankstesniaisiais 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjais 
turėtų būti automatiškai panaikinamos po 
to, kai pakeičiamas teikėjas, ir galutiniams 
paslaugų gavėjams nereikia imtis jokių 
papildomų veiksmų. Išankstinio mokėjimo 
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paslaugų atveju, bet koks neišnaudoto 
kredito likutis turėtų būti sugrąžintas 
teikėją keičiančiam vartotojui;

paslaugų atveju bet koks neišnaudoto 
kredito likutis turėtų būti sugrąžintas 
teikėją keičiančiam vartotojui. Vartotojas 
taip pat gali prašyti, kad bet koks 
neišnaudotas likutis būtų perkeltas į 
naujojo telekomunikacijų paslaugų 
teikėjo paslaugą;

Or. en

Pakeitimas 91
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) sutartys su ankstesniaisiais 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjais 
turėtų būti automatiškai panaikinamos po 
to, kai pakeičiamas teikėjas, ir galutiniams 
paslaugų gavėjams nebereikia imtis jokių 
papildomų veiksmų. Išankstinio mokėjimo 
paslaugų atveju, bet koks neišnaudoto 
kredito likutis turėtų būti sugrąžintas 
teikėją keičiančiam vartotojui;

(64) sutartys su ankstesniaisiais 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjais 
turėtų būti automatiškai panaikinamos po 
to, kai pakeičiamas teikėjas, ir galutiniams 
paslaugų gavėjams nebereikia imtis jokių 
papildomų veiksmų. Išankstinio mokėjimo 
paslaugų atveju, bet koks neišnaudoto 
kredito likutis turėtų būti sugrąžintas 
teikėją keičiančiam vartotojui. Vartotojui 
taip pat turėtų būti suteikta teisė 
susipažinti su surinktais duomenimis ir 
pareikalauti juos ištrinti;

Or. de

Pakeitimas 92
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) keisdami tokius svarbius 
identifikatorius kaip el. pašto adresas, 
galutiniai paslaugų gavėjai tikisi 
nuoseklumo. Šiuo tikslu ir siekiant 

Išbraukta.



AM\1010616LT.doc 37/242 PE524.526v01-00

LT

užtikrinti, kad elektroniniai laiškai nebūtų 
prarasti, galutiniams paslaugų gavėjams 
turėtų būti suteikta galimybė nemokamai 
pasirinkti ankstesniojo elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjo siūlomą elektroninių 
laiškų persiuntimo paslaugą, jei galutinis 
paslaugų gavėjas turi elektroninio pašto 
adresą, kurį jam suteikė ankstesnysis 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjas;

Or. en

Pakeitimas 93
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) siekiant atsižvelgti į rinkos ir 
technikos pažangą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti teisės aktus bei jų priedus. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 94
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) Siekiant užtikrinti tikslo ir priemonių, 
reikalingų norint pagal šį reglamentą 
sukurti bendrąją elektroninių ryšių rinką, 
kai kurių konkrečių galiojančių teisės aktų 
nuostatų suderinamumą ir atspindėti
svarbiausius besiformuojančios sprendimų 
praktikos elementus, reikėtų iš dalies 
pakeisti direktyvas 2002/21/EB, 
2002/20/EB ir 2002/22/EB ir Reglamentą 
(ES) Nr. 531/2012. Tam reikia, kad 
Direktyvos 2002/21/EB ir susijusių 
direktyvų nuostatos būtų aiškinamos kartu 
su šiuo reglamentu, kad Komisijai būtų 
suteikta didesnių įgaliojimų siekiant 
užtikrinti Europos elektroninių ryšių 
teikėjams, turintiems didelę įtaką rinkoje, 
taikomų taisomųjų priemonių nuoseklumą 
atsižvelgiant į Europos konsultacijų 
mechanizmą, kad būtų suderinti kriterijai, 
pagal kuriuos bus vertinama atitinkamų 
rinkų apibrėžtis ir konkurencingumas, kad 
Direktyvoje 2002/20/EB numatyta 
pranešimo sistema būtų pritaikyta 
atsižvelgiant į vieną ES leidimą ir būtų 
panaikintos Direktyvos 2002/22/EB 
nuostatos dėl minimalaus galutinių 
paslaugų gavėjų teisių suderinimo, nes jos 
nebereikalingos dėl šiuo reglamentu 
nustatomo visiško suderinimo;

(71) siekiant užtikrinti tikslo, priemonių, 
reikalingų norint pagal šį reglamentą 
sukurti bendrąją elektroninių ryšių rinką, ir 
kai kurių konkrečių galiojančių teisės aktų 
nuostatų suderinamumą ir atsižvelgti į
svarbiausius besiformuojančios sprendimų 
praktikos elementus, reikėtų iš dalies 
pakeisti direktyvas 2002/21/EB, 
2002/20/EB ir 2002/22/EB ir Reglamentą 
(ES) Nr. 531/2012. Šiuo tikslu reikia, kad 
Direktyvos 2002/21/EB ir susijusių 
direktyvų nuostatos būtų aiškinamos kartu 
su šiuo reglamentu, kad Komisijai būtų 
suteikta didesnių įgaliojimų siekiant 
užtikrinti Europos elektroninių ryšių 
teikėjams, turintiems didelę įtaką rinkoje, 
taikomų taisomųjų priemonių nuoseklumą 
atsižvelgiant į Europos konsultacijų 
mechanizmą, kad būtų suderinti kriterijai, 
pagal kuriuos bus vertinama atitinkamų 
rinkų apibrėžtis ir konkurencingumas, kad 
Direktyvoje 2002/20/EB numatyta 
pranešimo sistema būtų pritaikyta 
atsižvelgiant į vieną ES leidimą ir būtų 
panaikintos Direktyvos 2002/22/EB 
nuostatos dėl minimalaus galutinių 
paslaugų gavėjų teisių suderinimo, nes jos 
nebereikalingos dėl šiuo reglamentu 
nustatomo suderinimo;

Or. en

Pakeitimas 95
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) be to, neseniai visoje Sąjungoje labai 
sumažinus skambučių užbaigimo judriojo 
ryšio tinkluose mokesčius dabar turėtų būti 
galima atsisakyti papildomų mokesčių už 

(76) be to, neseniai visoje Sąjungoje labai 
sumažinus skambučių užbaigimo judriojo 
ryšio tinkluose mokesčius dabar turėtų būti 
galima atsisakyti papildomų tarptinklinio 
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tarptinkliniu ryšiu gaunamus skambučius; ryšio mokesčių už visus skambučius;

Or. en

Pakeitimas 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) be to, neseniai visoje Sąjungoje labai 
sumažinus skambučių užbaigimo judriojo 
ryšio tinkluose mokesčius dabar turėtų 
būti galima atsisakyti papildomų 
mokesčių už tarptinkliniu ryšiu gaunamus 
skambučius;

(76) siekiant užtikrinti aiškumą ir teisinį 
tikrumą, reikėtų nustatyti galutinio 
papildomų mažmeninių tarptinklinio ryšio 
mokesčių, kurie pradėti mažinti pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 717/2007, 
atsisakymo datą. Siekiant sudaryti 
telekomunikacijų operatoriams tikrai 
vienodas sąlygas, prieš galutinai 
panaikinant papildomus mažmeninius 
mokesčius, visoje ES reikėtų toliau 
mažinti didmeninius tarifus ir suderinti 
skambučių užbaigimo judriojo ryšio 
tinkluose mokesčius;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse vidutinė savojoje šalyje taikoma kaina yra mažesnė nei 
0,05 EUR. Jei dabartinė 0,05 EUR didmeninė tarptinklinio ryšio balso skambučių kaina būtų 
taikoma ir po 2016 m. liepos 1 d., kai operatoriai bus įpareigoti apmokestinti tarptinklinio 
ryšio vartotojus taip, kaip savo šalies klientus, būtų labai iškraipyta rinka. Nuo 2016 m. 
judriojo ryšio operatoriai konkuruos Europos rinkoje, todėl, siekiant sudaryti vienodas 
veiklos sąlygas visoms įmonėms, reikėtų suderinti skambučių užbaigimo judriojo ryšio 
tinkluose mokesčius.

Pakeitimas 97
Christian Engström

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

(80a) galutinio paslaugų gavėjo sutikimas 
dėl duomenų tvarkymo turėtų būti 
duodamas žinant padarinius, konkretus ir 
vienareikšmis. Šis sutikimas neturėtų būti 
galutinio paslaugų gavėjo naudojimosi 
telekomunikacijos paslaugomis prielaida;

Or. en

Pakeitimas 98
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) piliečiai ir įmonės turi teisę ir galimybę 
naudotis konkurencingomis, saugiomis ir 
patikimomis elektroninių ryšių 
paslaugomis, kad ir iš kurios Sąjungos 
vietos jos būtų teikiamos, be 
tarpvalstybinių apribojimų ar nepagrįstų 
papildomų išlaidų.

b) piliečiai ir įmonės turi teisę ir galimybę 
naudotis konkurencingomis, saugiomis ir 
patikimomis elektroninių ryšių 
paslaugomis, kad ir iš kurios Sąjungos 
vietos jos būtų teikiamos, be 
tarpvalstybinių apribojimų ar nepagrįstų 
papildomų išlaidų ir sankcijų.

Or. en

Pakeitimas 99
Jean-Pierre Audy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nacionalinės, ES ir regioninės 
valdžios institucijos turi veikti kartu, 
siekdamos užtikrinti piliečiams,
neatsižvelgiant į jų gyvenamą vietą 
Sąjungoje, galimybę naudotis saugiomis 
ir patikimomis elektroninių ryšių 
paslaugomis ir tai daryti už 
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konkurencingą kainą.

Or. fr

Pakeitimas 100
Catherine Stihler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) laipsniškai naikintų nepagrįstus 
papildomus mokesčius už tarptinklinį 
ryšį;

Or. en

Pakeitimas 101
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo reglamentu visų pirma nustatomi 
reguliavimo principai, kuriais remdamosi 
veiks Komisija, Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucija (EERRI) ir 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
kiekviena pagal savo kompetenciją ir 
taikydamos direktyvų 2002/19/EB, 
2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB 
nuostatas, kad:

2. Šiuo reglamentu visų pirma nustatomi 
reguliavimo principai, kuriais remdamosi 
veiks Komisija, Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucija (EERRI) ir 
nacionalinės bei regioninės
kompetentingos institucijos, kiekviena 
pagal savo kompetenciją ir taikydamos 
direktyvų 2002/19/EB, 2002/20/EB, 
2002/21/EB ir 2002/22/EB nuostatas, kad:

Or. fr

Pakeitimas 102
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatintų investicijas į naujas patobulintas 
didelio pajėgumo infrastruktūras, kurios
apimtų visą Sąjungą ir kuriomis būtų 
galima patenkinti kintančius galutinių 
paslaugų gavėjų poreikius, ir inovacijas 
šioje srityje;

c) skatintų investicijas į naujas patobulintas 
didelio pajėgumo infrastruktūras ir 
užtikrintų, kad jos apimtų visą Sąjungą ir 
kuriomis būtų galima patenkinti kintančius 
galutinių paslaugų gavėjų, neatsižvelgiant į 
jų gyvenamą vietą Sąjungoje, poreikius, ir 
inovacijas šioje srityje;

Or. fr

Pakeitimas 103
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) užtikrintų galutinių paslaugų gavėjų 
privatumą ir į naudotojus orientuotą 
tinklo neutralumą;

Or. de

Pakeitimas 104
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) taisyklių, susijusių su galutinių 
paslaugų gavėjų teisėmis ir veiksmingos 
konkurencijos mažmeninėse rinkose 
skatinimu, suderinimo, taip sukuriant 
Europos vartotojų erdvę elektroniniams 
ryšiams;

Išbraukta.

Or. pt
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Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento numatytas vartotojų teises perkėlus į Universaliųjų paslaugų 
direktyvą, jų reglamento projekte nurodyti nebereikės.

Pakeitimas 105
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) taisyklių, susijusių su galutinių 
paslaugų gavėjų teisėmis ir veiksmingos 
konkurencijos mažmeninėse rinkose 
skatinimu, suderinimo, taip sukuriant 
Europos vartotojų erdvę elektroniniams 
ryšiams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 106
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šio reglamento nuostatomis 
nepažeidžiamas Sąjungos teisynas, susijęs 
su duomenų apsauga, ir Pagrindinių 
žmogaus teisių chartijos 7 ir 8 straipsniai.

Or. en

Pakeitimas 107
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 6 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) pagrindinė buveinė – įsisteigimo vieta 
valstybėje narėje, kur priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl investicijų į 
elektroninių ryšių paslaugas arba tinklus
ir jų teikimo Sąjungoje;

6) pagrindinė buveinė – įsisteigimo vieta 
valstybėje narėje, kur vykdoma efektyvi
administravimo veikla, apimanti 
pagrindinę centralizuotą verslo vadybą bei 
įmonės veiklos, darbuotojų, buhalterinės 
apskaitos ir turto kontrolę;

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžčiai trūksta objektyvių ir aiškiai nustatytų kriterijų. Orientuojantis į „efektyvaus 
administravimo“ buveinę apibrėžtis tampa tiksli ir prireikus įmonei ją būtų sunku pakeisti. 
Dėl to sumažėtų galimybių piktnaudžiauti ES leidimų išdavimo tvarka.

Pakeitimas 108
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu ir veiksmingu naudojimu 
susijusios sąlygos, suderintos Sąjungos 
lygmeniu, visų pirma pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB27, ir kuris skirtas elektroninių 
ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo 
paslaugas;

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu ir veiksmingu naudojimu 
susijusios sąlygos, suderintos Sąjungos 
lygmeniu pagal Direktyvoje 2002/21/EB 
išdėstytas nuostatas ir procedūras ir pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB27, ir kuris skirtas elektroninių 
ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo 
paslaugas;

__________________ __________________
27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 109
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) užtikrintos paslaugos kokybės 
prisijungimo produktas – produktas, 
sukuriamas vykstant interneto protokolo 
(IP) mainams, kuris suteikia klientams 
galimybę sukurti IP ryšio jungtį tarp 
sujungimo taško ir vieno ar daugiau 
fiksuotųjų galinių tinklo taškų ir kuriuo 
užtikrinamas nustatyto lygio 
eksploatacinis ištisinio tinklo veikimas, 
kad remiantis nurodytais parametrais 
galutiniams paslaugų gavėjams būtų 
teikiamos nurodytos užtikrintos paslaugos 
kokybės specialios paslaugos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 110
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) pagrįstas tinklo valdymas – tinklo 
valdymas, atitinkantis bendruosius 
svarbos, proporcingumo, efektyvumo, 
nediskriminavimo ir skaidrumo principus;

Or. en

Pakeitimas 111
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos;

14) atviro interneto prieigos paslauga –
viešai prieinama elektroninių ryšių 
paslauga, kuria suteikiama technologijos 
pažangą atitinkančios kokybės galimybė
prisijungti prie interneto ir kartu – prie 
visų prie interneto prijungtų galinių taškų, 
nepriklausomai nuo naudojamos tinklo
technologijos ir netaikant jokių keitimosi 
teisėtu turiniu apribojimų. Ja galutiniams 
paslaugų gavėjams suteikiama galimybė 
naudoti bet kokią taikomąją programą 
naudojantis interneto elektroninių ryšių 
funkcija. Neribota interneto prieigos 
paslauga grindžiama visų įmanomų 
pastangų dėjimo principu; išimtis 
leidžiama taikyti tik imantis proporcingo 
techninio duomenų srautų valdymo 
priemonių arba vykdant teismo 
sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 112
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos;

14) atvira interneto prieigos paslauga –
viešai prieinama elektroninių ryšių 
paslauga, kuri suteikia galimybę prisijungti 
prie interneto ir taip – prie visų prie 
interneto prijungtų galinių taškų, 
nepriklausomai nuo naudojamos tinklo 
technologijos. Valstybės narės nustato 
tinkamus atvirų interneto prieigos 
paslaugų kokybės būtinuosius 
reikalavimus, atitinkančius technologijų 
pasiekimus. Atvira interneto prieigos 
paslauga suteikia galimybę galutiniams 
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paslaugų gavėjams naudotis bet kuria 
internetu grindžiama taikomąja programa 
laikantis visų įmanomų pastangų dėjimo 
principo. Vienintelis leidžiamas 
nukrypimas nuo šio principo yra 
proporcingas pagrįstas duomenų srautų 
valdymas tuo atveju, kai tenkinamos 
aiškiai apibrėžtos jo taikymo sąlygos;

Or. de

Pagrindimas

Interneto prieigos paslauga turėtų būti apibrėžiama remiantis Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucijos (EERRI) parengta apibrėžtimi (EERRI, „Guidelines for quality of 
service in the scope of net neutrality“ (Paslaugų kokybės taikant tinklo neutralumo principą 
užtikrinimo gairės), BoR (12) 131).

Pakeitimas 113
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai 
nuo naudojamos tinklo technologijos;

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų; ja galutiniams 
paslaugų gavėjams suteikiama galimybė 
siųsti duomenis ir juos gauti iš viso 
interneto; 

Or. en

Pakeitimas 114
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 14 punktas



PE524.526v01-00 48/242 AM\1010616LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos;

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos; ja 
galutiniams paslaugų gavėjams 
suteikiama galimybė siųsti duomenis ir 
juos gauti iš viso interneto;

Or. en

Pakeitimas 115
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos;

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos arba 
įrenginių;

Or. en

Pagrindimas

Dar vienas su įvairiais įrenginiais susijęs paaiškinimas. Nuorodos į naudojamas taikomąsias 
programas, galimus apribojimus ir duomenų srautų valdymą neįtrauktos specialiai, siekiant 
neperkrauti apibrėžties ir nekartoti kitų pasiūlymo dalių.

Pakeitimas 116
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita 
paslauga, kuri suteikia galimybę naudotis 
konkrečiu turiniu, taikomosiomis 
programomis ar paslaugomis arba jų 
deriniu arba kurios techninės savybės 
kontroliuojamos visoje grandinėje, arba 
suteikia galimybę siųsti duomenis 
nustatytam skaičiui šalių arba į nustatytą 
skaičių galinių taškų arba iš jų gauti 
duomenis; ir kuri nėra parduodama ar 
plačiai naudojama kaip interneto prieigos 
paslaugos pakaitalas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 117
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita 
paslauga, kuri suteikia galimybę naudotis 
konkrečiu turiniu, taikomosiomis 
programomis ar paslaugomis arba jų 
deriniu arba kurios techninės savybės 
kontroliuojamos visoje grandinėje, arba 
suteikia galimybę siųsti duomenis 
nustatytam skaičiui šalių arba į nustatytą 
skaičių galinių taškų arba iš jų gauti 
duomenis; ir kuri nėra parduodama ar 
plačiai naudojama kaip interneto prieigos 
paslaugos pakaitalas;

15) specializuotos paslaugos –
elektroninių ryšių paslaugos, kurios 
teikiamos ir kuriomis naudojamasi 
uždaruose elektroninių ryšių tinkluose 
naudojant interneto protokolą, bet kurios 
nėra interneto dalis. Uždari elektroninių 
ryšių tinklai – griežta prieinamumo 
kontrole grindžiami tinklai;

Or. en

Pakeitimas 118
Josef Weidenholzer



PE524.526v01-00 50/242 AM\1010616LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios 
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama 
ar plačiai naudojama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas;

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri teikiama uždarame ryšių tinkle 
kontroliuojant prieigą ir naudojant 
interneto protokolą ir nėra naudojama kaip 
interneto prieigos paslaugos pakaitalas. 
Funkciniu požiūriu ji taip pat skiriasi nuo 
paslaugų, teikiamų atviru internetu;

Or. de

Pakeitimas 119
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios 
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama 
ar plačiai naudojama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas;

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita griežta 
prieinamumo kontrole grindžiama 
paslauga, kuri teikiama arba kuria 
naudojamasi uždarame elektroninių ryšių 
tinkle naudojant interneto protokolą ir 
kuri nėra parduodama ar plačiai naudojama 
kaip interneto prieigos paslaugos 
pakaitalas;

Or. en
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Pakeitimas 120
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios 
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama 
ar plačiai naudojama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas;

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita logiškai 
skirtingu pajėgumu pasižyminti griežta 
prieinamumo kontrole grindžiama 
paslauga, kuria suteikiama galimybė
naudotis konkrečiu turiniu, taikomosiomis 
programomis ar paslaugomis arba jų 
deriniu, siekiant užtikrinti geresnes visoje 
grandinėje kontroliuojamas kokybės 
ypatybes, ir kuri nėra parduodama ar 
naudojama kaip interneto prieigos 
paslaugos pakaitalas;

Or. en

Pakeitimas 121
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios 
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama 
ar plačiai naudojama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas;

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita naudojant 
interneto protokolą teikiama paslauga, 
kuria nustatytam skaičiui šalių 
suteikiama optimizuota galimybė naudotis
konkrečiu turiniu, taikomosiomis 
programomis ar paslaugomis arba jų 
deriniu, kurios techninės savybės, siekiant 
užtikrinti reikiamas paslaugos ypatybes, 
kontroliuojamos taikant duomenų srautų 
valdymą ir kuri nėra parduodama ar plačiai 
naudojama kaip interneto prieigos 
paslaugos pakaitalas;

Or. en
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Pagrindimas

Kontroliuoti specializuotas paslaugas visoje grandinėje gali būti ne visada techniškai 
įmanoma arba tam tikrais atvejais net neketinama, nes, pvz., gali būti optimizuota tik dalis 
perdavimo maršruto. Taip pat neaišku, ar įmanoma visiška visos grandinės judriųjų duomenų 
ryšių kontrolė. Be to, aiškiai nurodyta, kad optimizuota prieiga bet kuriuo atveju apima 
duomenų srautų valdymą.

Pakeitimas 122
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos elektroninių ryšių teikėjas turi 
teisę visoje Sąjungoje teikti elektroninių 
ryšių tinklus ir paslaugas, ir kiekvienoje 
valstybėje narėje, kurioje jis vykdo veiklą 
pagal vieną ES leidimą, kuriam taikomas 
tik 4 straipsnyje nustatytas reikalavimas 
apie jį pranešti, pasinaudoti savo teisėmis, 
susijusiomis su tokių tinklų ir paslaugų 
teikimu.

1. Kiekvienas elektroninių ryšių teikėjas 
turi teisę visoje Sąjungoje teikti 
elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas, ir 
kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jis 
vykdo veiklą pagal vieną ES leidimą, 
kuriam taikomas tik 4 straipsnyje 
nustatytas reikalavimas apie jį pranešti, 
pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su 
tokių tinklų ir paslaugų teikimu.

Or. en

Pakeitimas 123
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo Direktyvos 2002/20/EB 
12 straipsnio, Europos elektroninių ryšių 
teikėjui priimančiosios valstybės narės 
administraciniai mokesčiai gali būti 
taikomi tik jei jo elektroninių ryšių 
paslaugų metinė apyvarta toje valstybėje 
narėje viršija 0,5 % bendros nacionalinės 
elektroninių ryšių rinkos apyvartos. 
Nustatant šiuos mokesčius atsižvelgiama 

3. Nukrypstant nuo Direktyvos 2002/20/EB 
12 straipsnio, Europos elektroninių ryšių 
teikėjui priimančiosios valstybės narės 
administraciniai mokesčiai gali būti 
taikomi tik jei jo elektroninių ryšių 
paslaugų metinė apyvarta toje valstybėje 
narėje viršija 0,1 % bendros nacionalinės 
elektroninių ryšių rinkos apyvartos. 
Nustatant šiuos mokesčius atsižvelgiama 
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tik į elektroninių ryšių paslaugų apyvartą 
atitinkamoje valstybėje narėje.

tik į elektroninių ryšių paslaugų apyvartą 
atitinkamoje valstybėje narėje.

Or. de

Pakeitimas 124
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo Direktyvos 2002/22/EB 
13 straipsnio 1 dalies b punkto, Europos 
elektroninių ryšių teikėjui mokėti įnašus, 
kuriais siekiama pasidalinti universaliųjų 
paslaugų įpareigojimų grynąsias sąnaudas 
priimančiojoje valstybėje narėje, reikia tik 
jei jo elektroninių ryšių paslaugų metinė 
apyvarta toje valstybėje narėje viršija 3 % 
bendros nacionalinės elektroninių ryšių 
rinkos apyvartos. Nustatant visus tokius 
indėlius atsižvelgiama tik į apyvartą 
atitinkamoje valstybėje narėje

4. Nukrypstant nuo Direktyvos 2002/22/EB 
13 straipsnio 1 dalies b punkto, Europos 
elektroninių ryšių teikėjui mokėti įnašus, 
kuriais siekiama pasidalinti universaliųjų 
paslaugų įpareigojimų grynąsias sąnaudas 
priimančiojoje valstybėje narėje, reikia tik 
jei jo elektroninių ryšių paslaugų metinė 
apyvarta toje valstybėje narėje viršija 1 % 
bendros nacionalinės elektroninių ryšių 
rinkos apyvartos. Nustatant visus tokius 
indėlius atsižvelgiama tik į apyvartą 
atitinkamoje valstybėje narėje.

Or. de

Pakeitimas 125
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos elektroninių ryšių teikėjui 
skirtingų valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos objektyviai 
vertinant lygiavertėse situacijose turi 
taikyti vienodas sąlygas.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Šioje formuluotėje neatsižvelgiama į skirtingą apsaugos, taikomos pagal įvairius 
nacionalinius teisės aktus, lygį. Kompetentinga reguliavimo institucija turėtų taikyti 
nacionalinę teisę, o ne ES žemiausią lygį nustatančias taisykles, nes pagal vartojamą 
formuluotę ir argumentuojant tai būtų įmanoma. Taigi faktiškai tai nulemtų ES Komisija ir 
valstybė narė, kurioje mažiausias apsaugos lygis, interpretuodama teisines formuluotes.

Pakeitimas 126
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teikėjo pavadinimas, jo teisinis statusas 
ir forma, registracijos numeris, kur teikėjas 
registruotas prekybos ar panašiame 
viešajame registre, pagrindinės buveinės 
geografinis adresas, asmuo ryšiams, 
trumpas teikiamų ar ketinamų teikti tinklų 
ar paslaugų aprašymas, įskaitant buveinės 
valstybės narės nurodymą;

a) teikėjo pavadinimas, jo teisinis statusas 
ir forma, registracijos numeris, kur teikėjas 
registruotas prekybos ar panašiame 
viešajame registre, pagrindinės buveinės 
geografinis adresas, asmuo ryšiams, 
trumpas teikiamų ar ketinamų teikti tinklų 
ar paslaugų aprašymas, jų saugos 
mechanizmai, įskaitant buveinės valstybės 
narės nurodymą;

Or. de

Pakeitimas 127
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui.

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui pagal Direktyvą 
2009/140/EB ir Sprendimą 
Nr. 676/2002/EB, tinkamai atsižvelgiant į 
Direktyvos 2002/21/EB 8a ir 9 
straipsniuose išdėstytas nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 128
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių 
narių teisė turėti naudos iš mokesčių, 
nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro 
išteklių optimalų naudojimą pagal 
Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
bei gynybos tikslais.

2. Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių 
narių teisė turėti naudos iš mokesčių, 
nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro 
išteklių optimalų naudojimą pagal 
Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį, taip 
pat tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
bei gynybos tikslais, atsižvelgiant į 
svarbius visuotinės svarbos tikslus, pvz., 
kultūrinės įvairovės ir žiniasklaidos 
pliuralizmo, taip pat į įvairių radijo 
spektro naudotojų interesus.

Or. en

Pakeitimas 129
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos taiko kuo mažiau 
apsunkinančią leidimų naudotis radijo 
spektru sistemą, grindžiamą objektyviais, 
skaidriais, nediskriminaciniais ir 
proporcingais kriterijais, kad būtų 
užtikrinamas kuo didesnis spektro 
naudojimo lankstumas ir efektyvumas ir 
kad būtų skatinama Europos elektroninių 
ryšių teikėjams taikyti palyginamas 
integruotų kelias teritorijas apimančių 
investicijų ir veiklos sąlygas visoje 
Sąjungoje.

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos taiko leidimų naudotis radijo 
spektru sistemą, grindžiamą objektyviais, 
skaidriais, nediskriminaciniais ir 
proporcingais kriterijais, kad būtų 
užtikrinamas kuo didesnis spektro 
naudojimo lankstumas ir efektyvumas ir 
kad būtų skatinama Europos elektroninių 
ryšių teikėjams taikyti palyginamas 
integruotų kelias teritorijas apimančių 
investicijų ir veiklos sąlygas visoje 
Sąjungoje.
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Or. de

Pakeitimas 130
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti plačią teritorinę sparčiųjų 
belaidžio ryšio plačiajuosčių tinklų aprėptį 
ir aukštą susijusių paslaugų skverbties ir 
vartojimo lygį.

e) užtikrinti efektyvų spektro naudojimą, 
atsižvelgiant į didėjančią sparčiųjų 
belaidžio ryšio plačiajuosčių tinklų
paklausą, taip pat į visuomenės interesus 
ir socialinę, kultūrinę ir ekonominę viso 
spektro vertę;

Or. en

Pakeitimas 131
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užtikrinti, kad keičiant su efektyviu 
spektro naudojimu susijusią politiką 
visada būtų atsižvelgiama į pakeitimo 
poveikį visuomenės interesui trukdžių ir 
išlaidų požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 132
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti visų esamų teisių naudotis 
kitomis suderintomis juostomis, išskyrus 
juostas, suderintas belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, galiojimo pabaigos 
datą arba, jei teisių trukmė neribota, datą, 
nuo kurios naudojimosi teisės iš dalies 
keičiamos, kad būtų leidžiama teikti 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 133
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 2 dalis netaikoma nuostatoms pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnio 3 ir 4 
dalis.

Or. en

Pakeitimas 134
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) laikomasi Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų privatumo, asmens duomenų, 
tinklų saugumo bei vientisumo ir 
skaidrumo taisyklių.

f) laikomasi Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų privatumo, asmens duomenų, 
pritaikytosios duomenų apsaugos 
principo, tinklų saugumo bei vientisumo ir 
skaidrumo taisyklių.

Or. de
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Pakeitimas 135
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Užtikrintos paslaugos kokybės (UPK) 

prisijungimo produktas
1. Kiekvienas operatorius turi teisę teikti 4 
dalyje nustatytą Europos UPK 
prisijungimo produktą.
2. Kiekvienas operatorius patenkina 
pagrįstą raštu pateiktą įgaliotojo 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjo 
prašymą teikti 4 dalyje nustatytą Europos 
UPK prisijungimo produktą. Bet koks 
atsisakymas teikti Europos UPK produktą 
pagrindžiamas objektyviais kriterijais. 
Kiekvieno atsisakymo priežastis 
operatorius nurodo per vieną mėnesį nuo 
rašytinio prašymo gavimo dienos.
Objektyvia atsisakymo priežastimi 
laikoma tai, kad šalis, prašanti teikti 
Europos UPK prisijungimo produktą, 
negali arba nenori Sąjungoje arba 
trečiosiose šalyse pagrįstomis sąlygomis 
teikti Europos UPK prisijungimo 
produkto prašomai šaliai, jei pastaroji to 
prašo.
3. Jei prašymas atmetamas arba per du 
mėnesius nuo prašymo pateikimo 
nepasiekiama susitarimo dėl konkrečių 
sąlygų, įskaitant kainą, kiekviena šalis 
pagal Direktyvos 2002/21/EB 20 straipsnį 
turi teisę kreiptis šiuo klausimu į 
nacionalinę reguliavimo instituciją. Tokiu 
atveju gali būti taikoma šio reglamento 3 
straipsnio 6 dalis.
4. Prisijungimo produkto teikimas 
laikomas Europos virtualiosios 
plačiajuosčio ryšio prieigos produkto 
teikimu, jei tas produktas teikiamas 
užtikrinant II priede išvardytus 
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minimalius parametrus ir atitinka visus 
šiuos esminius reikalavimus:
a) gali būti siūlomas bet kurioje Sąjungos 
vietoje kaip aukštos kokybės produktas;
b) paslaugų teikėjams suteikia galimybę 
patenkinti savo galutinių paslaugų gavėjų 
poreikius;
c) yra ekonomiškai efektyvus, 
atsižvelgiant į esamus sprendimus, kurie 
gali būti teikiami tuose pačiuose 
tinkluose;
d) jį teikiant užtikrinamas veiklos 
efektyvumas, visų pirma kuo labiau 
apribojamos įgyvendinimo kliūtys ir 
diegimo sąnaudos klientams ir
f) juo užtikrinama, kad būtų laikomasi 
Sąjungos teisės aktuose nustatytų 
privatumo, asmens duomenų, tinklų 
saugumo bei vientisumo ir skaidrumo 
taisyklių.
5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 32 straipsnį 
siekiant pritaikyti II priedą atsižvelgiant į 
rinkos ir technologijų plėtrą, kad ir toliau 
būtų vykdomi esminiai 4 dalyje išvardyti 
reikalavimai.

Or. de

Pakeitimas 136
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Užtikrintos paslaugos kokybės (UPK) 

prisijungimo produktas
1. Kiekvienas operatorius turi teisę teikti 4 
dalyje nustatytą Europos UPK 
prisijungimo produktą.
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2. Kiekvienas operatorius patenkina 
pagrįstą raštu pateiktą įgaliotojo 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjo 
prašymą teikti 4 dalyje nustatytą Europos 
UPK prisijungimo produktą. Bet koks 
atsisakymas teikti Europos UPK produktą 
pagrindžiamas objektyviais kriterijais. 
Kiekvieno atsisakymo priežastis 
operatorius nurodo per vieną mėnesį nuo 
rašytinio prašymo gavimo dienos. 
Objektyvia atsisakymo priežastimi 
laikoma tai, kad šalis, prašanti teikti 
Europos UPK prisijungimo produktą, 
negali arba nenori Sąjungoje arba 
trečiosiose šalyse pagrįstomis sąlygomis 
teikti Europos UPK prisijungimo 
produkto prašomai šaliai, jei pastaroji to 
prašo. 
3. Jei prašymas atmetamas arba per du 
mėnesius nuo prašymo pateikimo 
nepasiekiama susitarimo dėl konkrečių 
sąlygų, įskaitant kainą, kiekviena šalis 
pagal Direktyvos 2002/21/EB 20 straipsnį 
turi teisę kreiptis šiuo klausimu į 
nacionalinę reguliavimo instituciją. Tokiu 
atveju gali būti taikoma šio reglamento 3 
straipsnio 6 dalis.
4. Prisijungimo produkto teikimas 
laikomas Europos virtualiosios 
plačiajuosčio ryšio prieigos produkto 
teikimu, jei tas produktas teikiamas 
užtikrinant II priede išvardytus 
minimalius parametrus ir atitinka visus 
šiuos esminius reikalavimus:
a) gali būti siūlomas bet kurioje Sąjungos 
vietoje kaip aukštos kokybės produktas; 
b) paslaugų teikėjams suteikia galimybę 
patenkinti savo galutinių paslaugų gavėjų 
poreikius;
c) yra ekonomiškai efektyvus, 
atsižvelgiant į esamus sprendimus, kurie 
gali būti teikiami tuose pačiuose 
tinkluose; 
d) jį teikiant užtikrinamas veiklos 
efektyvumas, visų pirma kuo labiau 
apribojamos įgyvendinimo kliūtys ir 
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diegimo sąnaudos klientams; ir
e) juo užtikrinama, kad būtų laikomasi 
Sąjungos teisės aktuose nustatytų 
privatumo, asmens duomenų, tinklų 
saugumo bei vientisumo ir skaidrumo 
taisyklių.
5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 32 straipsnį 
siekiant pritaikyti II priedą atsižvelgiant į 
rinkos ir technologijų plėtrą, kad ir toliau 
būtų vykdomi esminiai 4 dalyje išvardyti 
reikalavimai. 

Or. fr

Pakeitimas 137
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Užtikrintos paslaugos kokybės (UPK) 

prisijungimo produktas
1. Kiekvienas operatorius turi teisę teikti 4 
dalyje nustatytą Europos UPK 
prisijungimo produktą.
2. Kiekvienas operatorius patenkina 
pagrįstą raštu pateiktą įgaliotojo 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjo 
prašymą teikti 4 dalyje nustatytą Europos 
UPK prisijungimo produktą. Bet koks 
atsisakymas teikti Europos UPK produktą 
pagrindžiamas objektyviais kriterijais. 
Kiekvieno atsisakymo priežastis 
operatorius nurodo per vieną mėnesį nuo 
rašytinio prašymo gavimo dienos.
Objektyvia atsisakymo priežastimi 
laikoma tai, kad šalis, prašanti teikti 
Europos UPK prisijungimo produktą, 
negali arba nenori Sąjungoje arba 
trečiosiose šalyse pagrįstomis sąlygomis 
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teikti Europos UPK prisijungimo 
produkto prašomai šaliai, jei pastaroji to 
prašo.
3. Jei prašymas atmetamas arba per du 
mėnesius nuo prašymo pateikimo 
nepasiekiama susitarimo dėl konkrečių 
sąlygų, įskaitant kainą, kiekviena šalis 
pagal Direktyvos 2002/21/EB 20 straipsnį 
turi teisę kreiptis šiuo klausimu į 
nacionalinę reguliavimo instituciją. Tokiu 
atveju gali būti taikoma šio reglamento 3 
straipsnio 6 dalis.
4. Prisijungimo produkto teikimas 
laikomas Europos virtualiosios 
plačiajuosčio ryšio prieigos produkto 
teikimu, jei tas produktas teikiamas 
užtikrinant II priede išvardytus 
minimalius parametrus ir atitinka visus 
šiuos esminius reikalavimus:
a) gali būti siūlomas bet kurioje Sąjungos 
vietoje kaip aukštos kokybės produktas;
b) paslaugų teikėjams suteikia galimybę 
patenkinti savo galutinių paslaugų gavėjų 
poreikius;
c) yra ekonomiškai efektyvus, 
atsižvelgiant į esamus sprendimus, kurie 
gali būti teikiami tuose pačiuose 
tinkluose;
d) jį teikiant užtikrinamas veiklos 
efektyvumas, visų pirma kuo labiau 
apribojamos įgyvendinimo kliūtys ir 
diegimo sąnaudos klientams ir
f) juo užtikrinama, kad būtų laikomasi 
Sąjungos teisės aktuose nustatytų 
privatumo, asmens duomenų, tinklų 
saugumo bei vientisumo ir skaidrumo 
taisyklių.
5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 32 straipsnį 
siekiant pritaikyti II priedą atsižvelgiant į 
rinkos ir technologijų plėtrą, kad ir toliau 
būtų vykdomi esminiai 4 dalyje išvardyti 
reikalavimai.

Or. de
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Pagrindimas

Turi būti užtikrinama, kad tinklo teikėjai visas paslaugas traktuotų vienodai. Tam tikroms –
specializuotoms – paslaugoms neturėtų būti teikiamas prioritetas siekiant daugiau pelno.

Pakeitimas 138
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Užtikrintos paslaugos kokybės (UPK) 

prisijungimo produktas
1. Kiekvienas operatorius turi teisę teikti 4 
dalyje nustatytą Europos UPK 
prisijungimo produktą.
2. Kiekvienas operatorius patenkina 
pagrįstą raštu pateiktą įgaliotojo 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjo 
prašymą teikti 4 dalyje nustatytą Europos 
UPK prisijungimo produktą. Bet koks 
atsisakymas teikti Europos UPK produktą 
pagrindžiamas objektyviais kriterijais. 
Kiekvieno atsisakymo priežastis 
operatorius nurodo per vieną mėnesį nuo 
rašytinio prašymo gavimo dienos. 
Objektyvia atsisakymo priežastimi 
laikoma tai, kad šalis, prašanti teikti 
Europos UPK prisijungimo produktą, 
negali arba nenori Sąjungoje arba 
trečiosiose šalyse pagrįstomis sąlygomis 
teikti Europos UPK prisijungimo 
produkto prašomai šaliai, jei pastaroji to 
prašo. 
3. Jei prašymas atmetamas arba per du 
mėnesius nuo prašymo pateikimo 
nepasiekiama susitarimo dėl konkrečių 
sąlygų, įskaitant kainą, kiekviena šalis 
pagal Direktyvos 2002/21/EB 20 straipsnį 
turi teisę kreiptis šiuo klausimu į 
nacionalinę reguliavimo instituciją. Tokiu 
atveju gali būti taikoma šio reglamento 3 
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straipsnio 6 dalis.
4. Prisijungimo produkto teikimas 
laikomas Europos virtualiosios 
plačiajuosčio ryšio prieigos produkto 
teikimu, jei tas produktas teikiamas 
užtikrinant II priede išvardytus 
minimalius parametrus ir atitinka visus 
šiuos esminius reikalavimus:
a) gali būti siūlomas bet kurioje Sąjungos 
vietoje kaip aukštos kokybės produktas; 
b) paslaugų teikėjams suteikia galimybę 
patenkinti savo galutinių paslaugų gavėjų 
poreikius;
c) yra ekonomiškai efektyvus, 
atsižvelgiant į esamus sprendimus, kurie 
gali būti teikiami tuose pačiuose 
tinkluose; 
d) jį teikiant užtikrinamas veiklos 
efektyvumas, visų pirma kuo labiau 
apribojamos įgyvendinimo kliūtys ir 
diegimo sąnaudos klientams ir
e) juo užtikrinama, kad būtų laikomasi 
Sąjungos teisės aktuose nustatytų 
privatumo, asmens duomenų, tinklų 
saugumo bei vientisumo ir skaidrumo 
taisyklių.
5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 32 straipsnį 
siekiant pritaikyti II priedą atsižvelgiant į 
rinkos ir technologijų plėtrą, kad ir toliau 
būtų vykdomi esminiai 4 dalyje išvardyti 
reikalavimai. 

Or. en

Pakeitimas 139
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdžios institucijos neriboja galutinių 1. Valdžios institucijos neriboja galutinių 
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paslaugų gavėjų teisių naudotis viešaisiais 
elektroninių ryšių tinklais arba viešai 
prieinamomis elektroninių ryšių 
paslaugomis, kuriuos teikia kitoje 
valstybėje narėje įsteigta įmonė.

paslaugų gavėjų teisės naudotis viešaisiais 
elektroninių ryšių tinklais arba viešai 
prieinamomis elektroninių ryšių 
paslaugomis, kuriuos teikia kitoje 
valstybėje narėje įsteigta įmonė.

Or. de

Pakeitimas 140
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdžios institucijos neriboja galutinių 
paslaugų gavėjų teisių naudotis viešaisiais 
elektroninių ryšių tinklais arba viešai 
prieinamomis elektroninių ryšių 
paslaugomis, kuriuos teikia kitoje 
valstybėje narėje įsteigta įmonė.

1. Valdžios institucijos neriboja galutinių 
paslaugų gavėjų naudojimosi viešaisiais 
elektroninių ryšių tinklais arba viešai 
prieinamomis elektroninių ryšių 
paslaugomis, kuriuos teikia kitoje 
valstybėje narėje įsteigta įmonė ir (arba) 
valdžios institucijos.

Or. en

Pakeitimas 141
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdžios institucijos neriboja galutinių 
paslaugų gavėjų teisių naudotis viešaisiais 
elektroninių ryšių tinklais arba viešai 
prieinamomis elektroninių ryšių 
paslaugomis, kuriuos teikia kitoje 
valstybėje narėje įsteigta įmonė.

1. Valdžios institucijos neriboja galutinių 
paslaugų gavėjų naudojimosi viešaisiais 
elektroninių ryšių tinklais arba viešai 
prieinamomis elektroninių ryšių 
paslaugomis, kuriuos teikia kitoje 
valstybėje narėje įsteigta įmonė.

Or. en
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Pakeitimas 142
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
užtikrina, kad, paslaugų suvartojimui 
pasiekus 80 % pagal 1 dalį nustatytos 
finansinės ribos, galutiniam paslaugų 
gavėjui būtų siunčiamas atitinkamas 
pranešimas. Pranešime nurodoma 
procedūra, kurios reikia laikytis norint ir 
toliau gauti tas paslaugas, įskaitant jų 
kainas. Teikėjas nutraukia nurodytų 
paslaugų teikimą ir nustoja ėmęs iš 
galutinio paslaugų gavėjo mokestį už jas, 
jei antraip būtų viršyta finansinė riba, 
nebent (ir iki kol) galutinis paslaugų 
gavėjas pareikalauja, kad tokios 
paslaugos būtų toliau teikiamos arba vėl 
pradėtos teikti. Pasiekę finansinę ribą, 
galutiniai paslaugų gavėjai ir toliau gali 
gauti skambučius ir SMS žinutes, 
naudotis nemokamais telefono numeriais 
ir susisiekti su pagalbos tarnybomis, 
surinkdami nemokamą Europos pagalbos 
telefono numerį 112 iki sutarto sąskaitų 
pateikimo laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 143
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams netaiko 
jokių diskriminacinių reikalavimų ar 
sąlygų, susijusių su prieiga ar naudojimu, 
dėl galutinio paslaugų gavėjo pilietybės ar 

2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams netaiko 
jokių diskriminacinių reikalavimų ar 
sąlygų, susijusių su prieiga ar naudojimu, 
dėl galutinio paslaugų gavėjo pilietybės ar 
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gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 
tokius skirtumus galima objektyviai 
pateisinti.

gyvenamosios vietos.

Or. en

Pakeitimas 144
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams netaiko 
jokių diskriminacinių reikalavimų ar 
sąlygų, susijusių su prieiga ar naudojimu, 
dėl galutinio paslaugų gavėjo pilietybės ar 
gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 
tokius skirtumus galima objektyviai 
pateisinti.

2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams netaiko 
jokių diskriminacinių reikalavimų ar 
sąlygų, susijusių su prieiga ar naudojimu, 
dėl galutinio paslaugų gavėjo pilietybės ar 
gyvenamosios vietos.

Or. de

Pagrindimas

Tai yra nereikalingas ir netikslus šio svarbaus principo apribojimas. Leistinos 
diskriminavimo priežastys galėtų būti tiksliai nurodytos kitoje vietoje, pvz., įgyvendinimo 
reglamentuose, arba jas galėtų nustatyti nacionalinės reguliavimo institucijos, suderinusios 
su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (angl. ENISA). Formuluotė „objektyviai 
pateisinti“ yra per paprasta ir ja pernelyg lengva manipuliuoti.

Pakeitimas 145
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams netaiko 
jokių diskriminacinių reikalavimų ar 
sąlygų, susijusių su prieiga ar naudojimu, 

2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
tam tikroje valstybėje narėje galutiniams 
paslaugų gavėjams netaiko jokių 
diskriminacinių reikalavimų ar sąlygų, 
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dėl galutinio paslaugų gavėjo pilietybės ar 
gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 
tokius skirtumus galima objektyviai
pateisinti.

įskaitant mokesčius ir tarifus, susijusių su 
prieiga ar naudojimu, dėl galutinio 
paslaugų gavėjo pilietybės ar 
gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 
paslaugų teikėjai gali įrodyti, kad 
skirtumus galima tiesiogiai pateisinti
objektyviais kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 146
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams netaiko 
jokių diskriminacinių reikalavimų ar 
sąlygų, susijusių su prieiga ar naudojimu, 
dėl galutinio paslaugų gavėjo pilietybės ar 
gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 
tokius skirtumus galima objektyviai
pateisinti.

2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams netaiko 
jokių diskriminacinių reikalavimų ar 
sąlygų, susijusių su prieiga ar naudojimu, 
dėl galutinio paslaugų gavėjo pilietybės ar 
gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 
tokius skirtumus galima pateisinti 3a dalyje 
nustatytomis gairėmis ir jie šias gaires 
griežtai atitinka. 

Or. en

Pakeitimas 147
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko aukštesnių tarifų ryšiams 
Sąjungos viduje, kurie baigiasi kitoje 
valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai tai 
galima objektyviai pateisinti:

Išbraukta.

a) fiksuotojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei vietiniai tarpmiestinio 
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ryšio tarifai;
b) judriojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei Reglamente (EB) 
Nr. 531/2012 nustatyti Europos tarifai 
atitinkamai reguliuojamiems 
skambučiams ir SMS žinutėms 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu.

Or. pt

Pagrindimas

Fiksuotojo ryšio rinkos atžvilgiu reguliuojamojo pobūdžio intervencija nepagrįsta, nes nėra 
aiškių įrodymų, kad ji naudinga. Judriajam ryšiui reikėtų taikyti bendrąjį požiūrį į 
tarptinklinius ryšius, kaip apibrėžta III tarptinklinio ryšio reglamente.

Pakeitimas 148
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko aukštesnių tarifų ryšiams 
Sąjungos viduje, kurie baigiasi kitoje 
valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai tai 
galima objektyviai pateisinti:

Išbraukta.

a) fiksuotojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei vietiniai tarpmiestinio 
ryšio tarifai;
b) judriojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei Reglamente (EB) 
Nr. 531/2012 nustatyti Europos tarifai 
atitinkamai reguliuojamiems 
skambučiams ir SMS žinutėms 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu.

Or. en

Pagrindimas

Tarptautinių skambučių rinkos reguliavimas panaikintas 2007 m., nes jau tada ši rinka 
laikyta konkurencinga. Nuo tada rinka tapo dar konkurencingesnė, nes dabar, kai taikomi 
minučių paketai, nekintamieji mokesčiai, o virtualiojo judriojo ryšio tinklo operatoriai teikia 
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alternatyvius pasiūlymus, papildomus IP telefonija, pvz., skaipu, nemokami tapo net 
skambučiai į viso pasaulio šalis. Todėl atrodo, kad šią rinką reguliuoti nelabai prasminga.

Pakeitimas 149
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko aukštesnių tarifų ryšiams 
Sąjungos viduje, kurie baigiasi kitoje 
valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai tai
galima objektyviai pateisinti:

Išbraukta.

a) fiksuotojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei vietiniai tarpmiestinio 
ryšio tarifai;
b) judriojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei Reglamente (EB) 
Nr. 531/2012 nustatyti Europos tarifai 
atitinkamai reguliuojamiems 
skambučiams ir SMS žinutėms 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu.

Or. en

Pakeitimas 150
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko aukštesnių tarifų ryšiams Sąjungos 
viduje, kurie baigiasi kitoje valstybėje 
narėje, išskyrus atvejus, kai tai galima 
objektyviai pateisinti:

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko aukštesnių tarifų ryšiams Sąjungos 
viduje, kurie baigiasi kitoje valstybėje 
narėje:

Or. de
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Pagrindimas

Pagrindimas kaip 2 dalies.

Pakeitimas 151
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko aukštesnių tarifų ryšiams Sąjungos 
viduje, kurie baigiasi kitoje valstybėje 
narėje, išskyrus atvejus, kai tai galima 
objektyviai pateisinti:

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko už vietinio tarpmiestinio ryšio 
tarifus aukštesnių tarifų ryšiams Sąjungos 
viduje, kurie baigiasi kitoje valstybėje 
narėje, išskyrus atvejus, kai šį skirtumą 
galima pateisinti 3a dalyje nustatytomis 
gairėmis ir jis šias gaires griežtai atitinka:

Or. en

Pakeitimas 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko aukštesnių tarifų ryšiams Sąjungos 
viduje, kurie baigiasi kitoje valstybėje 
narėje, išskyrus atvejus, kai tai galima 
objektyviai pateisinti:

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
nuo 2016 m. liepos 1 d. netaiko aukštesnių 
tarifų ryšiams Sąjungos viduje, kurie 
baigiasi kitoje valstybėje narėje, išskyrus 
atvejus, kai tai galima objektyviai 
pateisinti:

Or. en

Pakeitimas 153
Toine Manders
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko aukštesnių tarifų ryšiams Sąjungos 
viduje, kurie baigiasi kitoje valstybėje 
narėje, išskyrus atvejus, kai tai galima 
objektyviai pateisinti:

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko už Reglamente (ES) Nr. 531/2012 
nustatytus atitinkamai reguliuojamiems 
skambučiams ir SMS žinutėms 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu taikomus 
Europos tarifus aukštesnių tarifų 
tarptautiniams ryšiams, kurie baigiasi 
kitoje valstybėje narėje, išskyrus atvejus, 
kai skirtingus mokesčius galima 
objektyviai pateisinti bendrosiomis 
papildomomis išlaidomis ir jie yra 
pagrįstai šioms išlaidoms proporcingi:

Or. en

Pakeitimas 154
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fiksuotojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei vietiniai tarpmiestinio 
ryšio tarifai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 155
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) judriojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei Reglamente (EB) 
Nr. 531/2012 nustatyti Europos tarifai 

Išbraukta.
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atitinkamai reguliuojamiems 
skambučiams ir SMS žinutėms 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu.

Or. en

Pakeitimas 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) judriojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei Reglamente (EB) 
Nr. 531/2012 nustatyti Europos tarifai 
atitinkamai reguliuojamiems 
skambučiams ir SMS žinutėms 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu.

b) judriojo ryšio paslaugų atveju –
aukštesnių nei savojoje šalyje taikomi 
judriojo ryšio paslaugų tarifai.

Or. en

Pakeitimas 157
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki (TAIKYMO PRADŽIOS DATA) 
EERRI, pasikonsultavusi su 
suinteresuotosiomis šalimis ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su Komisija, nustato 
bendrąsias gaires, pagal kurias 
nustatomos sąlygos, kuriomis elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjams, be jų šalyje 
taikomų tarifų, leidžiama imti papildomą 
mokestį už tarptautinės paslaugos teikimą 
Europos Sąjungoje. Šiomis gairėmis 
užtikrinama, kad bet kokie papildomi 
mokesčiai būtų griežtai pagrįsti 
tikrosiomis ir patikrinamomis išlaidomis, 
kurias paslaugų teikėjai patiria teikdami 
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tarpvalstybinę paslaugą, skaidrūs ir 
skelbiami visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 158
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laisvė teikti prieigą prie atviro interneto
bei ja naudotis ir pagrįstas duomenų 
srautų valdymas

Prieiga prie atviro interneto, specializuotos 
paslaugos ir proporcingas techninis 
duomenų srautų valdymas

Or. en

Pakeitimas 159
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laisvė teikti prieigą prie atviro interneto 
bei ja naudotis ir pagrįstas duomenų 
srautų valdymas

Laisvė teikti prieigą prie atviro interneto ir 
teisė naudotis šia prieiga

Or. en

Pakeitimas 160
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi laisvą Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę turėti 
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prieigą prie informacijos ir turinio, gali 
juos skleisti, naudoti pasirinktas
taikomąsias programas ir paslaugas 
naudodamiesi savo interneto prieigos 
paslauga.

laisvą prieigą prie informacijos ir turinio, 
gali juos skleisti, naudoti taikomąsias 
programas, prijungti aparatinę įrangą ir 
naudotis pasirinktomis paslaugomis ir 
programine įranga naudodamiesi savo 
interneto prieigos paslauga. Todėl 
interneto prieigos teikėjai negali blokuoti, 
diskriminuoti, trikdyti arba bloginti, taip 
pat didindami kainą arba taikydami 
lengvatinį režimą, asmenų galimybės 
naudotis paslauga siekiant pasiekti, 
naudoti, siųsti, skelbti, gauti arba siūlyti 
pasirinktą turinį, taikomąją programą 
arba paslaugą, neatsižvelgiant į šaltinį 
arba paskirtį.
Interneto prieigos paslaugų teikėjai negali 
nustatyti, kad šių paslaugų kaina skirtųsi 
atsižvelgiant į turinį, taikomąsias 
programas ir paslaugas, kurios teikiamos 
arba kuriomis naudojamasi naudojantis 
šiomis interneto prieigos paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 161
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi laisvą
prieigą prie informacijos ir turinio, gali 
juos skleisti, naudoti pasirinktas
taikomąsias programas ir paslaugas
naudodamiesi savo interneto prieigos 
paslauga.

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę gauti, 
perduoti ir skleisti informaciją ir turinį, 
naudoti taikomąsias programas, prijungti 
aparatinę įrangą ir naudotis pasirinktomis 
paslaugomis ir programine įranga.
Interneto prieigos teikėjai negali blokuoti, 
diskriminuoti, trikdyti arba bloginti, taip 
pat didindami kainą arba taikydami 
lengvatinį režimą, galutinių paslaugų 
gavėjų galimybės naudotis paslauga 
siekiant gauti, naudoti, siųsti, skelbti, 
gauti arba siūlyti pasirinktą turinį, 
taikomąją programą arba paslaugą, 
neatsižvelgiant į šaltinį arba paskirtį. Vis 
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dėlto interneto prieigos paslaugų teikėjai 
gali siūlyti susitarimus, kurie skiriasi, 
atsižvelgiant į duomenų kiekį ir 
perdavimo spartą, nediskriminuodami dėl 
paties turinio, taikomosios programos, 
paslaugos arba tam tikrų jų grupių. 
Interneto prieigos paslaugų teikėjai negali 
nustatyti, kad šių paslaugų kaina skirtųsi 
atsižvelgiant į turinį, taikomąsias 
programas ir paslaugas, kurios teikiamos 
arba kuriomis naudojamasi naudojantis 
šiomis interneto prieigos paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 162
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi laisvą
prieigą prie informacijos ir turinio, gali 
juos skleisti, naudoti pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas 
naudodamiesi savo interneto prieigos 
paslauga.

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
naudotis informacija ir turiniu, gali juos 
skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias 
programas ir paslaugas, prijungti prietaisą, 
naudodamiesi savo interneto prieigos 
paslauga. Todėl interneto prieigos 
paslaugų teikėjai negali iš asmens atimti 
galimybės naudotis paslauga, prieiti prie 
bet kokio pasirinkto turinio, programos ar 
paslaugos, neatsižvelgiant į jų kilmę ar 
paskirtį, naudotis jais, juos siųsti, skelbti, 
gauti arba siūlyti, taip pat jie negali elgtis 
diskriminuojamai, trukdyti naudotis šia 
galimybe, tame tarpe taikant pernelyg 
dideles kainas arba lengvatas.

Or. fr

Pakeitimas 163
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi laisvą 
prieigą prie informacijos ir turinio, gali
juos skleisti, naudoti pasirinktas
taikomąsias programas ir paslaugas 
naudodamiesi savo interneto prieigos 
paslauga.

Atvira interneto prieiga visapusiškai 
užtikrinama pagal 2 straipsnio 14 dalį, 
kad galutiniai paslaugų gavėjai, 
naudodamiesi savo atvira interneto 
prieigos paslauga, turėtų prieigą prie bet 
kokių pasirinktų informacijos ir turinio, 
galėtų juos skleisti, naudoti pasirinktus
taikomąsias programas, paslaugas ir 
galinius įrenginius, neatsižvelgiant į šių 
informacijos, turinio, taikomųjų 
programų arba paslaugų šaltinį arba 
paskirtį. Prieigos tinklo operatoriams 
taikoma bendroji duomenų siuntimo 
prievolė laikantis visų įmanomų pastangų 
dėjimo principo.

Or. de

Pakeitimas 164
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi laisvą 
prieigą prie informacijos ir turinio, gali 
juos skleisti, naudoti pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas 
naudodamiesi savo interneto prieigos 
paslauga.

Galutiniai paslaugų gavėjai turi laisvą 
prieigą prie informacijos ir turinio, gali 
juos skleisti ir naudoti visas pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas 
naudodamiesi savo interneto prieigos 
paslauga ir pasirinkta programine ir 
aparatine įranga.

Or. de

Pakeitimas 165
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi laisvą 
prieigą prie informacijos ir turinio, gali 
juos skleisti, naudoti pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas 
naudodamiesi savo interneto prieigos 
paslauga.

Galutiniai paslaugų gavėjai, naudodami 
pasirinktus įrenginius, turi laisvą prieigą 
prie informacijos ir turinio, gali juos 
skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias 
programas ir paslaugas, neatsižvelgiant į 
šaltinį arba paskirtį, naudodamiesi savo 
interneto prieigos paslauga.

Or. en

Pagrindimas

Performuluotas nuomonės referento pateikto atitinkamo pakeitimo variantas.

Pakeitimas 166
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Interneto prieigos paslaugų teikėjai negali 
riboti arba drausti galutinių paslaugų 
gavėjų naudojimosi galiniais įrenginiais 
siekiant gauti ir skleisti informaciją ir 
turinį naudojantis interneto prieigos 
paslauga. Šia nuostata nepažeidžiamos 
valstybių narių teisės suteikti 
individualias naudojimosi teises pagal 
Direktyvos 2002/20/EB 5 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu būtų pakeičiamas nuomonės projekto 6 pakeitimas turint omenyje, kad 1 
pakeitimas atšaukiamas.

Pakeitimas 167
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos ir pagal bet kurią iš tokių 
sutarčių, susijusių su duomenų kiekiu, 
naudotis visais interneto turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjų 
pasiūlymais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios nuostatos papildoma nauda neaiški. Vartotojai, be abejo, gali sudaryti sutartis. Be to, ar 
šiose sutartyse nurodomas duomenų kiekis, perdavimo sparta ar, pvz., paslaugų kokybės 
ypatybės, lemia tik pasiūla ir paklausa, todėl šio klausimo reguliuoti nereikėtų.

Pakeitimas 168
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos ir pagal bet kurią iš tokių 
sutarčių, susijusių su duomenų kiekiu, 
naudotis visais interneto turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjų 
pasiūlymais.

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos.

Or. de

Pagrindimas

Prieigą prie atviro, nediskriminacinio interneto reikia formuoti kaip teisę, o ne kaip laisvę, ir 
atviras internetas, veikiantis pagal visų įmanomų pastangų dėjimo principą, su prieiga prie 
visų paslaugų, informacijos, turinio ir taikomųjų programų turi būti nustatytas kaip taisyklė.
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Pakeitimas 169
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos ir pagal bet kurią iš tokių 
sutarčių, susijusių su duomenų kiekiu, 
naudotis visais interneto turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų teikėjų pasiūlymais.

Vis dėlto interneto prieigos paslaugos 
teikėjas gali pasiūlyti sutartis dėl duomenų 
kiekio ir spartos, jeigu nėra jokios 
diskriminacijos dėl turinio, programos ar 
paslaugos rūšies arba pobūdžio.

Or. fr

Pakeitimas 170
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos ir pagal bet kurią iš tokių 
sutarčių, susijusių su duomenų kiekiu, 
naudotis visais interneto turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų teikėjų pasiūlymais.

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos ir pagal bet kurią iš tokių 
sutarčių, susijusių su duomenų kiekiu, 
naudotis visais interneto turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų teikėjų pasiūlymais, 
jei tai nedaro poveikio turiniui, 
paslaugoms, taikomosioms programoms ir 
prisijungimo klasėms.

Or. de

Pakeitimas 171
Regina Bastos
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos ir pagal bet kurią iš tokių 
sutarčių, susijusių su duomenų kiekiu, 
naudotis visais interneto turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų teikėjų pasiūlymais.

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio, spartos ir paslaugų bendrųjų 
savybių, pvz., paslaugų kokybės, ir pagal 
bet kurią iš tokių sutarčių, susijusių su 
duomenų kiekiu, naudotis visais interneto 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjų pasiūlymais.

Or. pt

Pakeitimas 172
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos ir pagal bet kurią iš tokių 
sutarčių, susijusių su duomenų kiekiu, 
naudotis visais interneto turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjų 
pasiūlymais.

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
laisvai sudaryti sutartis su interneto 
prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų 
kiekio ir spartos, o interneto prieigos 
paslaugų teikėjams gali būti leidžiama 
reklamuoti ne didžiausią spartą, bet 
mažiausią duomenų kiekį ir spartą, 
kuriuos jie gali užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 173
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat turi Išbraukta.
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teisę laisvai susitarti su elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjais arba turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjais 
dėl aukštesnės paslaugų kokybės 
specializuotų paslaugų teikimo.

Or. en

Pakeitimas 174
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat turi 
teisę laisvai susitarti su elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjais arba turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjais 
dėl aukštesnės paslaugų kokybės 
specializuotų paslaugų teikimo.

Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai arba 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai gali galutiniams paslaugų 
gavėjams teikti aukštesnės paslaugų 
kokybės specializuotas paslaugas uždaru 
elektroniniu, nuo interneto protokolo 
nepriklausančiu ryšių tinklu ribotam 
paslaugų gavėjų ratui. Specializuotos 
paslaugos negali būti tapačios atviro 
interneto turiniui, taikomosioms 
programoms arba paslaugoms ir negali 
būti teikiamos arba parduodamos kaip jo 
pakaitalas. Visos IP grindžiamos 
paslaugos teikiamos laikantis visų 
įmanomų pastangų dėjimo principo.

Or. de

Pakeitimas 175
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat turi 
teisę laisvai susitarti su elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjais arba turinio, 

Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai ir 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai turi teisę laisvai teikti galutiniams 



AM\1010616LT.doc 83/242 PE524.526v01-00

LT

taikomųjų programų ir paslaugų teikėjais
dėl aukštesnės paslaugų kokybės 
specializuotų paslaugų teikimo.

paslaugų gavėjams aukštesnės paslaugų 
kokybės specializuotas paslaugas, bet dėl 
jų neturi pakartotinai arba nuolat prastėti 
bendroji interneto prieigos paslaugų 
kokybė. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų laisvai naudotis 
šiomis specializuotomis paslaugomis.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata performuluota siekiant išdėstyti elementus logine tvarka, t. y. pirmiausia paslaugų 
teikėjai turi teisę laisvai siūlyti specializuotas paslaugas, o, jei jie jas siūlo, vartotojai gali 
laisvai jomis naudotis. Ir šiuo atžvilgiu svarbu ne tai, kad vartotojai turi teisę laisvai naudotis 
šiomis paslaugomis, nes jie ją turėtų ir neįtraukus šios nuostatos. Svarbiau pabrėžti, kad šių 
teisių paisymą užtikrintų reguliavimo institucijos.

Pakeitimas 176
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat turi 
teisę laisvai susitarti su elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjais arba turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjais
dėl aukštesnės paslaugų kokybės 
specializuotų paslaugų teikimo.

Elektroninių ryšių paslaugų arba turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams, be atviro 
interneto prieigos paslaugų, gali siūlyti 
specializuotas paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 177
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat turi Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat turi 
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teisę laisvai susitarti su elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjais arba turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjais 
dėl aukštesnės paslaugų kokybės 
specializuotų paslaugų teikimo.

teisę susitarti su elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjais arba turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjais 
dėl aukštesnės paslaugų kokybės 
specializuotų paslaugų teikimo.

Or. en

Pakeitimas 178
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų galutiniams 
paslaugų gavėjams teikti specializuotas 
paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti 
tarpusavio susitarimus, kad galėtų 
perduoti atitinkamus duomenų kiekius ar 
duomenų srautus kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą. Teikiant specializuotas 
paslaugas turi nebūti pakartotinai ar 
nuolatos pabloginama bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 179
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų galutiniams 
paslaugų gavėjams teikti specializuotas 
paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti 

Išbraukta.
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tarpusavio susitarimus, kad galėtų 
perduoti atitinkamus duomenų kiekius ar 
duomenų srautus kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą. Teikiant specializuotas 
paslaugas turi nebūti pakartotinai ar 
nuolatos pabloginama bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė.

Or. en

Pagrindimas

Pirmo sakinio, kaip ir pirmiau pateiktų nuostatų, papildoma nauda neaiški, nes teikėjai bet 
kuriuo atveju gali laisvai susitarti tarpusavyje dėl specializuotų paslaugų. Svarbus bendrosios 
interneto prieigos paslaugų kokybės neprastinimo aspektas, kuris įtrauktas į pirmiau pateiktą 
pastraipos pakeitimą.

Pakeitimas 180
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų galutiniams 
paslaugų gavėjams teikti specializuotas 
paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti 
tarpusavio susitarimus, kad galėtų perduoti 
atitinkamus duomenų kiekius ar duomenų 
srautus kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą. Teikiant specializuotas 
paslaugas turi nebūti pakartotinai ar 
nuolatos pabloginama bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė.

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų ribotam
paslaugų gavėjų ratui teikti specializuotas 
paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti 
tarpusavio susitarimus, kad galėtų perduoti 
atitinkamus duomenų kiekius ar duomenų 
srautus kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą. Teikiant 
specializuotas paslaugas turi nebūti 
pabloginama interneto prieigos paslaugų 
kokybė. Taip pat šiomis paslaugomis 
negali būti daromas neigiamas poveikis 
esamiems visuotinai pripažįstamiems 
techniniams standartams ir jų vystymui. 
Prieigos tinklo operatoriams, kurie kartu 
teikia arba parduoda specializuotas 
paslaugas, taikoma prievolė teikti atviros 
interneto prieigos paslaugą, kaip 
nustatyta 2 straipsnio 14 dalyje. Jie neturi 
diskriminuoti kitų turinio teikėjų, kurie 
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yra priklausomi nuo tinklo operatoriaus 
duomenų siuntimo paslaugos, ir privalo 
duomenų siuntimo mokestį apskaičiuoti 
skaidriai ir rinkos kainomis.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai užtikrinti tinklo neutralumą, turi būti užtikrinama, kad dėl specializuotų 
paslaugų teikimo niekaip nebūtų pažeidžiamas visų įmanomų paslaugų dėjimo principu 
veikiantis internetas.

Pakeitimas 181
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų galutiniams 
paslaugų gavėjams teikti specializuotas 
paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti 
tarpusavio susitarimus, kad galėtų 
perduoti atitinkamus duomenų kiekius ar 
duomenų srautus kaip apibrėžtos kokybės
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą. Teikiant specializuotas
paslaugas turi nebūti pakartotinai ar 
nuolatos pabloginama bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė.

Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai arba 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 
gali siūlyti specializuotas paslaugas, jei jos 
siūlomos papildant techninę pažangą 
atitinkančios kokybės atviro interneto 
prieigos paslaugą ir dėl jų nepablogėja 
bendrasis atviro interneto prieigos 
paslaugų veikimas, galimybė jomis 
naudotis arba kokybė. Specializuotos 
paslaugos gali būti siūlomos tik jei tinklo 
pajėgumo pakanka šioms paslaugoms 
teikti papildant atviro interneto prieigos 
paslaugą. Priimti komercinius turinio ir 
taikomųjų programų teikėjų pasiūlymus, 
kuriais remiamos valdomos paslaugos, 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų 
savanoriškai ir nediskriminuojami.

Or. en

Pakeitimas 182
Toine Manders
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių
visuomenei teikėjai galėtų galutiniams 
paslaugų gavėjams teikti specializuotas 
paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti 
tarpusavio susitarimus, kad galėtų 
perduoti atitinkamus duomenų kiekius ar 
duomenų srautus kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą. Teikiant specializuotas 
paslaugas turi nebūti pakartotinai ar 
nuolatos pabloginama bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė.

Elektroninių ryšių paslaugų teikėjams arba 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjams leidžiama, be interneto prieigos 
paslaugų, siūlyti specializuotas paslaugas, 
jei tokie pasiūlymai neturi neigiamo ne 
trumpalaikio poveikio interneto prieigos 
paslaugoms, jų veikimui, finansiniam 
prieinamumui arba kokybei.

Or. en

Pakeitimas 183
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų galutiniams 
paslaugų gavėjams teikti specializuotas 
paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti 
tarpusavio susitarimus, kad galėtų perduoti 
atitinkamus duomenų kiekius ar duomenų 
srautus kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą. Teikiant specializuotas 
paslaugas turi nebūti pakartotinai ar 
nuolatos pabloginama bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė.

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų galutiniams 
paslaugų gavėjams teikti specializuotas 
paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti 
tarpusavio susitarimus, kad galėtų perduoti 
atitinkamus duomenų kiekius ar duomenų 
srautus kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą. Teikiant specializuotas 
paslaugas turi nebūti pakartotinai ar 
nuolatos pabloginama bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė, jomis neturi 
būti pakeičiamos viešai prieinamos 
paslaugos ir neturi būti suvaržoma 
galutinių paslaugų gavėjų teisė 
savarankiškai priimti sprendimus.
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Or. de

Pakeitimas 184
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų galutiniams 
paslaugų gavėjams teikti specializuotas 
paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti 
tarpusavio susitarimus, kad galėtų perduoti 
atitinkamus duomenų kiekius ar duomenų 
srautus kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą. Teikiant specializuotas 
paslaugas turi nebūti pakartotinai ar 
nuolatos pabloginama bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė.

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų galutiniams 
paslaugų gavėjams teikti specializuotas 
paslaugas, jie gali turėti teisę laisvai 
sudaryti tarpusavio susitarimus, kad galėtų 
perduoti atitinkamus duomenų kiekius ar 
duomenų srautus kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą. Teikiant specializuotas 
paslaugas turi nebūti pabloginama 
interneto prieigos paslaugų kokybė.

Or. en

Pakeitimas 185
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad nacionalinės institucijos galėtų 
įvertinti tokį galimą neigiamą poveikį, 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjai arba 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai nacionalinių institucijų prašymu 
perduoda tikslią informaciją apie šių 
dviejų tipų paslaugoms suteiktą 
pajėgumą.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas pasiūlytas papildant nuomonės projekto 7 pakeitimą.

Pakeitimas 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis straipsnis neturi poveikio Sąjungos 
ar nacionalinės teisės įstatymams, 
susijusiems su perduodamos informacijos, 
turinio, taikomųjų programų ar paslaugų 
teisėtumu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata, kartu įgyvendinus teisinę nuostatą kaip duomenų srautų valdymo pagrindą, būtų 
sudaromos sąlygos diskriminuoti, pabloginti arba blokuoti bet kokį turinį, kuris laikomas 
neteisėtu pagal ES arba nacionalinės teisės aktus. Tokiomis priemonėmis galėtų būti 
neproporcingai pažeidžiamos galutinių paslaugų gavėjų teisės į ryšio konfidencialumą, 
privatumą ir duomenų apsaugą.

Pakeitimas 187
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis straipsnis neturi poveikio Sąjungos 
ar nacionalinės teisės įstatymams, 
susijusiems su perduodamos informacijos, 
turinio, taikomųjų programų ar paslaugų 
teisėtumu.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 188
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visos interneto paslaugų teikėjų 
siūlomos paslaugos vertinamos vienodai. 
Interneto paslaugų teikėjai negali teikti 
pirmenybės kuriai nors paslaugai kitų 
paslaugų atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 189
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Galimybė naudotis 1 ir 2 dalyse
numatytomis laisvėmis palengvinama 
pateikiant išsamią informaciją pagal 25 
straipsnio 1 dalį, 26 straipsnio 2 dalį ir 27 
straipsnio 1 bei 2 dalis.

4. Galimybė naudotis 1 dalyje 
numatytomis laisvėmis palengvinama 
pateikiant išsamią informaciją pagal 25 
straipsnio 1 dalį, 26 straipsnio 2 dalį ir 27 
straipsnio 1 bei 2 dalis.

Or. en

Pakeitimas 190
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Galimybė naudotis 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis palengvinama 
pateikiant išsamią informaciją pagal 25
straipsnio 1 dalį, 26 straipsnio 2 dalį ir 27 
straipsnio 1 bei 2 dalis.

4. Galutiniams paslaugų gavėjams, taip 
pat turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjams, įskaitant 
žiniasklaidos ir kultūros pramonės 
atstovus ir vyriausybes visais lygmenimis, 
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pateikiama išsami informacija pagal 
Direktyvos 2002/22/EB 20 straipsnio 2 
dalį, 21 straipsnio 3 dalį ir 21a straipsnį, 
įskaitant informaciją apie visas taikytas 
pagrįstas duomenų srautų valdymo 
priemones, galinčias turėti įtakos 
galimybei naudotis informacija, turiniu, 
taikomosiomis programomis ir 
paslaugomis, taip pat jų skleidimui, kaip 
nurodyta 1 ir 2 dalyse.

Or. en

Pakeitimas 191
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Galimybė naudotis 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis palengvinama 
pateikiant išsamią informaciją pagal 25 
straipsnio 1 dalį, 26 straipsnio 2 dalį ir 27 
straipsnio 1 bei 2 dalis.

4. Galimybė naudotis 1 ir 2 dalyse 
numatytomis teisėmis palengvinama 
pateikiant išsamią informaciją pagal 25 
straipsnio 1 dalį, 26 straipsnio 2 dalį ir 27 
straipsnio 1 bei 2 dalis.

Or. de

Pakeitimas 192
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
blokuodami, sulėtindami, pablogindami 
ar diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
konkrečias jų klases, jei neviršijamos 
sutartyje numatytos duomenų kiekio ir 
interneto prieigos paslaugų spartos ribos, 

Išbraukta.
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išskyrus atvejus, kai reikia taikyti 
pagrįstas duomenų srautų valdymo 
priemones. Pagrįstos duomenų srautų 
valdymo priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:
a) būtų įgyvendinta teisės aktų nuostata 
ar teismo sprendimas, arba būtų užkirstas 
kelias rimtiems nusikaltimams ar 
trukdoma juos vykdyti;
b) būtų išlaikytas tinklo, per šį tinklą 
teikiamų paslaugų ir galutinių paslaugų 
gavėjų galinių įrenginių vientisumas ir 
saugumas;
c) būtų užkirstas kelias neužsakytų 
pranešimų perdavimui galutiniams 
paslaugų gavėjams, kurie davė išankstinį 
sutikimą taikyti tokias ribojamąsias 
priemones;
d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 193
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
blokuodami, sulėtindami, pablogindami ar
diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
konkrečias jų klases, jei neviršijamos 
sutartyje numatytos duomenų kiekio ir 
interneto prieigos paslaugų spartos ribos, 
išskyrus atvejus, kai reikia taikyti pagrįstas 
duomenų srautų valdymo priemones. 
Pagrįstos duomenų srautų valdymo 

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
blokuodami, sulėtindami, pablogindami, 
diskriminuodami ar apribodami konkretų 
turinį, taikomąsias programas arba 
paslaugas ar konkrečias jų klases, išskyrus 
atvejus, kai reikia taikyti pagrįstas 
duomenų srautų valdymo priemones arba 
įgyvendinti teismo sprendimą.
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priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:

Duomenų srautų valdymo priemonės 
laikomos pagrįstomis, jei jos taikomos 
siekiant efektyviau valdyti duomenų 
srautus tinkluose, kad būtų galima 
išsaugoti tinklo vientisumą ir saugumą, ir 
efektyviau valdyti srautus tinkluose 
įrodytais pavieniais didelės perkrovos 
atvejais, su sąlyga, kad lygiaverčių 
duomenų srautų rūšims taikomos 
vienodos sąlygos. Šios priemonės turi būti 
skaidrios, nediskriminacinės ir 
proporcingos.

Or. en

Pakeitimas 194
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
blokuodami, sulėtindami, pablogindami ar 
diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
konkrečias jų klases, jei neviršijamos 
sutartyje numatytos duomenų kiekio ir 
interneto prieigos paslaugų spartos ribos,
išskyrus atvejus, kai reikia taikyti pagrįstas 
duomenų srautų valdymo priemones. 
Pagrįstos duomenų srautų valdymo 
priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų galutinių 
paslaugų gavėjų teisių ir laisvių 
blokuodami, sulėtindami, pablogindami ar 
diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
konkrečias jų klases, išskyrus atvejus, kai 
reikia taikyti pagrįstas duomenų srautų 
valdymo priemones. Pagrįstos duomenų 
srautų valdymo priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:

Or. de
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Pakeitimas 195
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
blokuodami, sulėtindami, pablogindami ar 
diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
konkrečias jų klases, jei neviršijamos 
sutartyje numatytos duomenų kiekio ir 
interneto prieigos paslaugų spartos ribos, 
išskyrus atvejus, kai reikia taikyti pagrįstas 
duomenų srautų valdymo priemones. 
Pagrįstos duomenų srautų valdymo 
priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytos teisės
blokuodami, sulėtindami, pablogindami ar 
diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
konkrečias jų klases, išskyrus atvejus, kai 
reikia taikyti pagrįstas duomenų srautų 
valdymo priemones. Pagrįstos duomenų 
srautų valdymo priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:

Or. fr

Pakeitimas 196
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
blokuodami, sulėtindami, pablogindami 
ar diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
konkrečias jų klases, jei neviršijamos 
sutartyje numatytos duomenų kiekio ir 
interneto prieigos paslaugų spartos ribos, 
išskyrus atvejus, kai reikia taikyti pagrįstas 
duomenų srautų valdymo priemones. 
Pagrįstos duomenų srautų valdymo 
priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių 
diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
konkrečias jų klases, jei neviršijamos 
sutartyje numatytos duomenų kiekio, 
spartos ar bendrųjų kokybės ypatybių 
ribos, išskyrus atvejus, kai reikia taikyti 
pagrįstas duomenų srautų valdymo 
priemones. Pagrįstos duomenų srautų 
valdymo priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
pirmiausia reikalingos tam, kad:
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Or. en

Pagrindimas

Paprastesnė formuluotė ir įžanginė duomenų srautų valdymo priežasčių sąrašo dalis. 
Negalima numatyti, ar ateityje gali prireikti valdyti duomenų srautus kitomis aplinkybėmis. 
Reglamente nustatyti keli su duomenų srautų valdymu susiję apsaugos priemonių sluoksniai, 
todėl atrodo, kad, pateikiant nebaigtinį sąrašą, nesudaromos sąlygos piktnaudžiauti.

Pakeitimas 197
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių
blokuodami, sulėtindami, pablogindami ar 
diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
konkrečias jų klases, jei neviršijamos 
sutartyje numatytos duomenų kiekio ir 
interneto prieigos paslaugų spartos ribos, 
išskyrus atvejus, kai reikia taikyti pagrįstas 
duomenų srautų valdymo priemones. 
Pagrįstos duomenų srautų valdymo 
priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:

Interneto prieigos paslaugų teikėjai 
neturėtų riboti 1 dalyje numatytų teisių, 
pirmiausia blokuodami, sulėtindami, 
pablogindami ar diskriminuodami konkretų 
turinį, taikomąsias programas arba 
paslaugas ar konkrečias jų klases, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos duomenų 
kiekio ir interneto prieigos paslaugų 
spartos ribos, išskyrus atvejus, kai reikia 
taikyti pagrįstas tinklo valdymo priemones. 
Pagrįstos tinklo valdymo priemonės turi 
būti svarbios, skaidrios, 
nediskriminacinės, proporcingos ir 
efektyvios. Jos taip pat turi būti 
reikalingos tam, kad:

Or. en

Pakeitimas 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų įgyvendinta teisės aktų nuostata 
ar teismo sprendimas, arba būtų užkirstas 
kelias rimtiems nusikaltimams ar 

Išbraukta.
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trukdoma juos vykdyti;

Or. en

Pakeitimas 199
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų įgyvendinta teisės aktų nuostata ar
teismo sprendimas, arba būtų užkirstas 
kelias rimtiems nusikaltimams ar 
trukdoma juos vykdyti;

a) būtų įgyvendinta teisės aktų nuostata 
arba teismo sprendimas;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad kiekvienos tokios priemonės imamasi remiantis teisiniu pagrindu arba 
teismo sprendimu.

Pakeitimas 200
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų įgyvendinta teisės aktų nuostata ar 
teismo sprendimas, arba būtų užkirstas 
kelias rimtiems nusikaltimams ar 
trukdoma juos vykdyti;

a) būtų įgyvendinta teisės aktų nuostata ar 
teismo sprendimas;

Or. de

Pakeitimas 201
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų išlaikytas tinklo, per šį tinklą 
teikiamų paslaugų ir galutinių paslaugų 
gavėjų galinių įrenginių vientisumas ir 
saugumas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 202
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų išlaikytas tinklo, per šį tinklą 
teikiamų paslaugų ir galutinių paslaugų 
gavėjų galinių įrenginių vientisumas ir 
saugumas;

b) būtų išlaikytas paslaugų teikėjo 
teikiamo tinklo ir per šį tinklą teikiamų 
paslaugų ir galutinių paslaugų gavėjų 
galinių įrenginių vientisumas ir saugumas;

Or. de

Pakeitimas 203
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būtų užkirstas kelias neužsakytų 
pranešimų perdavimui galutiniams 
paslaugų gavėjams, kurie davė išankstinį 
sutikimą taikyti tokias ribojamąsias 
priemones;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 204
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būtų užkirstas kelias neužsakytų 
pranešimų perdavimui galutiniams 
paslaugų gavėjams, kurie davė išankstinį 
sutikimą taikyti tokias ribojamąsias 
priemones;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 205
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būtų užkirstas kelias neužsakytų 
pranešimų perdavimui galutiniams 
paslaugų gavėjams, kurie davė išankstinį 
sutikimą taikyti tokias ribojamąsias 
priemones;

c) būtų užkirstas kelias neužsakytų 
pranešimų perdavimui galutiniams 
paslaugų gavėjams;

Or. en

Pagrindimas

Paprastai paslaugų teikėjai filtruoja brukalą. Praktiškai neįmanoma reikalauti aiškaus 
paslaugų gavėjų sutikimo.

Pakeitimas 206
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 207
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

d) būtų išvengta tinklo perkrovos ir 
sumažintas laikinos ar išskirtinės tinklo 
perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Paradoksalu, bet pagal pirminę formuluotę paslaugų teikėjai gali ne pirmiausia siekti 
perkrovos išvengti, bet tik imtis priemonių susidariusiai perkrovai mažinti. Vis dėlto neturėtų 
būti draudžiama imtis aktyvių ir prevencinių priemonių.

Pakeitimas 208
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad 
lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

d) būtų išvengtas arba sumažintas laikinos 
ar išskirtinės tinklo perkrovos poveikis, su 
sąlyga, kad lygiaverčių duomenų srautų 
rūšims būtų taikomos vienodos sąlygos.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti gerą vartotojų patirtį ir stabilią interneto prieigos paslaugą, duomenų 
srautų valdymo priemonių reikėtų imtis siekiant laiku išvengti duomenų srautų perkrovos 
arba, blogiausiu atveju, mažinti jos poveikį; laukiant, kol atsiras perkrova, labai pablogėtų 
paslaugų kokybė ir vartotojų patirtis, o, siekiant pašalinti duomenų srautų perkrovą, reikėtų 
taikyti drastiškus metodus.

Pakeitimas 209
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrįstas duomenų srautų valdymas 
apima tik duomenų tvarkymą, kuris 
reikalingas ir proporcingas siekiant šioje 
dalyje nustatytų tikslų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 210
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima 
tik duomenų tvarkymą, kuris reikalingas ir 
proporcingas siekiant šioje dalyje nustatytų 
tikslų.

Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima 
tik IP antraštės duomenų tvarkymą, kuris 
reikalingas ir proporcingas siekiant šioje 
dalyje nustatytų tikslų.

Or. de

Pakeitimas 211
Catherine Stihler
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima 
tik duomenų tvarkymą, kuris reikalingas ir 
proporcingas siekiant šioje dalyje nustatytų 
tikslų.

Pagrįstas tinklo valdymas apima tik 
duomenų tvarkymą, kuris reikalingas ir 
proporcingas siekiant šioje dalyje nustatytų 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 212
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
nustato galutiniams paslaugų teikėjams ir 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjams skirtas tinkamas skundų 
nagrinėjimo procedūras su interneto 
prieigos paslaugos veikimu susijusiais 
klausimais.

Or. en

Pakeitimas 213
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis, kad būtų 
laikomasi 23 straipsnio 5 dalies, ir kad 
interneto prieigos paslaugomis, kurių 

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis, taip pat, kad atviro
interneto prieigos paslaugomis, kurių 
kokybė atspindi technologijų pasiekimus, 
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kokybė atspindi technologijų pasiekimus, 
būtų galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrinei įvairovei bei
inovacijoms. Apie stebėseną ir jos 
rezultatus nacionalinės reguliavimo 
institucijos kasmet praneša Komisijai ir 
EERRI.

būtų galima nuolat naudotis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat užtikrina, kad specializuotų 
paslaugų poveikis nekenktų kultūrinei 
įvairovei, žiniasklaidos pliuralizmui ir
inovacijoms. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos taip pat atidžiai stebi ir 
užtikrina, kad būtų taikomos 23 straipsnio 
5 dalį atitinkančios pagrįstos duomenų 
srautų valdymo priemonės, pirmiausia 
atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalyje ir 
Direktyvos 2002/22/EB 21 straipsnio 3a 
dalyje nurodytas EERRI gaires. Pagrįstos 
duomenų srautų valdymo priemonės 
reguliariai persvarstomos siekiant 
atsižvelgti į technologijų pasiekimus. Apie 
stebėseną ir jos rezultatus nacionalinės 
reguliavimo institucijos kasmet praneša 
Komisijai ir EERRI.

Or. en

Pakeitimas 214
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse
numatytomis laisvėmis, kad būtų 
laikomasi 23 straipsnio 5 dalies, ir kad 
interneto prieigos paslaugomis, kurių 
kokybė atspindi technologijų pasiekimus, 
būtų galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos.
Jos, kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrinei įvairovei bei 

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos ir 
nacionalinės duomenų apsaugos 
institucijos atidžiai stebi ir užtikrina, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 dalyje 
numatytomis laisvėmis ir kad interneto 
prieigos paslaugomis, kurių kokybė 
atspindi technologijų pasiekimus, būtų 
galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis. Apie 
stebėseną ir jos rezultatus nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir nacionalinės 
duomenų apsaugos institucijos kasmet 
praneša Komisijai ir EERRI.
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inovacijoms. Apie stebėseną ir jos 
rezultatus nacionalinės reguliavimo 
institucijos kasmet praneša Komisijai ir 
EERRI.

Or. en

Pakeitimas 215
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis, kad būtų laikomasi 
23 straipsnio 5 dalies, ir kad interneto 
prieigos paslaugomis, kurių kokybė 
atspindi technologijų pasiekimus, būtų 
galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrinei įvairovei bei 
inovacijoms. Apie stebėseną ir jos 
rezultatus nacionalinės reguliavimo 
institucijos kasmet praneša Komisijai ir 
EERRI.

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis teisėmis, kad būtų laikomasi 
23 straipsnio 5 dalies, kad interneto 
prieigos paslaugomis, kurių kokybė 
atspindi technologijų pasiekimus, būtų 
galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį saviraiškos ir informacijos laisvei, 
kalbų ir kultūrų įvairovei, žiniasklaidos 
laisvei ir pliuralizmui bei inovacijoms. 
Apie stebėseną ir jos rezultatus 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
kasmet praneša Komisijai ir EERRI.

Or. de

Pakeitimas 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis, kad būtų laikomasi 
23 straipsnio 5 dalies, ir kad interneto 
prieigos paslaugomis, kurių kokybė 
atspindi technologijų pasiekimus, būtų 
galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrinei įvairovei bei
inovacijoms. Apie stebėseną ir jos 
rezultatus nacionalinės reguliavimo 
institucijos kasmet praneša Komisijai ir 
EERRI.

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis, kad būtų laikomasi 
23 straipsnio 5 dalies, ir kad interneto 
prieigos paslaugomis, kurių kokybė 
atspindi technologijų pasiekimus, būtų 
galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrinei įvairovei, konkurencijai 
ir inovacijoms. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos kasmet skelbia stebėsenos ir 
jos rezultatų ataskaitą ir pateikia ją 
Komisijai ir EERRI.

Or. en

(Reikėtų stebėti, kaip specializuotomis paslaugomis didinama konkurencija rinkoje. Su šiomis 
ataskaitomis turėtų turėti galimybę susipažinti visuomenė.)

Pakeitimas 217
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis, kad būtų laikomasi 
23 straipsnio 5 dalies, ir kad interneto 
prieigos paslaugomis, kurių kokybė 
atspindi technologijų pasiekimus, būtų 
galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis, kad būtų laikomasi 
23 straipsnio 5 dalies, ir kad interneto 
prieigos paslaugomis, kurių kokybė 
atspindi technologijų pasiekimus, būtų 
galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
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kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrinei įvairovei bei 
inovacijoms. Apie stebėseną ir jos 
rezultatus nacionalinės reguliavimo 
institucijos kasmet praneša Komisijai ir 
EERRI.

kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrų įvairovei bei inovacijoms. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
skelbia savo ataskaitas ir taip užtikrina, 
kad jos iš esmės būtų prieinamos visiems 
rinkos dalyviams.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant pagerinti kontrolę ir konkurenciją, galutiniai paslaugų gavėjai turi turėti aiškią 
informaciją, kad galėtų ją apžvelgti ar palyginti. Nėra jokios priežasties, kodėl šios ataskaitos 
turėtų būti teikiamos tik Komisijai ir EERRI.

Pakeitimas 218
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis, kad būtų laikomasi 
23 straipsnio 5 dalies, ir kad interneto 
prieigos paslaugomis, kurių kokybė 
atspindi technologijų pasiekimus, būtų 
galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrinei įvairovei bei
inovacijoms. Apie stebėseną ir jos 
rezultatus nacionalinės reguliavimo 
institucijos kasmet praneša Komisijai ir 
EERRI.

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis, kad būtų laikomasi 
23 straipsnio 5 dalies, ir kad interneto 
prieigos paslaugomis, kurių kokybė 
atspindi technologijų pasiekimus, būtų 
galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrinei įvairovei ir inovacijoms. 
Apie stebėseną, jos rezultatus ir taikytas 
priemones nacionalinės reguliavimo 
institucijos kasmet praneša Komisijai ir 
EERRI.

Or. en
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Pakeitimas 219
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis, kad būtų laikomasi 
23 straipsnio 5 dalies, ir kad interneto 
prieigos paslaugomis, kurių kokybė 
atspindi technologijų pasiekimus, būtų 
galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrinei įvairovei bei 
inovacijoms. Apie stebėseną ir jos 
rezultatus nacionalinės reguliavimo 
institucijos kasmet praneša Komisijai ir 
EERRI.

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
bendradarbiaudamos su nacionaline 
duomenų apsaugos institucija, atidžiai 
kontroliuoja ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis teisėmis ir laisvėmis, kad 
būtų laikomasi 23 straipsnio 5 dalies, kad 
interneto prieigos paslaugomis, kurių 
kokybė atspindi technologijų pasiekimus, 
būtų galima nuolat naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų 
nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
kompetentingomis valdžios institucijomis, 
taip pat stebi ir specializuotų paslaugų 
poveikį kultūrų įvairovei bei inovacijoms, 
ekonomikai ir visuomenei. Apie savo 
kontrolės veiklą ir jos rezultatus 
nacionalinės reguliavimo institucijos ir 
nacionalinės duomenų apsaugos 
institucijos kasmet praneša visuomenei, 
Komisijai, Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnui ir EERRI.

Or. de

Pakeitimas 220
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kad neblogėtų bendra interneto prieigos 
paslaugų kokybė arba siekiant užtikrinti 
galutinių paslaugų gavėjų galimybę turėti 
prieigą prie turinio ar informacijos ir juos 

Kad neblogėtų bendra interneto prieigos 
paslaugų kokybė arba siekiant užtikrinti 
galutinių paslaugų gavėjų galimybę turėti 
prieigą prie turinio ar informacijos ir juos 
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skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias 
programas ir paslaugas, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turi įgaliojimų
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
nustatyti būtinuosius paslaugų kokybės 
reikalavimus.

skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias 
programas ir paslaugas, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turi nustatyti 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
tinkamus paslaugų kokybės reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 221
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad neblogėtų bendra interneto prieigos 
paslaugų kokybė arba siekiant užtikrinti 
galutinių paslaugų gavėjų galimybę turėti 
prieigą prie turinio ar informacijos ir juos 
skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias 
programas ir paslaugas, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turi įgaliojimų 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
nustatyti būtinuosius paslaugų kokybės 
reikalavimus.

Kad neblogėtų bendra interneto prieigos 
paslaugų kokybė arba siekiant užtikrinti 
galutinių paslaugų gavėjų galimybę turėti 
prieigą prie turinio ar informacijos ir juos 
skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias 
programas ir paslaugas, nacionalinės
reguliavimo institucijos turi įgaliojimų 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
nustatyti būtinuosius paslaugų kokybės 
reikalavimus. Šie būtinieji reikalavimai 
apima šias nuostatas:

Or. de

Pagrindimas

Taip siekiama užtikrinti, kad dėl atviro interneto būtinosios kokybės reglamentavimo kokybė 
nesuprastėtų. Be to, priešingu atveju paslaugos, kurioms reikalingas didelis dažnių juostos 
plotis, būtų automatiškai nustumtos į specializuotą paslaugų teikėjo segmentą, nes tik ten jos 
galėtų pasiekti savo įprastą veiksmingumo lygį. Tai netiesiogiai neigiamai paveiktų 
konkurenciją.

Pakeitimas 222
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) esamas atviro interneto dažnių juostos 
plotis turi būti bent tokio lygio kaip 
specializuotų paslaugų;

Or. de

Pakeitimas 223
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) esamas interneto jungties įskaitomasis 
kiekis turi būti apskaičiuojamas remiantis 
tuo duomenų kiekiu, kurį perduoda 
didžioji dalis naudotojų plačiajuosčiu 
ryšiu per statistiškai reikšmingą ir 
vienodai apibrėžtą laikotarpį.

Or. de

Pagrindimas

Formuluote „per statistiškai reikšmingą“ siekiama užtikrinti, kad apibrėžtas laikotarpis būtų 
pakankamai ilgas, kad būtų galima gauti patikimus ir subalansuotus duomenis, pavyzdžiui, 
mėnesio trukmės, ir būtų galima išvengti galimybių piktnaudžiauti, pavyzdžiui, nustatant kelių 
valandų nakties metu laikotarpį.

Pakeitimas 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
tinkamu laiku prieš nustatant tokius 
reikalavimus pateikia Komisijai tokių 
veiksmų motyvų santrauką, numatytus 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
tinkamu laiku prieš nustatant tokius 
reikalavimus pateikia Komisijai tokių 
veiksmų motyvų santrauką, numatytus 
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reikalavimus ir informaciją apie siūlomą 
veiksmų eigą. Ši informacija taip pat 
teikiama EERRI. Komisija, išnagrinėjusi 
tokią informaciją, gali pateikti su ja 
susijusių pastabų ar rekomendacijų, ypač 
siekdama užtikrinti, kad numatyti 
reikalavimai neturėtų neigiamo poveikio 
vidaus rinkos veikimui. Numatyti 
reikalavimai nepriimami du mėnesius nuo 
tos dienos, kai Komisija gavo išsamią 
informaciją, nebent Komisija ir nacionalinė 
reguliavimo institucija susitarė kitaip arba 
Komisija informavo nacionalinę 
reguliavimo instituciją apie trumpesnį 
nagrinėjimo laikotarpį, arba Komisija 
pateikė pastabų ar rekomendacijų. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos kiek 
įmanoma atsižvelgia į Komisijos pastabas 
ar rekomendacijas ir praneša Komisijai bei 
EERRI apie priimtus reikalavimus.

reikalavimus ir informaciją apie siūlomą 
veiksmų eigą. Ši informacija taip pat 
teikiama EERRI. Komisija, išnagrinėjusi 
tokią informaciją, pateikia su ja susijusių 
pastabų ar rekomendacijų, ypač siekdama 
užtikrinti, kad numatyti reikalavimai 
neturėtų neigiamo poveikio vidaus rinkos 
veikimui. Numatyti reikalavimai 
nepriimami du mėnesius nuo tos dienos, 
kai Komisija gavo išsamią informaciją, 
nebent Komisija ir nacionalinė reguliavimo 
institucija susitarė kitaip arba Komisija 
informavo nacionalinę reguliavimo 
instituciją apie trumpesnį nagrinėjimo 
laikotarpį, arba Komisija pateikė pastabų ar 
rekomendacijų. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos kiek įmanoma atsižvelgia į 
Komisijos pastabas ar rekomendacijas ir 
praneša Komisijai bei EERRI apie priimtus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, Komisija turės imtis veiksmų.

Pakeitimas 225
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paslaugų teikėjui neįvykdžius 
paslaugų reikalavimų, numatytų, 
inter alia, 25 straipsnyje, galutinis 
paslaugų gavėjas turi teisę nutraukti 
sutartį ir gali naudotis nacionalinės teisės 
aktuose nustatytomis teisėmis.

Or. en



PE524.526v01-00 110/242 AM\1010616LT.doc

LT

Pakeitimas 226
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais apibrėžiamos vienodos 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
pagal šį straipsnį prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 227
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais apibrėžiamos vienodos 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
pagal šį straipsnį prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3. EERRI, pasikonsultavusi su 
suinteresuotosiomis šalimis ir 
bendradarbiaudama su Komisija, nustato 
gaires, kuriomis apibrėžiamos vienodos 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
pagal šį straipsnį prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 228
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo 3. Komisija, pasikonsultavusi su EERRI ir 
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aktus, kuriais apibrėžiamos vienodos 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
pagal šį straipsnį prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu, gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais apibrėžiamos vienodos 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
pagal šį straipsnį prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. de

Pakeitimas 229
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais apibrėžiamos vienodos 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
pagal šį straipsnį prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo sąlygos. Įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisija, pasikonsultavusi su EERRI, 
priima įgyvendinimo aktus, kuriais 
apibrėžiamos vienodos nacionalinių 
kompetentingų institucijų pagal šį straipsnį 
prisiimtų įsipareigojimų vykdymo sąlygos. 
Įgyvendinimo aktai priimami pagal 33 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia vienodo taikymo.

Pakeitimas 230
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnis Išbraukta.
Skaidrumas ir informacijos skelbimas
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1. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
skelbia (išskyrus atvejus, kai dėl 
pasiūlymų suderėta individualiai) tokią 
skaidrią, palyginamą, atitinkamą 
naujausią informaciją:
a) pavadinimą, adresą ir kontaktinius 
duomenis;
b) pagal kiekvieną tarifų planą siūlomas 
paslaugas ir atitinkamus paslaugos 
kokybės parametrus, taikomas kainas 
(vartotojams – įskaitant mokesčius) ir 
visus taikomus mokesčius (prieigos, 
naudojimo, techninės priežiūros ir visus 
papildomus mokesčius), taip pat kainas, 
susijusias su galiniu įrenginiu;
c) bet kokiam numeriui ar paslaugai, 
kuriems taikomos ypatingos kainų 
nustatymo sąlygos, taikomus tarifus; 
d) jų paslaugų kokybę pagal 2 dalyje 
numatytus įgyvendinimo aktus;
e) interneto prieigos paslaugas, jei tokios 
siūlomos, nurodant:
i) valstybėje narėje, kurioje yra galutinio 
paslaugų gavėjo gyvenamoji vieta, 
faktinius duomenų parsisiuntimo ir 
išsiuntimo spartą, įskaitant piko 
valandomis;
ii) duomenų kiekio apribojimus, jei tokie 
taikomi; kainą už ad hoc ar nuolatinio 
pobūdžio leidžiamo naudoti duomenų 
kiekio padidinimą; duomenų perdavimo 
spartą ir kainas, taikomas visiškai 
išnaudojus leidžiamą naudoti duomenų 
kiekį, jei jis ribojamas; ir priemones, 
kuriomis galutiniai paslaugų gavėjai gali 
bet kuriuo metu stebėti esamą suvartojimo 
lygį;
iii) aiškų ir suprantamą paaiškinimą, kokį 
praktinį poveikį turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų naudojimui gali 
turėti bet kokie duomenų kiekio 
apribojimai, faktinė sparta ir kiti kokybės 
parametrai, bei kartu naudojamos 
aukštesnės paslaugų kokybės 
specializuotos paslaugos;
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iv) informaciją apie visas procedūras, 
kurias taiko teikėjas, siekdamas įvertinti ir 
reguliuoti srautus, kad būtų išvengta 
tinklo perkrovimo, bei apie šių procedūrų 
galimą poveikį paslaugų kokybei ir 
asmens duomenų apsaugai;
f) priemones, kurių imtasi siekiant 
užtikrinti lygiavertę prieigą neįgaliesiems 
galutiniams paslaugų gavėjams, įskaitant 
reguliariai atnaujinamą informaciją apie 
jiems sukurtų produktų ir paslaugų 
detales;
g) standartines jų sutarčių nuostatas ir 
sąlygas, įskaitant bet kokį minimalų 
sutarties laikotarpį, su ankstyvu sutarties 
nutraukimu susijusias sąlygas ir 
mokesčius, su teikėjo keitimu ir numerio 
bei kitų identifikatorių perkeliamumu 
susijusią tvarką ir tiesioginius mokesčius, 
taip pat kompensavimo tvarką, jei 
delsiama pakeisti teikėją ar tuo 
piktnaudžiaujama;
h) galimybę naudotis skubios pagalbos 
iškvietimo bei skambintojo vietos 
nustatymo paslaugomis ir bet kokius 
skubios pagalbos iškvietimo apribojimus 
pagal Direktyvos 2002/22/EB 26 straipsnį, 
ir bet kokius jos pakeitimus;
i) teises, susijusias su universaliąja 
paslauga, įskaitant, kur tinkama, 
Direktyvos 2002/22/EB I priede nurodytas 
priemones ir paslaugas.
Informacija skelbiama aiškia, 
suprantama ir lengvai prieinama forma 
valstybės narės, kurioje siūloma paslauga, 
oficialia (-iomis) kalba (-omis), ir 
reguliariai atnaujinama. Atitinkamų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
prašymu informacija joms pateikiama 
prieš ją paskelbiant. Konkrečiai nurodomi 
vartotojams ir kitiems galutiniams 
paslaugų gavėjams taikomų sąlygų 
skirtumai. 
2. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nurodomi interneto prieigos 
paslaugų spartos matavimo metodai, 
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paslaugų kokybės parametrai ir jų 
matavimo metodai, taip pat skelbtinos 
informacijos turinys, forma ir būdas, 
įskaitant galimus kokybės sertifikavimo 
mechanizmus. Komisija gali atsižvelgti į 
Direktyvos 2002/22/EB III priede 
nustatytus parametrus, apibūdinimus ir 
matavimo metodus. Įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
3. Galutiniai paslaugų gavėjai gali 
naudotis savarankiško vertinimo 
priemonėmis, kurios leidžia jiems 
palyginti prieigos prie elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų veikimą ir alternatyvių 
naudojimo modelių kainą. Tuo tikslu 
valstybės narės nustato savanoriško 
sertifikavimo schemas, taikomas 
interaktyvioms interneto svetainėms, 
vadovus ir panašias priemones. 
Sertifikuojama atsižvelgiant į objektyvius, 
skaidrius ir proporcingus reikalavimus, 
visų pirma, kiekvieno elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjo savarankiškumą, 
aiškios kalbos naudojimą, išsamios 
naujausios informacijos teikimą ir 
efektyvios skundų nagrinėjimo 
procedūros taikymą. Jei tokių sertifikuotų 
palyginimo priemonių, teikiamų 
nemokamai ar už priimtiną kainą, rinkoje 
nėra, nacionalinės reguliavimo 
institucijos ar kitos nacionalinės 
kompetentingos institucijos pačios arba 
per trečiąsias šalis teikia tokias 
priemones, vadovaudamosi sertifikavimo 
reikalavimais. Elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjų paskelbta informacija 
turi būti galima naudotis nemokamai, taip 
sudarant galimybę naudotis palyginimo 
priemonėmis.
4. Atitinkamoms valdžios institucijoms 
paprašius, elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 
nemokamai pateikia visuomenei svarbią 
informaciją, kur tinkama, tokiomis pat 
priemonėmis, kaip jų įprastai naudojama 
bendraujant su galutiniais paslaugų 
gavėjais. Tokiais atvejais, tą informaciją 
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atitinkamos valdžios institucijos 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
pateikia standartine forma ir ji gali, 
inter alia, apimti šias temas:
a) dažniausi elektroninių ryšių paslaugų 
naudojimo būdai, siekiant dalyvauti 
neteisėtoje veikloje ar platinti žalingą 
turinį, ypač jei tokiu būdu gali būti 
pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės, 
įskaitant duomenų apsaugos teisių, 
autorių ir gretutinių teisių pažeidimus bei 
jų teisines pasekmes; bei
b) apsaugos nuo pavojų asmens saugumui 
ir nuo neteisėtos prieigos prie asmens 
duomenų naudojantis elektroninių ryšių 
paslaugomis priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta atgal į Direktyvą 2002/22/EB.

Pakeitimas 231
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jų paslaugų kokybę pagal 2 dalyje 
numatytus įgyvendinimo aktus;

d) jų paslaugų kokybę;

Or. en

Pakeitimas 232
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valstybėje narėje, kurioje yra galutinio 
paslaugų gavėjo gyvenamoji vieta, 
faktinius duomenų parsisiuntimo ir 
išsiuntimo spartą, įskaitant piko 
valandomis;

i) valstybėje narėje, kurioje yra galutinio 
paslaugų gavėjo gyvenamoji vieta, faktinę
duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo 
spartą, įskaitant mažiausią duomenų 
parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą piko 
valandomis;

Or. en

Pakeitimas 233
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valstybėje narėje, kurioje yra galutinio 
paslaugų gavėjo gyvenamoji vieta, 
faktinius duomenų parsisiuntimo ir 
išsiuntimo spartą, įskaitant piko 
valandomis;

i) valstybėje narėje, kurioje yra galutinio 
paslaugų gavėjo gyvenamoji vieta, 
faktinius duomenų parsisiuntimo ir 
išsiuntimo spartą, įskaitant piko 
valandomis; prireikus galima pateikti 
nuorodą į neigiamus regionų nukrypimus 
dėl mažesnės technologinės tinklo 
kokybės;

Or. de

Pagrindimas

Neįmanoma parengti standartizuotus pasiūlymus, kuriuose būtų atsižvelgiama į visas 
regionuose esančias realias sąlygas, susijusias su technologine tinklo kokybe. Tačiau 
prireikus klientas turi būti informuojamas apie tai, kad sparta dėl regionuose esančio tinklo 
gali gerokai skirtis.

Pakeitimas 234
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) duomenų kiekio apribojimus, jei tokie 
taikomi; kainą už ad hoc ar nuolatinio 
pobūdžio leidžiamo naudoti duomenų 
kiekio padidinimą; duomenų perdavimo 
spartą ir kainas, taikomas visiškai 
išnaudojus leidžiamą naudoti duomenų 
kiekį, jei jis ribojamas; ir priemones, 
kuriomis galutiniai paslaugų gavėjai gali 
bet kuriuo metu stebėti esamą suvartojimo 
lygį;

ii) duomenų kiekio apribojimus, jei tokie 
taikomi; į duomenų kiekį įskaičiuotas 
paslaugas ir specializuotas paslaugas; 
kainą už ad hoc ar nuolatinio pobūdžio 
leidžiamo naudoti duomenų kiekio 
padidinimą; duomenų perdavimo spartą ir 
kainas, taikomas visiškai išnaudojus 
leidžiamą naudoti duomenų kiekį, jei jis 
ribojamas; ir priemones, kuriomis 
galutiniai paslaugų gavėjai gali bet kuriuo 
metu stebėti esamą suvartojimo lygį;

Or. de

Pagrindimas

Ši svarbi informacija turėtų būti skelbiama!

Pakeitimas 235
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) aiškų ir suprantamą paaiškinimą, kokį 
praktinį poveikį turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų naudojimui gali turėti 
bet kokie duomenų kiekio apribojimai, 
faktinė sparta ir kiti kokybės parametrai, 
bei kartu naudojamos aukštesnės 
paslaugų kokybės specializuotos 
paslaugos;

iii) aiškų ir suprantamą paaiškinimą, kokį 
praktinį poveikį turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų naudojimui gali turėti 
bet kokie duomenų kiekio apribojimai, 
faktinė sparta ir kiti kokybės parametrai;

Or. en

Pakeitimas 236
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) standartines jų sutarčių nuostatas ir 
sąlygas, įskaitant bet kokį minimalų 
sutarties laikotarpį, su ankstyvu sutarties 
nutraukimu susijusias sąlygas ir mokesčius, 
su teikėjo keitimu ir numerio bei kitų 
identifikatorių perkeliamumu susijusią 
tvarką ir tiesioginius mokesčius, taip pat 
kompensavimo tvarką, jei delsiama 
pakeisti teikėją ar tuo piktnaudžiaujama;

g) standartines jų sutarčių nuostatas ir 
sąlygas, įskaitant minimalų sutarties 
laikotarpį, su ankstyvu sutarties 
nutraukimu susijusias sąlygas ir mokesčius, 
su teikėjo keitimu ir numerio bei kitų 
identifikatorių perkeliamumu susijusią 
tvarką ir tiesioginius mokesčius, taip pat 
kompensavimo tvarką, jei delsiama 
pakeisti teikėją ar tuo piktnaudžiaujama;

Or. en

Pakeitimas 237
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija skelbiama aiškia, suprantama 
ir lengvai prieinama forma valstybės narės, 
kurioje siūloma paslauga, oficialia (-iomis) 
kalba (-omis), ir reguliariai atnaujinama. 
Atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų prašymu informacija joms 
pateikiama prieš ją paskelbiant. Aiškiai 
nurodomi vartotojams ir kitiems 
galutiniams paslaugų gavėjams taikomų 
sąlygų skirtumai.

Informacija skelbiama aiškia, suprantama 
ir lengvai prieinama forma valstybės narės, 
kurioje siūloma paslauga, oficialia (-iomis) 
kalba (-omis), ir reguliariai atnaujinama. 
Atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų prašymu informacija joms 
pateikiama prieš ją paskelbiant.
Nacionalinės duomenų apsaugos 
institucijos gali patikrinti duomenų srautų 
valdymo priemones. Aiškiai nurodomi 
vartotojams ir kitiems galutiniams 
paslaugų gavėjams taikomų sąlygų 
skirtumai.

Or. de

Pakeitimas 238
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija skelbiama aiškia, suprantama 
ir lengvai prieinama forma valstybės narės, 
kurioje siūloma paslauga, oficialia (-iomis) 
kalba (-omis), ir reguliariai atnaujinama. 
Atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų prašymu informacija joms 
pateikiama prieš ją paskelbiant. Aiškiai 
nurodomi vartotojams ir kitiems 
galutiniams paslaugų gavėjams taikomų 
sąlygų skirtumai.

Informacija skelbiama aiškia, suprantama 
ir lengvai prieinama forma standartizuotu 
klientų informavimo blanku valstybės
narės, kurioje siūloma paslauga, oficialia (-
iomis) kalba (-omis), ir reguliariai 
atnaujinama. Atitinkamų nacionalinių 
reguliavimo institucijų prašymu 
informacija joms pateikiama prieš ją 
paskelbiant. Aiškiai nurodomi vartotojams 
ir kitiems galutiniams paslaugų gavėjams 
taikomų sąlygų skirtumai; jie negali būti 
pateikiami išnašose arba Bendrosiose 
prekybos sąlygose.

Or. de

Pagrindimas

Ši pagrindinė informacija klientams negali būti pateikiama taip, kad ją būtų sunku pastebėti 
ar suprasti, todėl naudojant standartizuotą klientų informavimo blanką būtų užtikrinama, kad 
ši svarbi informacija nebūtų pateikiama tik išnašose ar Bendrosiose prekybos sąlygose. Tai 
turėtų būti taikoma ir nurodant vartotojams ir kitiems galutiniams paslaugų gavėjams 
taikomų sąlygų skirtumus.

Pakeitimas 239
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija skelbiama aiškia, suprantama 
ir lengvai prieinama forma valstybės narės, 
kurioje siūloma paslauga, oficialia (-iomis) 
kalba (-omis), ir reguliariai atnaujinama. 
Atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų prašymu informacija joms 
pateikiama prieš ją paskelbiant. Aiškiai 
nurodomi vartotojams ir kitiems 
galutiniams paslaugų gavėjams taikomų 
sąlygų skirtumai.

Informacija skelbiama aiškia, suprantama 
ir lengvai prieinama forma valstybės narės, 
kurioje siūloma paslauga, oficialia (-iomis) 
kalba (-omis), ir reguliariai atnaujinama.
Atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų prašymu informacija pateikiama 
prieš ją paskelbiant.

Or. en
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Pakeitimas 240
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nurodomi interneto prieigos 
paslaugų spartos matavimo metodai, 
paslaugų kokybės parametrai ir jų 
matavimo metodai, taip pat skelbtinos 
informacijos turinys, forma ir būdas, 
įskaitant galimus kokybės sertifikavimo 
mechanizmus. Komisija gali atsižvelgti į 
Direktyvos 2002/22/EB III priede 
nustatytus parametrus, apibūdinimus ir 
matavimo metodus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 241
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nurodomi interneto prieigos 
paslaugų spartos matavimo metodai, 
paslaugų kokybės parametrai ir jų 
matavimo metodai, taip pat skelbtinos 
informacijos turinys, forma ir būdas, 
įskaitant galimus kokybės sertifikavimo 
mechanizmus. Komisija gali atsižvelgti į 
Direktyvos 2002/22/EB III priede 
nustatytus parametrus, apibūdinimus ir 
matavimo metodus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. EERRI, pasikonsultavusi su 
suinteresuotosiomis šalimis ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su Komisija, nustato 
bendrąsias gaires dėl interneto prieigos 
paslaugų spartos matavimo metodų, 
paslaugų kokybės (inter alia, vidutinės ir 
reklamuojamos spartos; kokybės, kaip ją 
supranta vartotojai) parametrų ir jų 
matavimo metodų, taip pat dėl skelbtinos 
informacijos turinio, formos ir būdo, 
įskaitant galimus kokybės sertifikavimo 
mechanizmus. Komisija gali atsižvelgti į 
Direktyvos 2002/22/EB III priede 
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nustatytus parametrus, apibūdinimus ir 
matavimo metodus. 

Or. en

Pagrindimas

EERRI jau yra pateikusi šios srities gaires ir yra tinkama institucija, galinti skelbti kitas 
reikiamas gaires. Be to, būtina atsižvelgti į techninius judriojo ryšio tinklų – kuriuose faktinės 
spartos ir (arba) perkrovos išmatuoti neįmanoma ir kuriuose jos skirsis atsižvelgiant į įvairius 
veiksnius, pvz., žmonių skaičių aprėpties zonoje, naudojamą įrenginį ir pan. – skirtumus.

Pakeitimas 242
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nurodomi interneto prieigos 
paslaugų spartos matavimo metodai, 
paslaugų kokybės parametrai ir jų 
matavimo metodai, taip pat skelbtinos 
informacijos turinys, forma ir būdas, 
įskaitant galimus kokybės sertifikavimo 
mechanizmus. Komisija gali atsižvelgti į 
Direktyvos 2002/22/EB III priede 
nustatytus parametrus, apibūdinimus ir 
matavimo metodus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. EERRI, pasikonsultavusi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, patvirtina 
interneto prieigos paslaugų spartos 
matavimo metodus, paslaugų kokybės 
parametrus ir jų matavimo metodus, taip 
pat skelbtinos informacijos turinį, formą ir 
būdą, įskaitant galimus kokybės 
sertifikavimo mechanizmus. EERRI gali 
atsižvelgti į Direktyvos 2002/22/EB III 
priede nustatytus parametrus, apibūdinimus 
ir matavimo metodus. Komisija įgaliojama 
įgyvendinimo aktais patvirtinti EERRI 
pasiūlymus dėl pirmiau nurodytų 
matavimo metodų, laikantis 33 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 243
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galutiniai paslaugų gavėjai gali naudotis 
savarankiško vertinimo priemonėmis, 
kurios leidžia jiems palyginti prieigos prie 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
veikimą ir alternatyvių naudojimo modelių 
kainą. Tuo tikslu valstybės narės nustato 
savanoriško sertifikavimo schemas, 
taikomas interaktyvioms interneto 
svetainėms, vadovus ir panašias priemones. 
Sertifikuojama atsižvelgiant į objektyvius, 
skaidrius ir proporcingus reikalavimus, 
visų pirma, kiekvieno elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjo savarankiškumą, 
aiškios kalbos naudojimą, išsamios 
naujausios informacijos teikimą ir 
efektyvios skundų nagrinėjimo procedūros 
taikymą. Jei tokių sertifikuotų palyginimo 
priemonių, teikiamų nemokamai ar už 
priimtiną kainą, rinkoje nėra, 
nacionalinės reguliavimo institucijos ar 
kitos nacionalinės kompetentingos 
institucijos pačios arba per trečiąsias šalis 
teikia tokias priemones, vadovaudamosi 
sertifikavimo reikalavimais. Elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjų paskelbta 
informacija turi būti galima naudotis 
nemokamai, taip sudarant galimybę 
naudotis palyginimo priemonėmis.

3. Galutiniai paslaugų gavėjai gali naudotis 
savarankiško vertinimo priemonėmis, 
kuriomis jie gali palyginti prieigos prie 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
veikimą ir alternatyvių naudojimo modelių 
kainą. Tuo tikslu valstybės narės, 
pasikonsultavusios su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, nustato 
savanoriško sertifikavimo schemas, 
taikomas interaktyvioms interneto 
svetainėms, vadovus ir panašias priemones. 
Sertifikuojama atsižvelgiant į objektyvius, 
skaidrius ir proporcingus reikalavimus, 
visų pirma, kiekvieno elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjo savarankiškumą, 
aiškios kalbos naudojimą, išsamios 
naujausios informacijos teikimą ir
efektyvios skundų nagrinėjimo procedūros 
taikymą. Elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų paskelbta informacija turi būti 
galima naudotis nemokamai, taip sudarant 
galimybę naudotis palyginimo 
priemonėmis.

Jei įmanoma, pirmiau nurodytos 
nepriklausomos vertinimo priemonės 
grindžiamos esamomis palyginimo 
svetainėmis.

Or. en

Pakeitimas 244
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galutiniai paslaugų gavėjai gali naudotis 3. Galutiniai paslaugų gavėjai gali naudotis 
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savarankiško vertinimo priemonėmis, 
kurios leidžia jiems palyginti prieigos prie 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
veikimą ir alternatyvių naudojimo modelių 
kainą. Tuo tikslu valstybės narės nustato 
savanoriško sertifikavimo schemas, 
taikomas interaktyvioms interneto 
svetainėms, vadovus ir panašias priemones. 
Sertifikuojama atsižvelgiant į objektyvius, 
skaidrius ir proporcingus reikalavimus, 
visų pirma, kiekvieno elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjo savarankiškumą, 
aiškios kalbos naudojimą, išsamios 
naujausios informacijos teikimą ir 
efektyvios skundų nagrinėjimo procedūros 
taikymą. Jei tokių sertifikuotų palyginimo 
priemonių, teikiamų nemokamai ar už 
priimtiną kainą, rinkoje nėra, nacionalinės 
reguliavimo institucijos ar kitos 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pačios arba per trečiąsias šalis teikia tokias 
priemones, vadovaudamosi sertifikavimo 
reikalavimais. Elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjų paskelbta informacija 
turi būti galima naudotis nemokamai, taip 
sudarant galimybę naudotis palyginimo 
priemonėmis.

savarankiško vertinimo priemonėmis, 
kurios leidžia jiems palyginti prieigos prie 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
veikimą ir alternatyvių naudojimo modelių 
kainą. Tuo tikslu valstybės narės nustato 
savanoriško sertifikavimo schemas, 
taikomas interaktyvioms interneto 
svetainėms, vadovus ir panašias priemones. 
Sertifikuojama atsižvelgiant į objektyvius, 
skaidrius ir proporcingus reikalavimus, 
visų pirma, kiekvieno elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjo savarankiškumą, 
aiškios kalbos naudojimą, išsamios 
naujausios informacijos teikimą ir 
efektyvios skundų nagrinėjimo procedūros 
taikymą. Jei tokių sertifikuotų palyginimo 
priemonių, teikiamų nemokamai ar už 
priimtiną kainą, rinkoje nėra, nacionalinės 
reguliavimo institucijos ar kitos 
nacionalinės kompetentingos institucijos,
atsižvelgdamos į atvirąją programinę 
įrangą, pačios arba per trečiąsias šalis 
teikia tokias priemones, vadovaudamosi 
sertifikavimo reikalavimais. Elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjų paskelbta 
informacija turi būti galima naudotis 
nemokamai ir atvirųjų duomenų 
formatais, taip sudarant galimybę naudotis 
palyginimo priemonėmis.

Or. de

Pakeitimas 245
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkamoms valdžios institucijoms 
paprašius, elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 
nemokamai pateikia visuomenei svarbią 
informaciją, kur tinkama, tokiomis pat 
priemonėmis, kaip jų įprastai naudojama 
bendraujant su galutiniais paslaugų 

4. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams nemokamai 
pateikia visuomenei svarbią informaciją, 
jei taikoma, tokiomis pat priemonėmis, 
kaip jų įprastai naudojama bendraujant su 
galutiniais paslaugų gavėjais. Tokiais 
atvejais, tą informaciją elektroninių ryšių 
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gavėjais. Tokiais atvejais, tą informaciją 
atitinkamos valdžios institucijos
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams
pateikia standartine forma ir ji gali, 
inter alia, apimti šias temas:

visuomenei teikėjai pateikia standartine 
forma ir ji gali, inter alia, apimti šias 
temas:

Or. en

Pakeitimas 246
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkamoms valdžios institucijoms 
paprašius, elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 
nemokamai pateikia visuomenei svarbią 
informaciją, kur tinkama, tokiomis pat 
priemonėmis, kaip jų įprastai naudojama 
bendraujant su galutiniais paslaugų 
gavėjais. Tokiais atvejais, tą informaciją 
atitinkamos valdžios institucijos 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
pateikia standartine forma ir ji gali, inter 
alia, apimti šias temas:

4. Atitinkamoms valdžios institucijoms 
paprašius, elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 
nemokamai pateikia visuomenei svarbią 
informaciją, kur tinkama, tokiomis pat 
priemonėmis, kaip jų įprastai naudojama 
bendraujant su galutiniais paslaugų 
gavėjais. Tokiais atvejais, tą informaciją 
atitinkamos valdžios institucijos 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
pateikia standartine forma ir ji gali apimti 
visų pirma apsaugos nuo pavojų asmens 
saugumui ir nuo neteisėtos prieigos prie 
asmens duomenų naudojantis 
elektroninių ryšių paslaugomis priemones 
ir su tuo susijusią informaciją.

Or. de

Pakeitimas 247
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dažniausi elektroninių ryšių paslaugų 
naudojimo būdai, siekiant dalyvauti 

Išbraukta.
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neteisėtoje veikloje ar platinti žalingą 
turinį, ypač jei tokiu būdu gali būti 
pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės, 
įskaitant autorių ir gretutinių teisių 
pažeidimus bei jų teisines pasekmes; taip 
pat

Or. de

Pagrindimas

Privatusis sektorius, vykdomoji valdžia ir teismų sistema neturėtų būti sukeičiami vietomis. 
Šiuo atveju truktų juridinės kontroliuojančiosios institucijos, todėl vykdomoji valdžia atliktų 
teismų sistemos vaidmenį, o privatusis sektorius – vykdomosios valdžios.

Pakeitimas 248
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apsaugos nuo pavojų asmens saugumui 
ir nuo neteisėtos prieigos prie asmens 
duomenų naudojantis elektroninių ryšių 
paslaugomis priemonės.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Perkelta į 25 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas 249
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apsaugos nuo pavojų asmens saugumui 
ir nuo neteisėtos prieigos prie asmens 
duomenų naudojantis elektroninių ryšių 

b) apsaugos nuo pavojų asmens saugumui 
ir nuo neteisėtos prieigos prie asmens 
duomenų naudojantis elektroninių ryšių 
paslaugomis priemonės, įskaitant 
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paslaugomis priemonės. priemones, kurių imasi elektroninių ryšių 
teikėjas, ir bet kokį jų poveikį asmens 
duomenų apsaugai.

Or. en

Pakeitimas 250
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 straipsnis Išbraukta.
Informacijos reikalavimai, taikomi 

sudarant sutartis
1. Prieš tai, kai sutartis dėl prisijungimo 
prie viešojo elektroninių ryšių tinklo ar 
viešai prieinamų elektroninių ryšių 
paslaugų teikimo tampa privaloma, 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
pateikia vartotojams ir kitiems 
galutiniams paslaugų gavėjams, nebent 
jie aiškiai susitarė kitaip, bent šią 
informaciją:
a) teikėjo pavadinimą, adresą ir 
kontaktinę informaciją ir, jei skiriasi, 
adresą ir kontaktinę informaciją, kur 
galima siųsti bet kokius skundus;
b) teikiamų paslaugų pagrindines savybes, 
pirmiausia įskaitant:
i) pagal kiekvieną tarifų planą siūlomų 
paslaugų rūšis, įskaičiuotą ryšių kiekį ir 
visus svarbius paslaugos kokybės 
parametrus, įskaitant pradinio sujungimo 
laiką;
ii) ar yra galimybė naudotis skubios 
pagalbos iškvietimo bei skambintojo vietos 
nustatymo paslaugomis, ir jei taip, tai 
kuriose valstybėse narėse jos teikiamos, be 
to, nurodomi visi skubios pagalbos 
iškvietimo apribojimai pagal Direktyvos 
2002/22/EB 26 straipsnį;
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iii) garantinio aptarnavimo rūšis, 
teikiamas techninės priežiūros ir klientų 
aptarnavimo paslaugas, šių paslaugų 
sąlygas bei kainas ir būdus, kaip susisiekti 
su šiomis tarnybomis;
iv) bet kokius teikėjo taikomus 
apribojimus dėl skirto galinio įrenginio 
naudojimo, įskaitant informaciją apie 
galinio įrenginio atrakinimo ir visus 
mokesčius, taikomus, jei sutartis 
nutraukiama nepasibaigus minimaliam 
sutarties galiojimo laikotarpiui;
c) detales apie kainas ir tarifus 
(vartotojams – įskaitant mokesčius ir 
galimus papildomus mokesčius) ir 
priemones, kuriomis pateikiama 
naujausia informacija apie taikomus 
tarifus ir mokesčius; 
d) siūlomus mokėjimo metodus ir visus 
kainų skirtumus, susijusius su mokėjimo 
metodu, ir turimas priemones, kuriomis 
užtikrinamas sąskaitų skaidrumas ir 
vartojimo lygis;
e) sutarties trukmę ir jos pratęsimo bei 
nutraukimo sąlygas, įskaitant:
i) bet kokią minimalią naudojimo trukmę 
ar laikotarpį, kurie būtini norint 
pasinaudoti akcija;
ii) su teikėjo keitimu ir numerio bei kitų 
identifikatorių perkeliamumu susijusius 
mokesčius, įskaitant kompensavimo 
tvarką, jei delsiama pakeisti teikėją ar tuo 
piktnaudžiaujama; 
iii) su ankstyvu sutarties nutraukimu 
susijusius bet kokius mokesčius, įskaitant 
sąnaudų susigrąžinimą, susijusį su 
galiniu įrenginiu (remiantis įprastais 
nusidėvėjimo vertinimo metodais), arba 
bet kuriomis kitomis reklaminėmis 
sąlygomis (pro rata temporis pagrindu);
f) bet kokius susitarimus dėl 
kompensavimo ir pinigų grąžinimo, 
įskaitant aiškią nuorodą į galutinių 
paslaugų gavėjų įstatymais numatytas 
teises, kurie bus taikomi, jei paslaugų 
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kokybė neatitinka sutartyje numatytos 
kokybės; 
g) jei taikomas įpareigojimas pagal 
Direktyvos 2002/22/EB 25 straipsnį –
abonento galimybės pasirinkti, ar įtraukti 
ar neįtraukti jo asmens duomenis į 
abonentų sąrašą, ir atitinkami duomenys;
h) neįgaliesiems galutiniams paslaugų 
gavėjams – išsamią informaciją apie jiems 
sukurtus produktus ir paslaugas; 
i) būdus, kaip galima pradėti ginčių 
sprendimo procedūras, įskaitant 
tarpvalstybinius ginčus pagal Direktyvos 
2002/22/EB 34 straipsnį ir šio reglamento 
22 straipsnį;
j) veiksmai, kurių gali imtis teikėjas, 
reaguodamas į incidentus, susijusius su 
saugumu arba vientisumu, arba į grėsmes 
ir pažeidžiamumą.
2. Be 1 dalyje nurodytos informacijos, 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams vartotojams pateikia bent šią 
informaciją apie jų teikiamas interneto 
prieigos paslaugas, nebent su galutiniu 
paslaugų gavėju, kuris nėra vartotojas, 
susitarta kitaip:
a) duomenų kiekio apribojimus, jei tokie 
taikomi; kainą už ad hoc ar nuolatinio 
pobūdžio leidžiamo naudoti duomenų 
kiekio padidinimą; duomenų perdavimo 
spartą ir kainas, taikomas visiškai 
išnaudojus leidžiamą naudoti duomenų 
kiekį, jei jis ribojamas; ir kaip galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų bet kuriuo metu 
stebėti esamą suvartojimo lygį; 
b) galutinio paslaugų gavėjo pagrindinėje 
buveinėje pasiekiamus faktinius duomenų 
parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą, 
įskaitant faktinį spartos diapazoną, 
vidutinę spartą ir spartą piko valandomis, 
įskaitant galimą poveikį, jei būtų suteikta 
prieiga trečiosioms šalims per radijo ryšio 
vietinius tinklus;
c) kitus paslaugos kokybės parametrus;
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d) informaciją apie visas procedūras, 
kurias taiko teikėjas, siekdamas įvertinti ir 
reguliuoti srautus, kad būtų išvengta 
tinklo perkrovimo, bei informaciją apie 
šių procedūrų galimą poveikį paslaugų 
kokybei ir asmens duomenų apsaugai;
e) aiškų ir suprantamą paaiškinimą, kokį 
praktinį poveikį turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų naudojimui gali 
turėti bet kokie duomenų kiekio 
apribojimai, faktinė sparta ir kiti 
paslaugos kokybės parametrai, bei kartu 
naudojamos aukštesnės paslaugų kokybės 
specializuotos paslaugos.
3. 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija 
pateikiama aiškia, suprantama ir lengvai 
prieinama forma valstybės narės, kurioje 
yra galutinio paslaugų gavėjo gyvenamoji 
vieta, oficialia kalba, ir reguliariai 
atnaujinama. Ši informacija yra sutarties 
sudedamoji dalis ir yra nekeičiama, jei 
sutarties šalys aiškiai nesusitaria kitaip. 
Galutinis paslaugų gavėjas gauna 
sutarties kopiją raštu.
4. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nurodomos 2 dalyje 
išvardytų informacijos reikalavimų 
detalės. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. 
5. Atitinkamų valdžios institucijų prašymu 
į sutartį taip pat įtraukiama bet kokia 
25 straipsnio 4 dalyje nurodyta ir su 
teikiama paslauga susijusi informacija, 
kurią šiuo tikslu pateikė šios institucijos, 
apie elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
naudojimą dalyvaujant neteisėtoje 
veikloje ar platinant žalingą turinį bei 
apie apsaugos priemones, skirtas 
apsaugoti nuo asmens saugumui kylančio 
pavojaus ir nuo neteisėto asmens 
duomenų tvarkymo.

Or. en
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Pagrindimas

Perkelta atgal į Direktyvą 2002/22/EB.

Pakeitimas 251
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) visą reikiamą techninę informaciją, 
kad galutinis paslaugų gavėjas galėtų 
naudoti pasirinktą galinį įrenginį; ši 
informacija teikiama nemokamai;

Or. en

Pakeitimas 252
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) detales apie kainas ir tarifus
(vartotojams – įskaitant mokesčius ir 
galimus papildomus mokesčius) ir
priemones, kuriomis pateikiama naujausia 
informacija apie taikomus tarifus ir 
mokesčius;

c) išsamią informaciją apie kainas ir 
tarifus, įskaitant mokesčius ir papildomus 
mokesčius, kurie gali būti taikomi, taip 
pat priemones, kuriomis pateikiama 
naujausia informacija apie taikomus tarifus 
ir mokesčius;

Or. en

Pakeitimas 253
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) su ankstyvu sutarties nutraukimu 
susijusius bet kokius mokesčius, įskaitant 
sąnaudų susigrąžinimą, susijusį su galiniu 
įrenginiu (remiantis įprastais nusidėvėjimo 
vertinimo metodais), arba bet kuriomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis 
(pro rata temporis pagrindu);

iii) su ankstyvu sutarties nutraukimu 
susijusius bet kokius mokesčius, įskaitant 
sąnaudų susigrąžinimą, susijusį su galiniu 
įrenginiu, remiantis įprastais nusidėvėjimo 
vertinimo metodais, arba bet kuriomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis 
pro rata temporis pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 254
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) bet kokius susitarimus dėl 
kompensavimo ir pinigų grąžinimo, 
įskaitant aiškią nuorodą į galutinių 
paslaugų gavėjų įstatymais numatytas 
teises, kurie bus taikomi, jei paslaugų
kokybė neatitinka sutartyje numatytos 
kokybės;

f) bet kokius susitarimus dėl 
kompensavimo ir pinigų grąžinimo, 
įskaitant aiškią nuorodą į galutinių 
paslaugų gavėjų įstatymais numatytas 
teises, įskaitant teisę nutraukti sutartį, 
kurie bus taikomi, jei paslaugų kokybė 
neatitinka sutartyje numatytos kokybės;

Or. en

Pakeitimas 255
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei taikomas įpareigojimas pagal 
Direktyvos 2002/22/EB 25 straipsnį –
abonento galimybės pasirinkti, ar įtraukti 
ar neįtraukti jo asmens duomenis į 
abonentų sąrašą, ir atitinkami duomenys;

g) jei taikomas įpareigojimas pagal 
Direktyvos 2002/22/EB 25 straipsnį –
abonento galimybės pasirinkti, ar įtraukti 
jo asmens duomenis į abonentų sąrašą, ir 
atitinkami duomenys; pagal Direktyvos 
2002/58/EB 12 straipsnį galutiniai 
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paslaugų gavėjai taip pat turėtų būti 
informuojami apie tokio abonentų sąrašo 
sudarymo tikslus ir šių duomenų 
naudojimą paieškos funkcijoms, jiems 
taip pat turėtų būti pateikiama 
informacija apie naudojimąsi teisėmis 
siekiant patikrinti, pataisyti asmens 
duomenis arba juos pašalinti iš 
atitinkamo abonentų sąrašo;

Or. en

Pakeitimas 256
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) veiksmai, kurių gali imtis teikėjas, 
reaguodamas į incidentus, susijusius su 
saugumu arba vientisumu, arba į grėsmes ir 
pažeidžiamumą.

j) veiksmai, kurių gali imtis teikėjas, 
reaguodamas į incidentus, susijusius su 
saugumu arba vientisumu, arba į grėsmes ir 
pažeidžiamumą; ši informacija apima 
informaciją apie ryšių patikros metodus, 
susijusius su šiais veiksmais, taip pat apie 
jų poveikį galutinio paslaugų gavėjo
teisėms į privatumą ir duomenų apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 257
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) veiksmai, kurių gali imtis teikėjas, 
reaguodamas į incidentus, susijusius su 
saugumu arba vientisumu, arba į grėsmes ir 
pažeidžiamumą.

j) veiksmai, kurių gali imtis teikėjas, 
reaguodamas į incidentus, susijusius su 
saugumu arba vientisumu, arba į grėsmes ir 
pažeidžiamumą, jų techninis veikimo 
būdas ir 25 straipsnio 5 dalyje apibūdinti 
tikslai. Taip pat turi būti nurodomas šių 
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priemonių poveikis galutinių paslaugų 
gavėjų duomenų apsaugai ir privatumui.

Or. de

Pakeitimas 258
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies j punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tikslai, kuriais galutinio paslaugų 
gavėjo asmens duomenys bus tvarkomi, ir 
šių tikslų pagrindimas;

Or. en

Pakeitimas 259
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei sutartis apima interneto prieigos ir 
duomenų paslaugų teikimą, šioje 
sutartyje, be pirmoje pastraipoje 
nurodytos informacijos, pateikiama ši 
informacija:
a) išsami informacija apie vienetų 
duomenų kainų planus, paketinių 
duomenų planų kainas ir visas taikomas 
ribas; nurodoma ribas viršijančio 
duomenų kiekio vienetų arba paketo 
kaina ad hoc pagrindu ir visi duomenų 
spartos apribojimai, kurie gali būti 
taikomi;
b) kaip galutiniai paslaugų gavėjai gali 
stebėti esamą suvartojimo lygį ir nustatyti 
pageidaujamą suvartojimo ribą;



PE524.526v01-00 134/242 AM\1010616LT.doc

LT

c) galutinio paslaugos gavėjo 
pagrindinėje buveinėje pasiekiamą faktinę 
duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo 
spartą, taip pat mažiausią užtikrinamą 
spartą;
d) kitus šiame reglamente nustatytus 
paslaugų kokybės parametrus; be to, 
valstybės narės gali nustatyti papildomus 
parametrus;
e) aiškų ir lengvai suprantamą 
paaiškinimą, kokį praktinį poveikį turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų 
naudojimui gali turėti bet kokie duomenų 
kiekio apribojimai, faktinė sparta ir kiti 
paslaugų kokybės parametrai;

Or. en

Pakeitimas 260
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų kiekio apribojimus, jei tokie 
taikomi; kainą už ad hoc ar nuolatinio 
pobūdžio leidžiamo naudoti duomenų 
kiekio padidinimą; duomenų perdavimo 
spartą ir kainas, taikomas visiškai 
išnaudojus leidžiamą naudoti duomenų 
kiekį, jei jis ribojamas; ir kaip galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų bet kuriuo metu 
stebėti esamą suvartojimo lygį;

a) duomenų kiekio apribojimus, jei tokie 
taikomi; į duomenų kiekį įskaičiuotas 
paslaugas ir specializuotas paslaugas; 
kainą už ad hoc ar nuolatinio pobūdžio 
leidžiamo naudoti duomenų kiekio 
padidinimą; duomenų perdavimo spartą ir 
kainas, taikomas visiškai išnaudojus 
leidžiamą naudoti duomenų kiekį, jei jis 
ribojamas; ir kaip galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų bet kuriuo metu stebėti 
esamą suvartojimo lygį;

Or. de

Pagrindimas

Plg. 25 straipsnį.
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Pakeitimas 261
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galutinio paslaugų gavėjo pagrindinėje 
buveinėje pasiekiamus faktinius duomenų 
parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą, įskaitant 
faktinį spartos diapazoną, vidutinę spartą ir 
spartą piko valandomis, įskaitant galimą 
poveikį, jei būtų suteikta prieiga 
trečiosioms šalims per radijo ryšio vietinius 
tinklus;

b) galutinio paslaugų gavėjo pagrindinėje 
buveinėje pasiekiamą faktinę duomenų 
parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą, įskaitant 
mažiausios spartos diapazoną, vidutinę 
spartą ir spartą piko valandomis, įskaitant 
galimą poveikį, jei būtų suteikta prieiga 
trečiosioms šalims per radijo ryšio vietinius 
tinklus;

Or. en

Pakeitimas 262
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) aiškų ir suprantamą paaiškinimą, kokį 
praktinį poveikį turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų naudojimui gali turėti 
bet kokie duomenų kiekio apribojimai, 
faktinė sparta ir kiti paslaugos kokybės 
parametrai, bei kartu naudojamos 
aukštesnės paslaugų kokybės 
specializuotos paslaugos.

e) aiškų ir suprantamą paaiškinimą, kokį 
praktinį poveikį turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų naudojimui gali turėti 
bet kokie duomenų kiekio apribojimai, 
faktinė sparta ir kiti paslaugos kokybės 
parametrai;

Or. en

Pakeitimas 263
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės gali išlaikyti esamus 
arba nustatyti papildomus reikalavimus, 
susijusius su sutartimis, kurioms taikomas 
šis straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 264
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Galutinis paslaugų gavėjas turi teisę 
susipažinti su visais paslaugų teikėjo 
surinktais asmens duomenimis ir 
pareikalauti juos ištrinti.

Or. de

Pakeitimas 265
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Vartojimo kontrolė

1. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
siūlo galutiniams paslaugų gavėjams 
galimybę nemokamai pasirinkti paslaugą, 
kurią teikiant jie informuojami apie 
įvairias elektroninių ryšių paslaugas, 
kuriomis jie pasinaudojo, ir ši informacija 
išreiškiama ta valiuta, kuria galutiniam 
paslaugų gavėjui pateikiama sąskaita. 
Tokia paslauga garantuojama, kad be 
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galutinio paslaugų gavėjo sutikimo per 
konkretų naudojimo laikotarpį 
susikaupusios išlaidos neviršys galutinio 
paslaugų gavėjo nurodytos finansinės 
ribos.
2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
užtikrina, kad paslaugų suvartojimui 
pasiekus 80 % pagal 1 dalį nustatytos 
finansinės ribos galutiniam paslaugų 
gavėjui būtų išsiųstas atitinkamas 
pranešimas. Pranešime nurodoma 
procedūra, kurios reikia laikytis norint ir 
toliau gauti tas paslaugas, įskaitant jų 
kainas. Teikėjas nutraukia nurodytų 
paslaugų teikimą ir nustoja ėmęs iš 
galutinio paslaugų gavėjo mokestį už jas, 
jei antraip būtų viršyta finansinė riba, 
nebent (ir iki kol) galutinis paslaugų 
gavėjas pareikalauja, kad tokios 
paslaugos būtų toliau teikiamos arba vėl 
pradėtos teikti. Pasiekus finansinę ribą, 
galutiniai paslaugų gavėjai ir toliau gali 
gauti skambučius ir SMS žinutes, 
naudotis nemokamais telefono numeriais 
ir susisiekti su pagalbos tarnybomis 
surenkant nemokamą Europos pagalbos 
telefono numerį 112 iki sutarto sąskaitų 
pateikimo laikotarpio pabaigos.
3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
iš karto, prieš sujungdami skambutį, 
suteikia galimybę galutiniams paslaugų 
gavėjams lengvai ir be jokių papildomų 
išlaidų gauti informaciją apie bet kokiam 
numeriui ar paslaugai, kuriems taikomos 
ypatingos kainų nustatymo sąlygos, 
taikomus tarifus, nebent nacionalinė 
reguliavimo institucija, siekdama 
proporcingumo, iš anksto leido taikyti 
nukrypti leidžiančią nuostatą. Visa tokia 
informacija apie visus tokius numerius ir 
paslaugas pateikiama taip, kad ją būtų 
galima palyginti.
4. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
siūlo galutiniams paslaugų gavėjams 
galimybę nemokamai pasirinkti gauti 
detalias sąskaitas.
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Or. en

Pagrindimas

Perkelta atgal į Direktyvą 2002/22/EB.

Pakeitimas 266
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
siūlo galutiniams paslaugų gavėjams 
galimybę nemokamai pasirinkti paslaugą, 
kurią teikiant jie informuojami apie įvairias 
elektroninių ryšių paslaugas, kuriomis jie 
pasinaudojo, ir ši informacija išreiškiama 
ta valiuta, kuria galutiniam paslaugų 
gavėjui pateikiama sąskaita. Tokia 
paslauga garantuojama, kad be galutinio 
paslaugų gavėjo sutikimo per konkretų 
naudojimo laikotarpį susikaupusios išlaidos 
neviršys galutinio paslaugų gavėjo 
nurodytos finansinės ribos.

1. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
siūlo galutiniams paslaugų gavėjams 
galimybę nemokamai pasirinkti paslaugą, 
kurią teikiant jie informuojami apie įvairias 
elektroninių ryšių paslaugas, kuriomis jie 
pasinaudojo, ir ši informacija išreiškiama 
ta valiuta, kuria galutiniam paslaugų 
gavėjui pateikiama sąskaita. Tokia 
informacija apie suvartojimą teikiama 
laiku. Tokia paslauga garantuojama, kad 
be galutinio paslaugų gavėjo sutikimo per 
konkretų naudojimo laikotarpį 
susikaupusios išlaidos neviršys galutinio 
paslaugų gavėjo nurodytos finansinės 
ribos.

Or. en

Pakeitimas 267
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
siūlo galutiniams paslaugų gavėjams 
galimybę nemokamai pasirinkti gauti 
detalias sąskaitas.

4. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
siūlo galutiniams paslaugų gavėjams 
galimybę nemokamai pasirinkti gauti 
detalias elektronines arba popierines 
sąskaitas.
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Or. en

Pakeitimas 268
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
Sutarties nutraukimas

1. Vartotojų ir elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjų sudarytose sutartyse 
numatoma minimali trukmė neviršija 24 
mėnesių. Elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai pasiūlo galutiniams paslaugų 
gavėjams galimybę sudaryti sutartį, kurios 
ilgiausia trukmė – 12 mėnesių. 
2. Vartotojai ir kiti galutiniai paslaugų 
gavėjai turi teisę nutraukti sutartį, 
pranešę apie tai prieš mėnesį, jei nuo 
sutarties sudarymo praėjo šeši mėnesiai ar 
daugiau, nebent jie susitarė kitaip. 
Nemokama jokia kompensacija, išskyrus 
lengvatinėmis sąlygomis įsigytos įrangos, 
kuri buvo susieta su sutartimi sudarant tą 
sutartį, likutinę vertę ir pro rata temporis
atlyginimą už pasinaudojimą bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis, kurios 
buvo taip įvardytos sudarant tą sutartį. 
Bet kokį apribojimą naudoti galinį 
įrenginį kituose tinkluose teikėjas 
panaikina nemokamai ne vėliau kaip 
sumokėjus tokią kompensaciją.
3. Jei sutartyse ar nacionalinės teisės 
aktuose numatyta, kad sutarties 
laikotarpis būtų pratęsiamas be jokių 
sąlygų, elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjas laiku informuoja galutinį 
paslaugų gavėją, kad galutiniam paslaugų 
gavėjui būtų likęs bent vienas mėnuo 
pareikšti nesutikimą su pratęsimu be jokių 
sąlygų. Jei galutinis paslaugų gavėjas 
prieštaravimo nepateikia, sutartis laikoma 
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nuolatine sutartimi, kurią galutinis 
paslaugų gavėjas, be jokių išlaidų, gali 
nutraukti bet kuriuo metu, pranešęs apie 
tai prieš mėnesį. 
4. Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
nutraukti sutartį be jokių išlaidų, jei jie 
pastebi elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjo siūlomus sutarties sąlygų 
pakeitimus, nebent siūlomi pakeitimai yra 
tik naudingi galutiniam paslaugų gavėjui. 
Teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 
ne vėliau kaip prieš mėnesį tinkamai 
praneša apie numatomus tokius 
pakeitimus ir kartu praneša apie jų teisę 
nutraukti tokią sutartį be jokių išlaidų, jei 
naujos sąlygos jiems nepriimtinos. 2 dalis 
taikoma mutatis mutandis.
5. Bet koks reikšmingas ir ne trumpalaikis 
faktinio veikimo, susijusio su sparta ar 
kitais kokybės parametrais, ir elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjo pagal 26 
straipsnį nurodyto veikimo skirtumas 
laikomas veikimo neatitikimu, kai 
siekiama nustatyti galutinio paslaugų 
gavėjo teisės gynimo priemones pagal 
nacionalinės teisės aktus. 
6. Dėl abonentinės sutarties, susijusios su 
to paties elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjo teikiamomis papildomomis 
paslaugomis sudarymo pradinės sutarties 
laikotarpis nepradedamas skaičiuoti iš 
naujo, nebent papildomos (-ų) paslaugos 
(-ų) kaina gerokai viršija pradinių 
paslaugų kainą arba jei papildomos 
paslaugos yra siūlomos specialia 
reklamine kaina, siejama su esamos 
sutarties pratęsimu. 
7. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
taiko tokias sutarties nutraukimo sąlygas 
ir procedūras, kuriomis nesudaromos 
kliūtys keisti paslaugų gavėją ar nuo to 
neatgrasoma.

Or. en
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Pagrindimas

Perkelta atgal į Direktyvą 2002/22/EB.

Pakeitimas 269
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal Direktyvą 2011/83/EB 
vartotojas turi teisę atsisakyti nuotolinės 
prekybos arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytos sutarties per 14 dienų 
nuo tos sutarties sudarymo datos.

Or. en

Pakeitimas 270
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vartotojai ir kiti galutiniai paslaugų 
gavėjai turi teisę nutraukti sutartį, pranešę 
apie tai prieš mėnesį, jei nuo sutarties 
sudarymo praėjo šeši mėnesiai ar daugiau, 
nebent jie susitarė kitaip. Nemokama jokia 
kompensacija, išskyrus lengvatinėmis 
sąlygomis įsigytos įrangos, kuri buvo 
susieta su sutartimi sudarant tą sutartį, 
likutinę vertę ir pro rata temporis
atlyginimą už pasinaudojimą bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis, kurios 
buvo taip įvardytos sudarant tą sutartį. Bet 
kokį apribojimą naudoti galinį įrenginį 
kituose tinkluose teikėjas panaikina 
nemokamai ne vėliau kaip sumokėjus tokią 
kompensaciją.

2. Vartotojai ir kiti to pageidaujantys 
galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
nutraukti sutartį, pranešę apie tai prieš 
mėnesį, jei nuo sutarties laikotarpio 
pradžios praėjo šeši mėnesiai ar daugiau. 
Nemokama jokia kompensacija, išskyrus 
lengvatinėmis sąlygomis įsigytos įrangos, 
kuri buvo susieta su sutartimi sudarant tą 
sutartį, likutinę vertę ir pro rata temporis
atlyginimą už pasinaudojimą bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis, kurios 
buvo taip įvardytos sudarant tą sutartį. Bet 
kokį apribojimą naudoti galinį įrenginį 
kituose tinkluose teikėjas panaikina 
nemokamai ne vėliau kaip sumokėjus tokią 
kompensaciją.
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Pakeitimas 271
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Bet koks reikšmingas ir ne trumpalaikis 
faktinio veikimo, susijusio su sparta ar 
kitais kokybės parametrais, ir elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjo pagal 26 straipsnį 
nurodyto veikimo skirtumas laikomas 
veikimo neatitikimu, kai siekiama nustatyti 
galutinio paslaugų gavėjo teisės gynimo 
priemones pagal nacionalinės teisės aktus.

5. Bet koks reikšmingas ir ne trumpalaikis 
faktinio veikimo, susijusio su sparta ar 
kitais kokybės parametrais, ir elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjo pagal 26 straipsnį 
nurodyto veikimo skirtumas laikomas 
veikimo neatitikimu, kai siekiama nustatyti 
galutinio paslaugų gavėjo teisės gynimo 
priemones pagal nacionalinės teisės aktus. 
Galutiniai paslaugų gavėjai dėl tokio 
veikimo neatitikimo taip pat turi teisę 
nutraukti sutartį.

Or. en

Pakeitimas 272
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Bet koks reikšmingas ir ne trumpalaikis 
faktinio veikimo, susijusio su sparta ar 
kitais kokybės parametrais, ir elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjo pagal 26 straipsnį 
nurodyto veikimo skirtumas laikomas 
veikimo neatitikimu, kai siekiama 
nustatyti galutinio paslaugų gavėjo teisės 
gynimo priemones pagal nacionalinės 
teisės aktus.

5. Jei yra reikšmingas ir ne trumpalaikis 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjo pagal 
26 straipsnį nurodyto veikimo ir

Or. de
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Pagrindimas

Duomenų perdavimo spartos skirtumai pasiekė didelį mastą. Numačius specialiąją sutarties 
nutraukimo teisę elektroninių ryšių teikėjai bus linkę sutartyse nurodyti realistiškus duomenų 
spartos duomenis. Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat neturėtų vėliau teikti skundų dėl 
veikimo, kuriuos vargu ar įmanoma patenkinti, nes šios problemos dažnai kyla dėl tinklo 
perkrovos.

Pakeitimas 273
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų perdavimo spartos skirtumas, 
galutiniam paslaugų gavėjui suteikiama 
specialioji teisė nutraukti sutartį;

Or. de

Pakeitimas 274
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitų kokybės parametrų skirtumas, jis 
laikomas veikimo neatitikimu, kai 
siekiama nustatyti galutinio paslaugų 
gavėjo teisės gynimo priemones pagal 
nacionalinės teisės aktus.

Or. de

Pakeitimas 275
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Dėl abonentinės sutarties, susijusios su 
to paties elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjo teikiamomis papildomomis 
paslaugomis sudarymo pradinės sutarties 
laikotarpis nepradedamas skaičiuoti iš 
naujo, nebent papildomos (-ų) paslaugos (-
ų) kaina gerokai viršija pradinių paslaugų 
kainą arba jei papildomos paslaugos yra 
siūlomos specialia reklamine kaina, 
siejama su esamos sutarties pratęsimu.

6. Dėl abonentinės sutarties, susijusios su 
to paties elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjo teikiamomis papildomomis 
paslaugomis sudarymo pradinės sutarties 
laikotarpis nepradedamas skaičiuoti iš 
naujo, nebent papildomos (-ų) paslaugos (-
ų) kaina gerokai viršija pradinių paslaugų 
kainą arba jei papildomos paslaugos yra 
siūlomos specialia reklamine kaina, 
siejama su esamos sutarties pratęsimu. 
Vartotojas apie tai tinkamai 
informuojamas ir turi aiškiai sutikti su 
pratęsimu.

Or. en

Pakeitimas 276
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės gali išlaikyti esamus 
arba nustatyti papildomus reikalavimus, 
susijusius su sutartimis, kurioms taikomas 
šis straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 277
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Pasiūlymų paketai
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Jei vartotojams siūlomų paslaugų pakete 
yra bent vienas prijungimas prie 
elektroninių ryšių tinklo ar bent viena 
elektroninių ryšių paslauga, šio 
reglamento 28 ir 30 straipsniai taikomi 
visiems paketo elementams.

Or. pt

Pagrindimas

Paslaugų paketų taisyklės perkeltos į Universaliųjų paslaugų direktyvą.

Pakeitimas 278
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Pasiūlymų paketai

Jei vartotojams siūlomų paslaugų pakete 
yra bent vienas prijungimas prie 
elektroninių ryšių tinklo ar bent viena 
elektroninių ryšių paslauga, šio 
reglamento 28 ir 30 straipsniai taikomi 
visiems paketo elementams.

Or. en

Pakeitimas 279
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei vartotojams siūlomų paslaugų pakete 
yra bent vienas prijungimas prie 
elektroninių ryšių tinklo ar bent viena 
elektroninių ryšių paslauga, šio reglamento

Jei vartotojams siūlomų paslaugų pakete 
yra bent vienas prijungimas prie 
elektroninių ryšių tinklo ar bent viena 
elektroninių ryšių paslauga, šis ir 30 
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28 ir 30 straipsniai taikomi visiems paketo 
elementams.

straipsniai taikomi visiems paketo 
elementams, nebent elektroninių ryšių 
paslauga sudaro nedidelę jo dalį.

Or. en

Pakeitimas 280
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Teikėjo pakeitimas ir numerių 

perkeliamumas
1. Visi nacionalinio numeracijos plano 
numerius turintys galutiniai paslaugų 
gavėjai, turi teisę, jei pageidauja, išlaikyti 
savo numerį (-ius), nepriklausomai nuo 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjo, 
kuris paslaugas teikia pagal Direktyvos 
2002/22/EB I priedo C dalį, su sąlyga, kad 
teikėjas yra elektroninių ryšių valstybėje 
narėje, su kuria susijęs nacionalinis 
numeracijos planas, teikėjas, arba kuris 
yra Europos elektroninių ryšių teikėjas, 
kuris kompetentingai buveinės valstybės 
narės reguliavimo institucijai pranešė 
apie tai, kad jis teikia ar ketina teikti 
tokias paslaugas valstybėje narėje, su 
kuria susijęs nacionalinis numeracijos 
planas. 
2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjų 
nustatomos kainos, susijusios su numerių 
perkeliamumu, yra pagrįstos sąnaudomis 
ir galutiniams paslaugų gavėjams taikomi 
tiesioginiai mokesčiai, jei taikomi, neturi 
atgrasinti galutinių paslaugų gavėjų keisti 
teikėją.
3. Numerių perkėlimas ir jų aktyvavimas 
vykdomi kuo greičiau. Galutinių paslaugų 
gavėjų, kurie sudarė sutartį perkelti 
numerį naujam teikėjui, numeris 
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aktyvuojamas per vieną darbo dieną po 
tokios sutarties sudarymo. Dėl numerio 
perkėlimo gavėjas negali likti be 
paslaugos ilgiau kaip vieną darbo dieną. 
4. Teikėjo keitimo ir numerio perkėlimo 
procesui vadovauja naujasis elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjas. Galutiniai 
paslaugų gavėjai gauna pakankamai 
informacijos apie teikėjo keitimą prieš ir 
per teikėjo keitimo procesą ir iškart po to, 
kai jis užbaigiamas. Galutiniai paslaugų 
gavėjai kitam teikėjui prieš jų valią 
nepriskiriami. 
5. Galutinių paslaugų gavėjų sutartys su 
ankstesniaisiais elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjais nutraukiamos 
automatiškai po to, kai užbaigiamas 
teikėjo keitimo procesas. Ankstesnieji 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
vartotojams, kurie naudojasi išankstinio 
mokėjimo paslaugomis, grąžina visą 
neišnaudotą kreditą. 
6. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, 
kurie delsia pakeisti teikėją ar tuo 
piktnaudžiauja, įskaitant informacijos, 
reikalingos numeriui perkelti, 
nesuteikimą, turi išmokėti kompensaciją 
galutiniams paslaugų gavėjams, kurių 
atžvilgiu buvo vykdomas toks delsimas ar 
piktnaudžiavimas.
7. Jei galutinis paslaugų gavėjas, kuris 
pasirenka naują interneto prieigos 
paslaugų teikėją, turi elektroninio pašto 
adresą, kurį jam suteikė ankstesnysis 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjas, 
tuomet, galutiniam paslaugų gavėjui 
paprašius, jis nemokamai 12 mėnesių 
persiunčia į bet kokį galutinio paslaugų 
gavėjo nurodytą elektroninio pašto adresą 
visus elektroninius laiškus, adresuotus 
galutinio paslaugų gavėjo ankstesniu 
elektroninio pašto adresu. Ši elektroninių 
laiškų persiuntimo paslauga turėtų turėti 
automatinį atsakymo pranešimą, kuriuo 
visiems elektroninių laiškų siuntėjams 
būtų pranešama apie galutinio paslaugų
gavėjo naują elektroninio pašto adresą. 
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Galutiniams paslaugų gavėjams turėtų 
būti suteikta galimybė pasirinkti, kad 
naujasis elektroninio pašto adresas 
nebūtų atskleidžiamas automatinio 
atsakymo pranešime. 
Pasibaigus pradiniam 12 mėnesių 
laikotarpiui, ankstesnysis elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjas suteikia 
galutiniam paslaugų gavėjui galimybę 
pratęsti (prireikus, už mokestį) 
elektroninių laiškų persiuntimo 
laikotarpį. Ankstesnysis elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjas galutinio paslaugų 
gavėjo pradinio elektroninio pašto adreso 
nepriskiria kitam galutiniam paslaugų 
gavėjui, kol nepraeina dveji metai nuo 
sutarties nutraukimo ir, bet kuriuo atveju, 
per laikotarpį, kuriam buvo pratęstas 
elektroninių laiškų persiuntimas. 
8. Nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos gali nustatyti visuotinius 
teikėjo keitimo ir numerių perkėlimo 
procesus, įskaitant tinkamas sankcijas 
teikėjams ir kompensacijas galutiniams 
paslaugų gavėjams. Jos atsižvelgia į 
būtiną galutinio paslaugų gavėjo apsaugą 
teikėjo keitimo proceso metu ir į poreikį 
užtikrinti tokio proceso efektyvumą.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta atgal į Direktyvą 2002/22/EB.

Pakeitimas 281
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Teikėjo keitimo ir numerio perkėlimo 
procesui vadovauja naujasis elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjas. Galutiniai 

4. Numerių perkėlimas ir paskesnis 
aktyvavimas vykdomi kuo greičiau. 
Galutinių paslaugų gavėjų, kurie sudarė 
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paslaugų gavėjai gauna pakankamai 
informacijos apie teikėjo keitimą prieš ir 
per teikėjo keitimo procesą ir iškart po to, 
kai jis užbaigiamas. Galutiniai paslaugų 
gavėjai kitam teikėjui prieš jų valią 
nepriskiriami.

sutartį perkelti numerį naujam teikėjui, 
numeris aktyvuojamas per vieną darbo 
dieną po tokios sutarties sudarymo.
Naujasis elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjas vadovauja teikėjo keitimo ir 
numerio perkėlimo procesui ir užtikrina, 
kad galutiniai paslaugų gavėjai gautų 
pakankamai informacijos apie teikėjo 
keitimą prieš ir per teikėjo keitimo procesą 
ir iškart po to, kai jis užbaigiamas.

Nepažeisdamos pirmos pastraipos, 
kompetentingos nacionalinės institucijos, 
atsižvelgdamos į EERRI gaires, gali 
nustatyti visuotinį teikėjų keitimo ir 
numerių perkėlimo procesą. Jos 
atsižvelgia į būtiną galutinio paslaugų 
gavėjo apsaugą teikėjo keitimo proceso 
metu ir į būtinybę užtikrinti tokio proceso 
efektyvumą. Bet kuriuo atveju dėl 
numerio perkėlimo gavėjas negali likti be 
paslaugos ilgiau kaip vieną darbo dieną. 
Galutiniai paslaugų gavėjai kitam teikėjui 
prieš jų valią nepriskiriami.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
numatytos atitinkamos sankcijos 
įmonėms, įskaitant įpareigojimą išmokėti 
abonentams kompensaciją už nuostolius, 
patirtus dėl telefono ryšio numerių 
perkėlimo vilkinimo arba jų netinkamo 
perkėlimo dėl paslaugų teikėjų arba jų 
įgaliotinių kaltės.

Or. en

Pakeitimas 282
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Galutinių paslaugų gavėjų sutartys su 
ankstesniaisiais elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjais nutraukiamos 
automatiškai po to, kai užbaigiamas teikėjo 

5. Galutinių paslaugų gavėjų sutartys su 
ankstesniaisiais elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjais nutraukiamos 
automatiškai po to, kai užbaigiamas teikėjo 
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keitimo procesas. Ankstesnieji elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjai vartotojams, 
kurie naudojasi išankstinio mokėjimo 
paslaugomis, grąžina visą neišnaudotą 
kreditą.

keitimo procesas. Ankstesnieji elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjai vartotojams, 
kurie naudojasi išankstinio mokėjimo 
paslaugomis, grąžina visą neišnaudotą 
kreditą. Galutiniai paslaugų gavėjai taip 
pat gali prašyti, kad likęs iš anksto 
sumokėtas jų kreditas būtų perkeltas į 
naujojo paslaugų teikėjo paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 283
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Paslaugų teikėjai teikia techninę 
informaciją arba protokolus, kuriais 
naudodamiesi galutiniai paslaugų gavėjai 
gali perprogramuoti vieno teikėjo 
aparatinę įrangą, kad ji būtų suderinama 
su kito teikėjo paslauga. Ši informacija 
teikiama nemokamai.

Or. en

Pakeitimas 284
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
2 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnyje įterpiamas toks punktas:
„fa) „naujasis elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjas“ – elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjas, kuriam perkeliamas 
telefono numeris arba paslauga;“
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Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata į UPD 2 straipsnį įtraukiama nauja sąvokos „naujasis elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjas“ apibrėžtis.

Pakeitimas 285
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 20 straipsnyje įterpiama tokia dalis:
„-1a. Valstybės narės užtikrina, kad 1 
dalyje nurodyta informacija būtų 
pateikiama aiškiai, išsamiai ir lengvai 
suprantamu būdu, nepažeidžiant 
Vartotojų teisių direktyvos* reikalavimų 
dėl ne prekybai skirtose patalpose ir 
(arba) nuotolinės prekybos sutarčių. 
Vartotojas arba kitas to prašantis 
galutinis paslaugų gavėjas gauna 
sutarties kopiją patvariojoje laikmenoje.
___________________
* 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš 
dalies keičiamos Tarybos direktyva 
93/13/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 1999/44/EB bei 
panaikinamos Tarybos direktyva 
85/577/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 
2011 11 22, p. 64).“

Or. en

Pagrindimas

Keičiama derinant su Vartotojų teisių direktyva.
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Pakeitimas 286
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 20 straipsnyje įterpiama tokia dalis:
„-1a. Valstybės narės užtikrina, kad 1 ir 
1a dalyse nurodyta informacija būtų 
pateikiama aiškiai, išsamiai ir lengvai 
suprantamu būdu, nepažeidžiant 
Vartotojų teisių direktyvos* reikalavimų 
dėl ne prekybai skirtose patalpose ir 
(arba) nuotolinės prekybos sutarčių. 
Vartotojas ar kitas to prašantis galutinis 
paslaugų gavėjas gauna sutarties kopiją 
bent elektroniniu formatu, o jei to prašo –
raštu. Valstybės narės gali išlaikyti 
esamus arba nustatyti naujus sutartinės 
informacijos reikalavimus nacionalinės 
teisės kalba, siekdamos užtikrinti, kad ši 
informacija būtų lengvai suprantama 
vartotojui arba kitam to prašančiam 
galutiniam paslaugų gavėjui.
_________________
* 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš 
dalies keičiamos Tarybos direktyva 
93/13/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 1999/44/EB bei 
panaikinamos Tarybos direktyva 
85/577/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 
2011 11 22, p. 64).“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu būtų pakeičiamas nuomonės projekto 20 pakeitimas.
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Pakeitimas 287
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 b dalis (nauja)
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 20 straipsnyje įterpiama tokia dalis:
„-1a. Valstybės narės užtikrina, kad 1 ir 
1a dalyse nurodyta informacija būtų 
pateikiama aiškiai, išsamiai ir lengvai 
prieinamu būdu oficialia valstybės narės, 
kurioje paslauga teikiama, kalba, 
nepažeidžiant Vartotojų teisių direktyvos* 
reikalavimų dėl ne prekybai skirtose 
patalpose ir (arba) nuotolinės prekybos 
sutarčių. Vartotojas ar kitas to prašantis 
galutinis paslaugų gavėjas gauna 
sutarties kopiją bent elektroniniu formatu 
ir raštu.
______________________
* 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš 
dalies keičiamos Tarybos direktyva 
93/13/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 1999/44/EB bei 
panaikinamos Tarybos direktyva 
85/577/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 
2011 11 22, p. 64).“

Or. en

Pakeitimas 288
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio 1 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

1c) 20 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės užtikrina, kad 
užsisakydami sujungimo su viešuoju ryšių 
tinklu paslaugas ir (arba) viešąsias 
elektroninių ryšių paslaugas, vartotojai ir 
kiti jų pageidaujantys galutiniai paslaugų 
gavėjai turėtų teisę su ūkio subjektu arba 
ūkio subjektais, teikiančiais tokį sujungimą 
ir (arba) paslaugas, sudaryti sutartį. 
Sutartyje aiškiai, išsamiai ir lengvai 
suprantamu būdu nurodoma bent ši
informacija:

"1. Valstybės narės užtikrina, kad,
užsisakydami sujungimo su viešuoju ryšių 
tinklu paslaugas ir (arba) viešąsias 
elektroninių ryšių paslaugas, vartotojai ir 
kiti jų pageidaujantys galutiniai paslaugų 
gavėjai turėtų teisę su ūkio subjektu arba 
ūkio subjektais, teikiančiais tokį sujungimą 
ir (arba) paslaugas, sudaryti sutartį. 
Sutartyje nurodoma bent ši informacija:

a) ūkio subjekto tapatybė ir adresas; a) ūkio subjekto tapatybė, adresas ir 
kontaktinė informacija, taip pat, jei 
skiriasi, adresas ir kontaktinė 
informacija, kur galima siųsti skundus;

b) teikiamos paslaugos, visų pirma 
įskaitant:

b) pagrindinės teikiamų paslaugų 
charakteristikos, visų pirma įskaitant:

– konkretų tarifų planą arba planus, 
kuriems taikoma sutartis, ir siūlomų 
kiekvieno tokio tarifų plano paslaugų 
tipus, įskaitant ryšių duomenų kiekį;

– ar suteikiama, ar nesuteikiama skubios 
pagalbos iškvietimo bei skambintojo vietos 
nustatymo paslauga ir bet kokie skubios 
pagalbos iškvietimo apribojimai pagal 26 
straipsnį;

– ar teikiamos ir kurioje valstybėje narėje 
teikiamos skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugos ir informacija apie 
skambinančiojo vietą, taip pat bet kokie 
skubios pagalbos iškvietimo apribojimai 
pagal 26 straipsnį;

– informaciją apie bet kokias kitas prieigą 
prie paslaugų ir taikomųjų programų ir 
naudojimąsi jomis ribojančias sąlygas, kai 
jos yra leidžiamos nacionalinės teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę,
– siūlomos paslaugos užtikrinamą 
minimalų kokybės lygį, būtent pradinio 
sujungimo laiką, o tam tikrais atvejais kitus 
paslaugos kokybės parametrus, kurie 
apibrėžti nacionalinių reguliavimo 
institucijų,

– siūlomos paslaugos užtikrinamą 
minimalų kokybės lygį, būtent pradinio 
sujungimo laiką, o tam tikrais atvejais kitus 
paslaugos kokybės parametrus, kurie 
apibrėžti nacionalinių reguliavimo 
institucijų,

– informaciją apie visas procedūras, 
kurias vykdo ūkio subjektas, siekdamas 
įvertinti ir reguliuoti srautus, kad būtų 
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išvengta tinklo užpildymo arba 
perpildymo, bei informaciją apie tai, kaip 
šios procedūros galėtų paveikti tinklo 
kokybę,
– siūlomų techninės priežiūros paslaugų
rūšis ir pagalbos vartotojams paslaugas, 
taip pat būdus kaip kreiptis pagalbos,

– garantinio aptarnavimo rūšis, teikiamas 
techninės priežiūros ir pagalbos 
vartotojams paslaugas, šių paslaugų 
sąlygas ir kainas, taip pat būdus, kaip 
kreiptis pagalbos;

– visus teikėjo nustatytus galinių įrenginių, 
kuriuos suteikia teikėjas, naudojimo 
apribojimus;

– visus teikėjo nustatytus galinių įrenginių, 
kuriuos suteikia teikėjas, naudojimo 
apribojimus, įskaitant informaciją apie 
galinio įrenginio atrakinimą ir visus 
mokesčius, taikomus nutraukus sutartį;

c) jei taikomas įpareigojimas pagal 25 
straipsnį – abonento galimybės pasirinkti, 
ar įtraukti ar neįtraukti jo asmens duomenis 
į abonentų sąrašą, ir atitinkami duomenys;

c) jei taikomas įpareigojimas pagal 25 
straipsnį – abonento galimybės pasirinkti, 
ar įtraukti jo asmens duomenis į abonentų 
sąrašą, ir atitinkami duomenys;

d) informacija apie kainas ir tarifus bei
priemones, kuriomis galima gauti naujausią 
informaciją apie visus taikomus tarifus ir 
techninės priežiūros mokesčius, siūlomus 
mokėjimo būdus ir sąnaudų skirtumus, 
priklausančius nuo mokėjimo būdo;

d) išsami informacija apie kainas ir tarifus, 
įskaitant mokesčius ir papildomus 
mokesčius, kurie gali būti taikomi, taip 
pat priemones, kuriomis galima gauti 
naujausią informaciją apie visus taikomus 
tarifus ir techninės priežiūros mokesčius;
da) siūlomi mokėjimo būdai ir sąnaudų
skirtumai, susiję su mokėjimo būdu, taip 
pat esamos sąskaitų skaidrumo 
užtikrinimo ir vartojimo lygio stebėsenos 
priemonės;

e) sutarties galiojimo laikotarpis ir 
paslaugų teikimo bei sutarties pratęsimo ir 
nutraukimo sąlygos, įskaitant:

e) sutarties galiojimo laikotarpis ir 
paslaugų teikimo bei sutarties pratęsimo ir 
nutraukimo sąlygos, įskaitant:

– visą minimalią reikiamą naudojimo 
trukmę ir laikotarpį, kurie būtini norint 
pasinaudoti akcija,

– visą minimalią reikiamą naudojimo 
trukmę ir laikotarpį, kurie būtini norint
pasinaudoti akcija,

– visus mokesčius, susijusius su telefono 
ryšio numerių ir kitų identifikatorių 
perkėlimu,

– visus mokesčius, susijusius su teikėjo 
keitimu ir telefono ryšio numerių ir kitų 
identifikatorių perkėlimu, įskaitant 
kompensavimo tvarką, jei delsiama 
pakeisti teikėją ar tuo piktnaudžiaujama;

– visus mokesčius, mokėtinus nutraukiant 
sutartį, įskaitant su galiniais įrenginiais 
susijusių sąnaudų išieškojimą,

– visus mokesčius, mokėtinus nutraukiant 
sutartį, įskaitant su galiniais įrenginiais 
susijusių sąnaudų išieškojimą (remiantis 
įprastais nusidėvėjimo vertinimo 
metodais), arba bet kuriomis kitomis 
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reklaminėmis sąlygomis 
(pro rata temporis pagrindu);

f) kompensacija ir grąžinamos sumos, 
kurios išmokamos, jei paslaugų kokybė 
neatitinka sutartyje nurodyto kokybės 
lygio;

f) kompensacija ir grąžinamos sumos, 
įskaitant, kai taikytina, aiškią nuorodą į 
įstatymais numatytas vartotojų teises, 
taikomas, jei paslaugų kokybė neatitinka 
sutartyje nurodyto kokybės lygio;

g) būdas, kaip pradėti ginčų sprendimo 
procedūras pagal 34 straipsnį;

g) būdas, kaip pradėti ginčų, įskaitant 
tarpvalstybinius ginčus, sprendimo 
procedūras pagal 34 straipsnį;

ga) išsami informacija, kaip neįgalieji 
galutiniai paslaugų gavėjai gali gauti 
informaciją apie jiems sukurtus 
produktus ir paslaugas;

h) veiksmai, kurių gali imtis ūkio 
subjektas, reaguodamas į įvykius, 
susijusius su saugumu arba vientisumu, 
arba į grėsmes ir pažeidžiamumą.

h) veiksmai, kurių gali imtis ūkio 
subjektas, reaguodamas į įvykius, 
susijusius su saugumu arba vientisumu, 
arba į grėsmes ir pažeidžiamumą.

Valstybės narės taip pat gali reikalauti, kad 
sutartyje būtų pateikta 21 straipsnio 4 
dalyje nurodyta ir su teikiama paslauga 
susijusi informacija, kurią šiuo tikslu gali 
teikti atitinkamos viešosios institucijos, 
apie elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
naudojimą dalyvaujant neteisėtoje veikloje 
ar platinant žalingą turinį bei apie apsaugos 
priemones, skirtas nuo pavojų apsaugoti 
asmenį, jo privatumą ir asmens duomenis.“

Valstybės narės taip pat gali reikalauti, kad 
sutartyje būtų pateikta 21 straipsnio 4 
dalyje nurodyta ir su teikiama paslauga 
susijusi informacija, kurią šiuo tikslu gali 
teikti atitinkamos viešosios institucijos, 
apie elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
naudojimą dalyvaujant neteisėtoje veikloje 
ar platinant žalingą turinį bei apie apsaugos 
priemones, skirtas nuo pavojų apsaugoti 
asmenį, jo privatumą ir asmens duomenis.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:LT:PDF)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas nuomonės projekto 21 pakeitimas.

Pakeitimas 289
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio 1 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

1c) 20 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama 
taip:

„1. Valstybės narės užtikrina, kad 
užsisakydami prisijungimo paslaugas prie 
viešojo ryšių tinklo, ir (arba) viešąsias 
elektroninio ryšio paslaugas, vartotojai ir 
kiti jų pageidaujantys galutiniai paslaugų 
gavėjai turėtų teisę su įmone arba 
įmonėmis, teikiančiomis tokį prisijungimą 
ir (arba) paslaugas, sudaryti sutartį. 
Sutartyje aiškiai, išsamiai ir lengvai 
suprantamu būdu nurodoma bent ši 
informacija:

„1. Valstybės narės užtikrina, kad 
užsisakydami prisijungimo paslaugas prie 
viešojo ryšių tinklo, ir (arba) viešąsias 
elektroninio ryšio paslaugas, vartotojai ir 
kiti jų pageidaujantys galutiniai paslaugų 
gavėjai turėtų teisę su įmone arba 
įmonėmis, teikiančiomis tokį prisijungimą 
ir (arba) paslaugas, sudaryti sutartį. 
Sutartyje aiškiai, išsamiai ir lengvai 
suprantamu būdu nurodoma bent ši 
informacija:

a) įmonės tapatybė ir adresas; a) įmonės tapatybė, adresas ir kontaktinė 
informacija ir, jei skiriasi, adresas ir 
kontaktinė informacija, kur galima siųsti 
bet kokius skundus;

b) teikiama paslauga, visų pirma įskaitant: b) teikiamų paslaugų pagrindinės savybės, 
pirmiausia įskaitant:

konkrečius vieną ar kelis tarifų planus, 
kuriems taikoma sutartis, ir, kiekvienam 
tokiam tarifų planui, siūlomų paslaugų 
tipus, įskaitant ryšių duomenų kiekį;
galimybę vartotojams perkelti visą per 
ankstesnį sąskaitų pateikimo laikotarpį 
nepanaudotą duomenų kiekį, kai taikomi 
tarifų planai su iš anksto nustatytu ryšių 
duomenų kiekiu,

ar suteikiama, ar nesuteikiama skubios 
pagalbos iškvietimo bei skambintojo vietos 
nustatymo paslauga ir bet kokie skubios 
pagalbos iškvietimo apribojimai pagal 26 
straipsnį;

galimybę visų atitinkamų teikiamų 
paslaugų atveju naudotis skubios pagalbos 
iškvietimo bei skambintojo vietos 
nustatymo paslaugomis ir nurodyti bet
kokius skubios pagalbos iškvietimo 
nuostatos apribojimus pagal 26 straipsnį ir 
bet kokius šios nuostatos pakeitimus;

informaciją apie bet kokias kitas prieigą 
prie paslaugų ir taikomųjų programų ir 
naudojimąsi jomis ribojančias sąlygas, kai 
jos yra leidžiamos nacionalinės teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę;
užtikrinamą minimalų paslaugos kokybės 
lygį, būtent pradinio sujungimo laiką, o 

užtikrinamą minimalų paslaugos kokybės 
lygį, būtent pradinio sujungimo laiką, o 
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tam tikrais atvejais kitus paslaugos 
kokybės parametrus, kurie apibrėžti 
nacionalinių reguliavimo institucijų;

tam tikrais atvejais kitus paslaugos 
kokybės parametrus, kurie apibrėžti 
nacionalinių reguliavimo institucijų;

informaciją apie visas procedūras, kurias 
vykdo įmonė, siekdama įvertinti ir 
reguliuoti srautus, kad būtų išvengtas 
tinklo užpildymo arba perpildymo, bei 
apie tai, kaip šios procedūros galėtų 
paveikti tinklo kokybę;

teikiamų techninės priežiūros paslaugų
rūšis ir pagalbos vartotojams paslaugas, 
taip pat prisijungimo prie šių paslaugų 
būdus;

garantinio aptarnavimo rūšis, teikiamas
techninės priežiūros ir klientų 
aptarnavimo paslaugas, šių paslaugų 
sąlygas bei kainas ir būdus, kaip susisiekti 
su šiomis tarnybomis;

visus teikėjo nustatytus pateiktų galinių 
įrenginių naudojimo apribojimus;

visus teikėjo nustatytus pateiktų galinių 
įrenginių naudojimo apribojimus, įskaitant 
informaciją apie galinio įrenginio 
atrakinimą ir visus mokesčius, taikomus, 
jei sutartis nutraukiama nepasibaigus 
minimaliam sutarties galiojimo 
laikotarpiui;

galutiniam vartotojui, jo prašymu, 
reikalingą techninę informaciją, siekiant 
užtikrinti gerą pasirinkto galinio įrenginio 
veikimą visų jo sutartyje numatytų 
paslaugų požiūriu, išskyrus aiškaus 
techninio nesuderinamumo atvejus;

c) jei taikomas įpareigojimas pagal 25 
straipsnį – abonento galimybės pasirinkti, 
ar įtraukti ar neįtraukti jo asmens duomenis 
į abonentų sąrašą, ir atitinkami duomenys;

c) jei taikomas įpareigojimas pagal 25 
straipsnį – abonento galimybės pasirinkti, 
ar įtraukti ar neįtraukti jo asmens duomenis 
į abonentų sąrašą, ir atitinkami duomenys;

d) informacija apie kainas ir tarifus bei 
priemones, kuriomis galima gauti naujausią 
informaciją apie visus taikomus tarifus ir 
techninės priežiūros mokesčius, taikomus 
mokėjimo būdus ir sąnaudų skirtumus 
pagal mokėjimo būdą;

d) informacija apie kainas ir tarifus, 
įskaitant mokesčius ir papildomus 
mokesčius, kurie gali būti taikomi, bei 
priemones, kuriomis galima gauti naujausią 
informaciją apie visus taikomus tarifus ir 
techninės priežiūros mokesčius;

da) siūlomi mokėjimo metodai ir visi 
kainų skirtumai, susiję su mokėjimo 
metodu, taip pat turimos priemonės, 
kuriomis užtikrinamas sąskaitų 
skaidrumas ir stebimas vartojimo lygis;

e) sutarties galiojimo laikotarpis ir 
paslaugų teikimo bei sutarties pratęsimo ir 
nutraukimo sąlygos, įskaitant:

e) sutarties galiojimo laikotarpis ir 
paslaugų teikimo bei sutarties pratęsimo ir 
nutraukimo sąlygos, įskaitant:
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visą minimalią reikiamą naudojimo trukmę 
ir laikotarpį, kurie būtini norint pasinaudoti 
akcija;

visą minimalią reikiamą naudojimo trukmę 
ir laikotarpį, kurie būtini norint pasinaudoti 
akcija;

visus mokesčius, susijusius su numerių ir 
kitų identifikatorių perkėlimu;

visus mokesčius, susijusius su teikėjo 
keitimu bei numerių ir kitų identifikatorių 
perkėlimu, įskaitant kompensavimo 
tvarką, jei delsiama pakeisti teikėją ar tuo 
piktnaudžiaujama;

visus mokesčius, mokėtinus nutraukus 
sutartį, įskaitant su galiniais įrenginiais 
susijusių sąnaudų išieškojimą;

visus mokesčius, mokėtinus anksčiau laiko
nutraukus sutartį, įskaitant su galiniais 
įrenginiais susijusių sąnaudų išieškojimą 
(remiantis įprastais nusidėvėjimo 
vertinimo metodais), arba bet kurias kitas 
reklamines sąlygas (pro rata temporis
pagrindu);

f) kompensacija ir grąžinamos sumos, 
kurios taikomos, jei paslaugų kokybė 
neatitinka sutartyje nurodyto kokybės 
lygio;

f) kompensacija ir grąžinamos sumos, 
įskaitant, kai taikytina, aiškią nuorodą į 
įstatymais numatytas vartotojų teises,
kurios taikomos, jei paslaugų kokybė 
neatitinka sutartyje nurodyto kokybės 
lygio;

g) būdas, kaip pradėti ginčų sprendimo 
procedūras pagal 34 straipsnį;

g) būdas, kaip pradėti ginčų, įskaitant 
tarpvalstybinius ginčus, sprendimo 
procedūras pagal 34 straipsnį;

ga) informacija, kaip neįgalieji galutiniai 
paslaugų gavėjai gali gauti informaciją 
apie jiems sukurtus produktus ir 
paslaugas;

h) veiksmai, kurių gali imtis įmonė, 
reaguodama į incidentus, susijusius su 
saugumu arba vientisumu, arba į grėsmes ir 
pažeidžiamumą.

h) veiksmai, kurių gali imtis įmonė, 
reaguodama į incidentus, susijusius su 
saugumu arba vientisumu, arba į grėsmes ir 
pažeidžiamumą.

Valstybės narės taip pat gali reikalauti, kad 
sutartyje būtų pateikta 21 straipsnio 
4 dalyje nurodyta ir su teikiama paslauga 
susijusi informacija, kurią šiuo tikslu gali 
teikti atitinkamos viešosios institucijos, 
apie elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
naudojimą dalyvaujant neteisėtoje veikloje 
ar platinant žalingą turinį bei apie apsaugos 
priemones, skirtas nuo pavojų apsaugoti 
asmenį, jo privatumą ir asmens duomenis.“

Valstybės narės taip pat gali reikalauti, kad
sutartyje būtų pateikta 21 straipsnio 
4 dalyje nurodyta ir su teikiama paslauga 
susijusi informacija, kurią šiuo tikslu gali 
teikti atitinkamos viešosios institucijos, 
apie elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
naudojimą dalyvaujant neteisėtoje veikloje 
ar platinant žalingą turinį bei apie apsaugos 
priemones, skirtas nuo pavojų apsaugoti 
asmenį, jo privatumą ir asmens duomenis.“

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:fr:HTML)
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Pakeitimas 290
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 d punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d) 20 straipsnyje įterpiama tokia dalis:
„1a. Jei sutartis apima interneto prieigos 
ir duomenų paslaugų teikimą, šioje 
sutartyje, be 1 dalyje nurodytos 
informacijos, pateikiama ir ši 
informacija:
a) išsami informacija apie vienetų 
duomenų kainų planus, paketinių 
duomenų kainų planus ir visas taikomas 
su konkrečiu tarifų planu arba planais, 
kuriems taikoma sutartis, susijusias ribas; 
nurodoma ribas viršijančio duomenų 
kiekio vienetų arba paketo kaina ad hoc
arba nuolatiniu pagrindu ir visi duomenų 
spartos apribojimai, kurie gali būti 
taikomi konkrečiam tarifų planui arba 
planams, kuriems taikoma sutartis;
b) kaip galutiniai paslaugų gavėjai gali 
stebėti esamą suvartojimo lygį ir 
nusistatyti savanoriškas ribas;
c) fiksuotojo duomenų ryšio atveju –
prognozuojama duomenų parsisiuntimo ir 
išsiuntimo sparta galutinio paslaugų 
gavėjo buveinėje;
d) judriojo duomenų ryšio atveju –
vidutinė prognozuojama duomenų 
parsisiuntimo ir išsiuntimo sparta 
įprastiniame belaidžiame tinkle ir galimi 
spartos intervalai;
e) kiti paslaugų kokybės parametrai, kaip 
apibrėžta Reglamento (XXX)* 24 
straipsnio 2 dalyje;
f) informacija apie visas procedūras, 
kurias taiko teikėjas, siekdamas įvertinti ir 
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reguliuoti duomenų srautus, įskaitant 
nuorodą apie tai, kokie ryšių tikrinimo 
metodai naudojami taikant pagrįstas 
duomenų srautų valdymo priemones, ir 
informaciją apie galimą šių procedūrų 
poveikį paslaugų kokybei, galutinių 
paslaugų gavėjų privatumui ir asmens 
duomenų apsaugai; ir
g) aiškus ir suprantamas paaiškinimas, 
kokį praktinį poveikį turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų naudojimui gali 
turėti bet kokie duomenų kiekio 
apribojimai, faktinės spartos intervalai ir 
kiti paslaugos kokybės parametrai, taip 
pat kartu naudojamos specializuotos 
paslaugos.
__________________
* ...... Europos Parlamento ir Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. XXX/20XX, kuriuo 
nustatomos Europos bendrosios 
elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių 
infrastruktūros plėtros priemonės ir iš 
dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 
2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai 
(EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 
(OL L XXX, 20XX XX XX, p. X).“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu būtų pakeičiamas nuomonės projekto 22 pakeitimas.

Pakeitimas 291
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 d punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d) 20 straipsnyje įterpiama tokia dalis:
„1a. Jei sutartis apima interneto prieigos 
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ir duomenų paslaugų teikimą, šioje 
sutartyje, be 1 dalyje nurodytos 
informacijos, pateikiama ir ši 
informacija:
a) išsami informacija apie vienetų 
duomenų kainų planus, paketinių 
duomenų planų kainas ir visas taikomas 
ribas; nurodoma ribas viršijančio 
duomenų kiekio vienetų arba paketo 
kaina ad hoc arba nuolatiniu pagrindu ir 
visi duomenų spartos apribojimai, kurie 
gali būti taikomi;
b) kaip galutiniai paslaugų gavėjai gali 
stebėti esamą suvartojimo lygį, ar galima 
nusistatyti savanoriškas ribas ir kaip jas 
nustatyti;
c) fiksuotojo duomenų ryšio atveju –
prognozuojama duomenų parsisiuntimo ir 
išsiuntimo sparta galutinio paslaugų 
gavėjo buveinėje;
d) judriojo duomenų ryšio atveju –
parsisiuntimo ir išsiuntimo sparta ir 
spartos diapazonas, kurio galima tikėtis 
įprastinio belaidžio ryšio tinklo aprėpties 
zonoje tinkluose, kuriems taikomos 
sutartys;
ir kiti paslaugos kokybės parametrai, kaip 
apibrėžta Reglamento (XXX)* 24 
straipsnio 2 dalyje;
f) informacija apie visas procedūras, 
kurias taiko teikėjas, siekdamas įvertinti ir 
reguliuoti duomenų srautus, įskaitant 
nuorodą apie tai, kokie ryšių tikrinimo 
metodai naudojami taikant pagrįstas 
duomenų srautų valdymo priemones, ir 
informaciją apie galimą šių procedūrų 
poveikį paslaugų kokybei, galutinių 
paslaugų gavėjų privatumui ir asmens 
duomenų apsaugai; ir
g) aiškus ir suprantamas paaiškinimas, 
kokį praktinį poveikį turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų naudojimui gali 
turėti bet kokie duomenų kiekio 
apribojimai, spartos intervalai ir kiti 
paslaugų kokybės parametrai bei kartu 
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naudojamos specializuotos paslaugos.
_________________
* ...... Europos Parlamento ir Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. XXX/20XX, kuriuo 
nustatomos Europos bendrosios 
elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių 
infrastruktūros plėtros priemonės ir iš 
dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 
2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai 
(EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 
(OL L XXX, 20XX XX XX, p. X).“

Or. en

Pagrindimas

Pritaikytas nuomonės referento pasiūlymų dėl šio straipsnio variantas. Pažymėtina, kad 
judriojo ryšio tinklų aprėptis skiriasi atsižvelgiant į tai, kuriam tinklui iš tikrųjų taikoma 
sutartis, todėl aprėptį reikėtų nurodyti. Nors dėl netikėtų didelių sąskaitų tarptinklinio ryšio 
paslaugų suvartojimo ribos pateisinamos, panašių problemų dėl nacionalinių ryšio paslaugų 
nekyla. Todėl atrodo, kad nustatyti privalomą individualių suvartojimo ribų įgyvendinimą yra 
neproporcinga.

Pakeitimas 292
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 d punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d) 20 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Be 1 dalyje nurodytos informacijos, 
jeigu sutartyje numatyta interneto prieiga 
ir duomenų paslaugos, į tą sutartį taip pat 
įtraukiama ši informacija:
a) išsami informacija apie duomenų 
vienetų kainodaros planus, duomenų 
paketų kainodaros planus ir bet kokias 
taikomas ribas. Kai duomenų kiekis 
viršija ribas, ad hoc arba nuolatiniu 
pagrindu nurodoma vienetų arba paketo 
kaina ir visi duomenų spartos 
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apribojimai, kurie gali būti taikomi;
b) kaip galutiniai paslaugų gavėjai gali 
stebėti esamą suvartojimo lygį ir 
nusistatyti savanoriškas ribas, jeigu 
viršijus ribas taikomi papildomi mokesčiai 
tais atvejais, kai sutartyje yra numatytas 
standartinis duomenų kiekis;
c) fiksuotojo duomenų ryšio atveju –
nurodoma reali duomenų atsisiuntimo ir 
įkėlimo sparta galutinio paslaugų gavėjo 
buvimo vietoje;
d) judriojo duomenų ryšio atveju –
vidutinė prognozuojama duomenų 
atsisiuntimo ir įkėlimo sparta 
įprastiniame bevieliame ryšio tinkle ir 
galimi spartos intervalai;
e) kiti paslaugos kokybės parametrai, kaip 
apibrėžta Reglamento (XXX)* 24 
straipsnio 2 dalyje;
f) informacija apie visas procedūras, 
kurias taiko teikėjas, siekdamas įvertinti ir 
reguliuoti duomenų srautus, įskaitant 
nuorodą apie tai, kokie ryšių tikrinimo 
metodai naudojami pagrįstoms duomenų 
srautų valdymo priemonėms taikyti, ir 
informacija apie šių procedūrų galimą 
poveikį paslaugų kokybei, galutinių 
naudotojų privatumui ir asmens duomenų 
apsaugai; ir
g) aiškus ir suprantamas paaiškinimas, 
kokį praktinį poveikį turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų naudojimui gali 
turėti bet kokie duomenų kiekio 
apribojimai, faktinės spartos intervalai ir 
kiti paslaugos kokybės parametrai;
h) aiškus ir suprantamas paaiškinimas, 
kaip siuntimo sparta paskirstoma tarp 
interneto prieigos paslaugos ir 
specializuotų paslaugų, kokios galimos šio 
paskirstymo pasekmės naudojimosi 
turiniu, programomis ir paslaugomis 
požiūriu, pirmenybę teikiant interneto 
prieigai, jeigu vartotojas nenusprendžia 
kitaip.
_________________
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* Europos Parlamento ir Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. XXX/20XX, kuriuo 
nustatomos Europos bendrosios 
elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių 
infrastruktūros plėtros priemonės ir iš 
dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 
2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai 
(EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 
(OL L 20XX-XX-XX XXX, p. X).“).

Or. fr

Pakeitimas 293
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 e punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1e) 20 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Valstybės narės užtikrina, kad gavę 
pranešimą apie sutarties sąlygų 
pakeitimus, kuriuos siūlo elektroninių 
ryšių tinklus ir (arba) paslaugas teikiantys 
ūkio subjektai, abonentai turėtų teisę be 
nuobaudų nutraukti sutartį. Abonentams 
iš anksto, ne vėliau kaip prieš mėnesį, 
tinkamai pranešama apie numatomus 
tokius pakeitimus ir kartu pranešama apie 
jų teisę be nuobaudų nutraukti tokią 
sutartį, jei naujos sąlygos jiems 
nepriimtinos. Valstybės narės užtikrina, 
kad nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms būtų sudarytos galimybės 
nurodyti tokių pranešimų formą.“

„2. Vartotojai ir kiti to prašantys 
galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
nutraukti sutartį, pranešę apie tai prieš 
mėnesį, jei nuo sutarties galiojimo 
laikotarpio pradžios praėjo šeši mėnesiai 
ar daugiau. Nemokama jokia 
kompensacija, išskyrus lengvatinėmis 
sąlygomis įsigytos įrangos, kuri buvo 
susieta su sutartimi sudarant tą sutartį, 
likutinę vertę ir pro rata temporis
atlyginimą už pasinaudojimą bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis, kurios 
buvo taip įvardytos sudarant tą sutartį. 
Bet kokį apribojimą naudoti galinį 
įrenginį kituose tinkluose teikėjas 
panaikina nemokamai ne vėliau kaip 
sumokėjus tokią kompensaciją.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:LT:PDF)
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Pakeitimas 294
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 f punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f) 20 straipsnyje įterpiama tokia dalis:
„2a. EERRI paskelbia standartinių 
sutarčių šablonų, kuriuose pateikiama šio 
straipsnio 1 ir 1a dalyse reikalaujama 
informacija, rengimo gaires. Visos 
EERRI 21 straipsnio 3a dalyje nustatytų 
prognozuojamos duomenų teikimo spartos 
matavimo metodų ir skelbimo formų 
gairės taikomos šio straipsnio 1a dalyje 
reikalaujamai sutartinei informacijai.“

Or. en

Pagrindimas

Pritaikytas pranešėjo pasiūlymas, kuriuo žodžių junginys „visi EERRI standartai“ 
pakeičiamas žodžių junginiu „visos EERRI gairės“, derantis su nuomonės referento 
pakeitimu, kuriuo įterpiamas 3a straipsnis (naujas).

Pakeitimas 295
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 g punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1g) Įterpiamas toks straipsnis:
„20a straipsnis

Sutarties galiojimo trukmė ir nutraukimas
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
didžiausia vartotojų ir elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjų sudaromų sutarčių 
galiojimo trukmė būtų 24 mėnesiai. 
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Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
suteikia vartotojams galimybę sudaryti 12 
mėnesių sutartis.
2. Vartotojas turi teisę atšaukti nuotolinės 
prekybos sutartį arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytą sutartį per 14 dienų 
nuo jos sudarymo, kaip numatyta 
Direktyvoje 2011/83/ES.
3. Jei sutartyje arba nacionalinės teisės 
aktuose numatyta, kad sutarties 
laikotarpis yra terminuotas (ne 
minimalus) ir automatiškai pratęsiamas, 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjas 
laiku informuoja vartotoją, kad vartotojui 
liktų bent vienas mėnuo pareikšti 
nesutikimą su tokiu automatiniu 
pratęsimu. Jei vartotojas nesutikimo dėl 
tokio automatinio pratęsimo nepareiškia, 
sutartis laikoma nuolat pratęsiama 
sutartimi, kurią vartotojas, be jokių 
išlaidų, išskyrus išlaidas už paslaugų 
teikimą per pranešimo laikotarpį, gali 
nutraukti bet kuriuo metu, pranešęs apie 
tai prieš mėnesį.
4. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojai, gavę pranešimą apie 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjų 
siūlomų sutarties sąlygų pakeitimus, 
turėtų teisę nutraukti sutartį be jokių 
išlaidų. Teikėjai vartotojams ne vėliau 
kaip prieš mėnesį tinkamai praneša apie 
numatomus tokius pakeitimus ir kartu 
praneša apie jų teisę nutraukti tokią 
sutartį be jokių išlaidų, jei jie nesutinka 
su naujomis sąlygomis. 2 dalis taikoma 
mutatis mutandis.
5. Bet koks reikšmingas reguliariai 
pasikartojantis faktinio veikimo, susijusio 
su sparta ar kitais kokybės parametrais, ir 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjo 
pagal 20 straipsnį nurodyto veikimo 
skirtumas laikomas veikimo neatitikimu, 
kai siekiama nustatyti vartotojo teisės 
gynimo priemones pagal nacionalinės 
teisės aktus.
6. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
abonentinės sutarties, susijusios su to 
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paties elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjo teikiamomis papildomomis 
paslaugomis, sudarymo pradinės sutarties 
laikotarpis nebūtų pradedamas skaičiuoti 
iš naujo, nebent papildomų paslaugų 
kaina gerokai viršija pradinių paslaugų 
kainą arba jei papildomos paslaugos yra 
siūlomos specialia reklamine kaina, 
siejama su esamos sutarties pratęsimu.
7. Valstybės narės užtikrina, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
taikytų tokias sutarties nutraukimo 
sąlygas ir procedūras, kuriomis nebūtų 
sudaroma kliūčių keisti paslaugų teikėją 
ir nebūtų nuo to atgrasoma.
8. Jei vartotojams siūlomas paslaugų 
paketas apima bent vieną prijungimą prie 
elektroninių ryšių tinklo arba vieną 
elektroninių ryšių paslaugą, pirmiau 
išdėstytos nuostatos tiems paketo 
elementams taikomos, prireikus kartu, bet 
neatsižvelgiant į jokias su paketo linijinio 
transliavimo paslauga susijusias teikėjo
keitimo ir sutarties nutraukimo taisykles.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu būtų pakeičiamas nuomonės projekto 26 pakeitimas.

Pakeitimas 296
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 g punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2g) „Įterpiamas šis straipsnis“
„20a straipsnis

Sutarties galiojimo trukmė ir nutraukimas
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
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didžiausia vartotojų ir elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjų sudaromų sutarčių 
galiojimo trukmė būtų 24 mėnesiai. 
Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
suteikia vartotojams galimybę sudaryti 
sutartis be įsipareigojimo laikotarpio.
2. Vartotojas turi teisę atšaukti nuotolinės 
prekybos sutartį arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytą sutartį per 14 dienų 
nuo jos sudarymo, kaip numatyta 
Direktyvoje 2011/83/ES.
3. Jei sutartyse ar nacionalinės teisės 
aktuose numatyta, kad sutarties 
laikotarpis pratęsiamas pagal nutylėjimą, 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjas 
laiku informuoja vartotojus ir bet kuriuos 
kitus to paprašiusius galutinius paslaugų 
gavėjus, kad vartotojui ir to paprašiusiam 
kitam galutiniam paslaugų gavėjui būtų 
likęs bent vienas mėnuo pareikšti 
nesutikimą su pratęsimu pagal 
nutylėjimą. Jei vartotojas ir bet kuris kitas 
galutinis paslaugų gavėjas nepateikė 
prieštaravimo pratęsimui pagal 
nutylėjimą, sutartis laikoma nuolatine 
sutartimi, kurią vartotojas ir bet kuris 
kitas galutinis paslaugų gavėjas be jokių 
išlaidų gali nutraukti bet kuriuo metu, 
pranešęs apie tai prieš mėnesį.
4. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojai ir kiti galutiniai paslaugų 
gavėjai, gavę pranešimą apie elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjų siūlomų sutarties 
sąlygų pakeitimus, savo prašymu turėtų 
teisę nutraukti sutartį be jokių išlaidų. 
Teikėjai vartotojams ne vėliau kaip prieš 
mėnesį tinkamai praneša apie numatomus 
tokius pakeitimus ir kartu praneša apie jų 
teisę nutraukti tokią sutartį be jokių 
išlaidų, jei jie nesutinka su naujomis 
sąlygomis. 2 dalis taikoma mutatis 
mutandis.
5. Bet koks reikšmingas faktinio veikimo, 
susijusio su sparta ar kitais kokybės 
parametrais, ir elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjo pagal 20 straipsnį 
nurodyto veikimo skirtumas laikomas 
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veikimo neatitikimu, kai siekiama 
nustatyti vartotojo ar, pateikus prašymą, 
bet kurio kito galutinio paslaugų gavėjo 
teisių gynimo priemones pagal 
nacionalinės teisės aktus.
6. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
abonentinės sutarties, susijusios su to 
paties elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjo teikiamomis papildomomis 
paslaugomis, sudarymo pradinės sutarties 
laikotarpis nebūtų pradedamas skaičiuoti 
iš naujo, nebent papildomų paslaugų 
kaina gerokai viršija pradinių paslaugų 
kainą arba jei papildomos paslaugos yra 
siūlomos specialia reklamine kaina, 
siejama su esamos sutarties pratęsimu, su 
kuriuo vartotojas aiškiai sutiko.
7. Valstybės narės užtikrina, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
taikytų tokias sutarties nutraukimo 
sąlygas ir procedūras, kuriomis nebūtų 
sudaroma kliūčių keisti paslaugų teikėją 
ir nebūtų nuo to atgrasoma.“

Or. fr

Pakeitimas 297
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 g punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1g) Įterpiamas toks 20a straipsnis:
„20a straipsnis

Sutarties galiojimo trukmė ir nutraukimas
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
didžiausia vartotojų ir elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjų sudaromų sutarčių 
galiojimo trukmė būtų 24 mėnesiai. 
Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
suteikia vartotojams galimybę sudaryti 12 
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mėnesių sutartis.
2. Jei sutartyje arba nacionalinės teisės 
aktuose numatyta, kad sutarties 
laikotarpis pratęsiamas be jokių sąlygų, 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjas 
laiku informuoja apie tai vartotojus ir 
visus kitus to prašančius galutinius 
paslaugų gavėjus, kad vartotojui ir kitam 
to prašančiam galutiniam paslaugų 
gavėjui liktų bent vienas mėnuo pareikšti 
nesutikimą su pratęsimu be jokių sąlygų. 
Jei vartotojas ar bet kuris kitas to 
prašantis galutinis paslaugų gavėjas 
nesutikimo dėl tokio pratęsimo be jokių 
sąlygų nepareiškia, sutartis laikoma 
nuolat pratęsiama sutartimi, kurią 
vartotojas ir bet kuris kitas to prašantis 
galutinis paslaugų gavėjas gali nutraukti 
bet kuriuo metu be jokių išlaidų, pranešęs 
apie tai prieš mėnesį.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojai ir kiti to prašantys galutiniai
paslaugų gavėjai, gavę pranešimą apie 
jiems nepalankius elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjų siūlomų sutarties 
sąlygų pakeitimus, turėtų teisę nutraukti 
sutartį be jokių išlaidų. Teikėjai ne vėliau 
kaip prieš mėnesį tinkamai praneša 
vartotojams apie tokius numatomus 
pakeitimus ir kartu apie jų teisę, jei jie 
nesutinka su naujomis sąlygomis, 
nutraukti sutartį be jokių išlaidų. 2 dalis 
taikoma mutatis mutandis.
4. Bet koks reikšmingas faktinio veikimo, 
susijusio su sparta ar kitais kokybės 
parametrais, ir elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjo pagal 20 straipsnį 
nurodytų kokybės parametrų skirtumas 
laikomas veikimo neatitikimu, kai 
siekiama nustatyti vartotojo ar bet kurio 
kito to prašančio galutinio paslaugų 
gavėjo teisių gynimo priemones pagal 
nacionalinės teisės aktus.
5. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
abonentinės sutarties, susijusios su to 
paties elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjo teikiamomis papildomomis 
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paslaugomis, sudarymo pradinės sutarties 
laikotarpis nebūtų pradedamas skaičiuoti 
iš naujo, nebent papildomų paslaugų 
kaina viršija pradinių paslaugų kainą 
arba jei papildomos paslaugos yra 
siūlomos specialia reklamine kaina, 
siejama su esamos sutarties pratęsimu.
6. Valstybės narės užtikrina, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
taikytų tokias sutarties nutraukimo 
sąlygas ir procedūras, kuriomis nebūtų 
sudaroma kliūčių keisti paslaugų teikėją 
ir nebūtų nuo to atgrasoma.“

Or. en

Pagrindimas

The right to withdraw from distance or off-premise contracts within 14 is already provided 
for in the Consumer Rights Directive and therefore does not require explicit mention. 
Consumers should be protected against changes to contract conditions. However, this should 
only be the case if the changes are not to their advantage as the intention is to protect and not 
to provide for more opportunities to end a contract. Otherwise, a consumer could end a 
contract even if the provider were to lower the prices. In case of changes "neutral" for the 
consumer, a right to end should, however, apply, which is why it is not suggested to refer to 
"changes to the detriment of the consumer" but rather "not to the advantage".

Pakeitimas 298
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 h punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
21 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2h) 21 straipsnis pakeičiamas taip:
„21 straipsnis „21 straipsnis

Skaidrumas ir informacijos skelbimas Skaidrumas ir informacijos skelbimas
1. Valstybės narės užtikrina, kad
nacionalinės reguliavimo institucijos 
galėtų įpareigoti ūkio subjektus, 
teikiančius viešuosius elektroninių ryšių 
tinklus ir (arba) viešąsias elektroninių 

1. Valstybės narės užtikrina, kad
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
(išskyrus atvejus, kai dėl pasiūlymų 
suderėta individualiai), skelbdami 
skaidrią, palyginamą, pakankamą ir 
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ryšių paslaugas, skelbti skaidrią, 
palyginamą, pakankamą bei naujausią 
informaciją apie taikomas kainas ir 
tarifus, visus mokesčius, mokėtinus 
nutraukus sutartį, taip pat apie 
standartines jų paslaugų galutiniams 
paslaugų gavėjams ir vartotojams 
suteikimo bei naudojimosi jomis sąlygas, 
laikantis II priedo nuostatų. Tokia 
informacija skelbiama aiškia, išsamia ir 
lengvai prieinama forma. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali nurodyti 
papildomus reikalavimus dėl tokios 
informacijos skelbimo formos.

naujausią informaciją, nurodytų:

a) savo pavadinimą, adresą ir 
kontaktinius duomenis;
b) pagal kiekvieną tarifų planą siūlomas 
paslaugas ir atitinkamus paslaugos 
kokybės parametrus, taikomas kainas 
(vartotojams – įskaitant mokesčius) ir 
visus taikomus mokesčius (prieigos, 
naudojimo, techninės priežiūros ir visus 
papildomus mokesčius), taip pat kainas, 
susijusias su galiniu įrenginiu;
c) bet kokiam numeriui ar paslaugai, 
kuriems taikomos ypatingos kainų 
nustatymo sąlygos, taikomus tarifus;
d) jų paslaugų kokybę pagal 2 dalyje 
nurodytus įgyvendinimo aktus;
e) interneto prieigos paslaugas, jei jos 
siūlomos, nurodant:
i) valstybėje narėje, kurioje yra galutinio 
paslaugų gavėjo gyvenamoji vieta, faktinę 
duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo 
spartą, taip pat piko valandomis;
ii) duomenų kiekio apribojimus, jei jie 
taikomi; kainą už ad hoc ar nuolatinio 
pobūdžio leidžiamo naudoti duomenų 
kiekio padidinimą; duomenų perdavimo 
spartą ir kainas, taikomas visiškai 
išnaudojus leidžiamą naudoti duomenų 
kiekį, jei jis ribojamas; ir priemones, 
kuriomis galutiniai paslaugų gavėjai gali 
bet kuriuo metu stebėti esamą suvartojimo 
lygį;
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iii) aiškų ir suprantamą paaiškinimą, kokį 
praktinį poveikį turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų naudojimui gali 
turėti bet kokie duomenų kiekio 
apribojimai, faktinė sparta ir kiti kokybės 
parametrai, taip pat kartu naudojamos 
aukštesnės paslaugų kokybės 
specializuotos paslaugos;
iv) informaciją apie visas procedūras, 
kurias taiko teikėjas, siekdamas įvertinti ir 
reguliuoti srautus, kad būtų išvengta 
tinklo perkrovimo, taip pat apie galimą šių 
procedūrų poveikį paslaugų kokybei ir 
asmens duomenų apsaugai;
f) priemones, kurių imtasi siekiant 
užtikrinti lygiavertę prieigą neįgaliesiems 
galutiniams paslaugų gavėjams, įskaitant 
reguliariai atnaujinamą išsamią 
informaciją apie jiems sukurtus 
produktus ir paslaugas;
g) standartines jų sutarčių nuostatas ir 
sąlygas, įskaitant bet kokį minimalų 
sutarties laikotarpį, su ankstyvu sutarties 
nutraukimu susijusias sąlygas ir 
mokesčius, su teikėjo keitimu ir numerio 
bei kitų identifikatorių perkeliamumu 
susijusią tvarką ir tiesioginius mokesčius, 
taip pat kompensavimo tvarką, jei 
delsiama pakeisti teikėją ar tuo 
piktnaudžiaujama;
h) galimybę, naudojantis visomis 
atitinkamomis teikiamomis paslaugomis, 
naudotis skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugomis ir gauti informaciją apie 
skambinančiojo vietą, taip pat bet kokius 
skubios pagalbos iškvietimo apribojimus 
pagal šios direktyvos 26 straipsnį, ir bet 
kokius šios galimybės pakeitimus;
i) teises, susijusias su universaliąja 
paslauga, įskaitant, jei taikoma, šios 
direktyvos I priede nurodytas priemones ir 
paslaugas. Informacija skelbiama aiškiai, 
išsamiai ir lengvai suprantamu būdu 
valstybės narės, kurioje teikiama 
paslauga, oficialia (-iomis) kalba (-omis), 
ir reguliariai atnaujinama. Atitinkamų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
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prašymu informacija teikiama prieš ją 
paskelbiant. Konkrečiai nurodomi 
vartotojams ir kitiems galutiniams 
paslaugų gavėjams taikomų sąlygų 
skirtumai.

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
skatina teikti palyginamą informaciją, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai ir vartotojai 
galėtų savarankiškai įvertinti alternatyvių 
naudojimosi paslaugomis galimybių 
sąnaudas, pavyzdžiui, pateikiant 
interaktyviuosius vadovus ar panašias 
priemones. Jei tokių priemonių, teikiamų 
nemokamai ar už priimtiną kainą, rinkoje 
nėra, valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
pačios arba per trečiąsias šalis galėtų 
teikti tokius vadovus ar priemones. 
Trečiosios šalys turi teisę nemokamai 
naudotis elektroninių ryšių tinklus ir 
(arba) viešąsias elektroninių ryšių 
paslaugas teikiančių ūkio subjektų 
skelbiama informacija tokių 
interaktyviųjų vadovų arba panašių 
priemonių pardavimo arba pateikimo 
naudotis tikslais.

2. Komisija, pasikonsultavusi su EERRI, 
priima įgyvendinimo aktus, kuriais 
nurodomi interneto prieigos paslaugų 
spartos matavimo metodai, paslaugų 
kokybės parametrai ir jų matavimo 
metodai, taip pat skelbtinos informacijos 
turinys, forma ir būdas, įskaitant galimus 
kokybės sertifikavimo mechanizmus. 
Komisija gali atsižvelgti į šios direktyvos 
III priede nustatytus parametrus, 
apibūdinimus ir matavimo metodus. 
Įgyvendinimo aktai priimami pagal 37 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
galėtų įpareigoti ūkio subjektus, 
teikiančius viešuosius elektroninių ryšių 
tinklus ir (arba) viešąsias elektroninių 
ryšių paslaugas, inter alia,:

3. Galutiniai paslaugų gavėjai turi turėti 
galimybę naudotis savarankiško vertinimo 
priemonėmis, kuriomis jie gali palyginti 
prieigos prie elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų veikimą ir alternatyvių 
naudojimo modelių kainą. Tuo tikslu 
valstybės narės gali sukurti 
interaktyvioms svetainėms taikomą 
savanoriško sertifikavimo schemą, 
parengti vadovus arba panašias 
priemones. Sertifikuojama atsižvelgiant į 
objektyvius, skaidrius ir proporcingus 
reikalavimus, pirmiausia, kiekvieno 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjų 
savarankiškumą, vartojamos kalbos 
aiškumą, teikiamos informacijos 
išsamumą ir naujumą ir skundų 
nagrinėjimo procedūros veiksmingumą. 
Jei tokių sertifikuotų palyginimo 
priemonių, teikiamų nemokamai ar už 
priimtiną kainą, rinkoje nėra, 
nacionalinės reguliavimo institucijos arba 
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kitos kompetentingos nacionalinės 
institucijos pačios arba per trečiąsias šalis 
teikia tokias priemones, vadovaudamosi 
sertifikavimo reikalavimais. Elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjų paskelbta 
informacija turi būti galima naudotis 
nemokamai, sudarant galimybę naudotis 
palyginimo priemonėmis.

a) teikti abonentams informaciją apie 
tarifus, taikomus visiems telefono ryšio 
numeriams ar paslaugoms, kuriems 
taikomos tam tikros kainodaros sąlygos; 
atskirų kategorijų paslaugų atveju 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
reikalauti, kad informacija būtų 
suteikiama prieš skambučio sujungimą;
b) informuoti abonentus apie visus 
galimybės naudotis skubios pagalbos 
iškvietimo paslaugomis ir skambinančiojo 
vietos nustatymo duomenų pokyčius jų 
užsisakytos paslaugos atveju;
c) informuoti abonentus apie visus prieigą 
prie paslaugų ir taikomųjų programų ir 
naudojimąsi jomis ribojančių sąlygų, kai 
jos yra leidžiamos nacionalinės teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę, pokyčius;
d) teikti informaciją apie visas 
procedūras, kurias vykdo teikėjas, 
siekdamas įvertinti ir reguliuoti srautus, 
kad būtų išvengtas tinklo užpildymo arba 
perpildymo, bei apie tai, kaip šios 
procedūros galėtų paveikti tinklo kokybę;
e) informuoti abonentus apie jų teisę 
pasirinkti, ar įtraukti jų asmens duomenis 
į abonentų sąrašą, ir apie atitinkamų 
duomenų rūšis pagal Direktyvos 
2002/58/EB (Direktyvos dėl privatumo ir 
elektroninių ryšių) 12 straipsnį; ir
f) reguliariai teikti neįgaliesiems 
abonentams išsamią informaciją apie 
jiems skirtus produktus ir paslaugas.
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
prieš nustatydamos įpareigojimą gali 
skatinti taikyti savireguliavimo ar bendrai 
vykdomo reguliavimo priemones, jei mano 
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tai esant reikalinga.
4. Valstybės narės gali reikalauti, kad 3 
dalyje nurodyti ūkio subjektai tam tikrais 
atvejais esamiems ir būsimiems 
abonentams nemokamai platintų
informaciją apie viešuosius interesus tomis 
pačiomis priemonėmis, kurias jie paprastai 
taiko ryšiams su abonentais palaikyti. 
Tokiu atveju tokią informaciją rengia
atitinkamos viešosios institucijos; ji yra 
standartinės formos ir, inter alia, apima
šias temas:

4. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
atitinkamų valdžios institucijų prašymu 
tam tikrais atvejais galutiniams paslaugų 
gavėjams nemokamai platina informaciją 
apie viešuosius interesus tomis pačiomis 
priemonėmis, kurias jie paprastai taiko 
ryšiams su galutiniais paslaugų gavėjais 
palaikyti. Tokiu atveju tokią informaciją 
atitinkamos viešosios institucijos teikia 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams; 
ji yra standartinės formos ir, inter alia, gali 
apimti šias temas:

a) dažniausi elektroninių ryšių paslaugų 
naudojimo būdai, siekiant dalyvauti 
neteisėtoje veikloje ar platinti žalingą 
turinį, ypač jei tokiu būdu gali būti 
pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės, 
įskaitant autorių ir gretutinių teisių 
pažeidimus bei jų teisines pasekmes; ir

a) dažniausi elektroninių ryšių paslaugų 
naudojimo būdai, siekiant dalyvauti 
neteisėtoje veikloje ar platinti žalingą 
turinį, ypač jei tokiu būdu gali būti 
pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės, 
įskaitant duomenų apsaugos teisių, autorių 
ir gretutinių teisių pažeidimus bei jų 
teisines pasekmes; ir

b) apsaugos nuo pavojų asmens saugumui, 
privatumui ir asmens duomenų saugumui 
naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis 
priemonės.

b) apsaugos nuo pavojų asmens saugumui, 
neteisėtos prieigos prie asmens duomenų 
ir asmens duomenų saugumui naudojantis 
elektroninių ryšių paslaugomis priemonės.“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:29:32002L0022:LT:PDF)

Pagrindimas

Į direktyvą perkeliamas 25 straipsnis.

Pakeitimas 299
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 i punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
21 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1i) 21 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės užtikrina, kad „1. Valstybės narės užtikrina, kad 
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nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
įpareigoti ūkio subjektus, teikiančius 
viešuosius elektroninių ryšių tinklus ir 
(arba) viešąsias elektroninių ryšių 
paslaugas, skelbti skaidrią, palyginamą, 
pakankamą bei naujausią informaciją apie 
taikomas kainas ir tarifus, visus mokesčius, 
mokėtinus nutraukus sutartį, taip pat apie 
standartines jų paslaugų galutiniams 
paslaugų gavėjams ir vartotojams 
suteikimo bei naudojimosi jomis sąlygas, 
laikantis II priedo nuostatų. Tokia 
informacija skelbiama aiškia, išsamia ir 
lengvai prieinama forma. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali nurodyti 
papildomus reikalavimus dėl tokios 
informacijos skelbimo formos.“

nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
įpareigoti ūkio subjektus, teikiančius 
viešuosius elektroninių ryšių tinklus ir 
(arba) viešąsias elektroninių ryšių 
paslaugas, skelbti skaidrią, palyginamą, 
pakankamą bei naujausią informaciją apie 
taikomas kainas ir tarifus, visus mokesčius, 
mokėtinus nutraukus sutartį, taip pat apie 
standartines jų paslaugų galutiniams 
paslaugų gavėjams ir vartotojams 
suteikimo bei naudojimosi jomis sąlygas, 
laikantis II priedo nuostatų. Tokia 
informacija skelbiama aiškia, išsamia ir 
lengvai prieinama forma. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali nurodyti 
papildomus reikalavimus dėl tokios 
informacijos skelbimo formos, pirmiausia 
nustatyti kalbos reikalavimus, siekdamos 
užtikrinti, kad ši informacija būtų lengvai 
suprantama vartotojui.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:LT:PDF)

Pagrindimas

Nacionalinės valdžios institucijos turėtų turėti įgaliojimus užtikrinti, kad vartotojams būtų 
teikiama suprantama informacija.

Pakeitimas 300
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 i punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
21 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1i) 21 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
įpareigoti ūkio subjektus, teikiančius 
viešuosius elektroninių ryšių tinklus ir 
(arba) viešąsias elektroninių ryšių 

„1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
įpareigoti ūkio subjektus, teikiančius 
viešuosius elektroninių ryšių tinklus ir 
(arba) viešąsias elektroninių ryšių 
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paslaugas, skelbti skaidrią, palyginamą, 
pakankamą bei naujausią informaciją apie 
taikomas kainas ir tarifus, visus mokesčius, 
mokėtinus nutraukus sutartį, taip pat apie 
standartines jų paslaugų galutiniams 
paslaugų gavėjams ir vartotojams
suteikimo bei naudojimosi jomis sąlygas, 
laikantis II priedo nuostatų. Tokia 
informacija skelbiama aiškia, išsamia ir 
lengvai prieinama forma. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali nurodyti 
papildomus reikalavimus dėl tokios 
informacijos skelbimo formos.“

paslaugas, skelbti skaidrią, palyginamą, 
pakankamą bei naujausią informaciją apie 
taikomas kainas ir tarifus, visus mokesčius, 
mokėtinus nutraukus sutartį, taip pat apie 
standartines jų paslaugų galutiniams 
paslaugų gavėjams suteikimo bei 
naudojimosi jomis sąlygas, laikantis II 
priedo nuostatų. Tokia informacija 
skelbiama oficialia valstybės narės, 
kurioje teikiama paslauga, kalba aiškia, 
išsamia ir lengvai prieinama forma ir 
reguliariai atnaujinama. Aiškiai 
nurodomi vartotojams ir kitiems 
galutiniams paslaugų gavėjams taikomų 
sąlygų skirtumai. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali nurodyti 
papildomus reikalavimus dėl tokios 
informacijos skelbimo formos. Valstybės 
narės užtikrina, kad elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai būtų įpareigoti 
atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų prašymu teikti informaciją 
prieš paskelbiant.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:LT:PDF)

Pagrindimas

Paaiškinamos kai kurios pasiūlymo dėl reglamento 25 straipsnyje buvusios nuostatos.

Pakeitimas 301
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 j punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1j) 21 straipsnyje įterpiama tokia dalis:
„2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos,
vadovaudamosi EERRI gairėmis, sukurtų 
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interaktyvioms palyginimo svetainėms 
taikomas savanoriško sertifikavimo 
schemas, parengtų vadovus arba panašias 
priemones, pagrįstas objektyviais, 
skaidriais ir proporcingais reikalavimais, 
pirmiausia įskaitant nepriklausomybę nuo 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjų.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu būtų pakeičiamas nuomonės projekto 29 pakeitimas.

Pakeitimas 302
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 k punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
21 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1k) 21 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
įpareigoti ūkio subjektus, teikiančius 
viešuosius elektroninių ryšių tinklus ir 
(arba) viešąsias elektroninių ryšių 
paslaugas, inter alia,:

„3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
įpareigoti ūkio subjektus, teikiančius 
viešuosius elektroninių ryšių tinklus ir 
(arba) viešąsias elektroninių ryšių 
paslaugas, inter alia:

a) teikti abonentams informaciją apie 
tarifus, taikomus visiems telefono ryšio 
numeriams ar paslaugoms, kuriems 
taikomos tam tikros kainodaros sąlygos; 
atskirų kategorijų paslaugų atveju 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
reikalauti, kad informacija būtų suteikiama 
prieš skambučio sujungimą;

a) teikti abonentams informaciją apie 
tarifus, taikomus visiems telefono ryšio 
numeriams ar paslaugoms, kuriems 
taikomos tam tikros kainodaros sąlygos; 
atskirų kategorijų paslaugų atveju 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
reikalauti, kad informacija būtų suteikiama 
prieš skambučio sujungimą;

b) informuoti abonentus apie visus
galimybės naudotis skubios pagalbos 
iškvietimo paslaugomis ir skambinančiojo
vietos nustatymo duomenų pokyčius jų 
užsisakytos paslaugos atveju;

b) informuoti galutinius paslaugų gavėjus 
apie galimybę, naudojantis visomis 
atitinkamomis teikiamomis paslaugomis, 
naudotis skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugomis ir nustatyti skambinančiojo 
vietą, taip pat nurodyti bet kokius skubios 
pagalbos paslaugų teikimo apribojimus 
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pagal 26 straipsnį ir bet kokius šios 
galimybės pakeitimus;

c) informuoti abonentus apie visus prieigą 
prie paslaugų ir taikomųjų programų ir 
naudojimąsi jomis ribojančių sąlygų, kai 
jos yra leidžiamos nacionalinės teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę, pokyčius;
d) teikti informaciją apie visas procedūras, 
kurias vykdo teikėjas, siekdamas įvertinti ir 
reguliuoti srautus, kad būtų išvengtas 
tinklo užpildymo arba perpildymo, bei
apie tai, kaip šios procedūros galėtų 
paveikti tinklo kokybę;

d) teikti informaciją apie visas procedūras, 
kurias vykdo teikėjas, siekdamas įvertinti ir 
reguliuoti srautus, taip pat apie tai, kaip 
šios procedūros galėtų paveikti tinklo 
kokybę;

da) teikti informaciją apie interneto 
prieigos paslaugas, jei jos siūlomos, 
nurodant:
i) fiksuotojo duomenų ryšio atveju –
prognozuojamą duomenų parsisiuntimo ir 
išsiuntimo spartą valstybėje narėje, 
kurioje yra galutinio paslaugų gavėjo 
gyvenamoji vieta, o judriojo ryšio 
duomenų atveju – vidutinę 
prognozuojamą duomenų parsisiuntimo ir 
išsiuntimo spartą ir spartos intervalus, 
kurių galima tikėtis įprastinio belaidžio 
tinklo aprėpties zonoje tinkluose, kuriems 
taikoma vartotojo sutartis;
ii) išsamią informaciją apie vienetų 
duomenų kainų planus, paketinių 
duomenų kainų planus ir visas taikomas 
ribas; duomenų kiekiui viršijus ribas, 
vienetų arba paketo kainą ad hoc arba 
nuolatiniu pagrindu ir visus duomenų 
spartos apribojimus, kurie gali būti 
taikomi;
iii) kaip galutiniai paslaugų gavėjai gali 
stebėti esamą suvartojimo lygį;
iv) aiškų ir suprantamą paaiškinimą, kokį 
praktinį poveikį turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų naudojimui gali 
turėti bet kokie duomenų kiekio 
apribojimai, faktinė sparta ir kiti kokybės 
parametrai, taip pat kartu naudojamos 
specializuotos paslaugos;
v) informaciją apie visas procedūras, 
kurias taiko teikėjas, siekdamas įvertinti ir 
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reguliuoti duomenų srautus, įskaitant 
nuorodą apie tai, kokie ryšių tikrinimo 
metodai naudojami taikant pagrįstas 
duomenų srautų valdymo priemones, ir 
informaciją apie galimą šių procedūrų 
poveikį paslaugų kokybei, galutinių 
paslaugų gavėjų privatumui ir asmens 
duomenų apsaugai;

e) informuoti abonentus apie jų teisę 
pasirinkti, ar įtraukti jų asmens duomenis į 
abonentų sąrašą, ir apie atitinkamų 
duomenų rūšis pagal Direktyvos 
2002/58/EB (Direktyvos dėl privatumo ir 
elektroninių ryšių) 12 straipsnį; ir

e) informuoti vartotojus ir, jei taikoma, 
galutinius paslaugų gavėjus, apie jų teisę 
pasirinkti, ar įtraukti jų asmens duomenis į 
abonentų sąrašą, ir apie atitinkamų 
duomenų rūšis pagal Direktyvos 
2002/58/EB (Direktyvos dėl privatumo ir 
elektroninių ryšių) 12 straipsnį; ir

f) reguliariai teikti neįgaliesiems 
abonentams išsamią informaciją apie jiems 
skirtus produktus ir paslaugas.

f) reguliariai teikti neįgaliesiems 
vartotojams ir, jei taikoma, galutiniams 
paslaugų gavėjams, išsamią informaciją 
apie jiems skirtus produktus ir paslaugas, 
taip pat apie priemones, kurių imamasi 
siekiant užtikrinti lygiavertę galimybę 
jomis naudotis;

Nacionalinės reguliavimo institucijos prieš 
nustatydamos įpareigojimą gali skatinti 
taikyti savireguliavimo ar bendrai 
vykdomo reguliavimo priemones, jei mano 
tai esant reikalinga.“

Nacionalinės reguliavimo institucijos prieš 
nustatydamos įpareigojimą gali skatinti 
taikyti savireguliavimo ar bendrai 
vykdomo reguliavimo priemones, jei mano 
tai esant reikalinga.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:LT:PDF)

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka nuomonės referento pasiūlymą. Atsižvelgiant į paketų ir nekintamų 
mokesčių kainodaros planus, išbrauktos individualios suvartojimo ribos.

Pakeitimas 303
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 k punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
21 straipsnio 3 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

1k) 21 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama 
taip:

„3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
įpareigoti įmones, teikiančias viešuosius 
elektroninius ryšių tinklus ir (arba) viešai 
prieinamas elektroninių ryšių paslaugas, 
inter alia:

„3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
įpareigoti įmones, teikiančias viešuosius 
elektroninius ryšių tinklus ir (arba) viešai 
prieinamas elektroninių ryšių paslaugas, 
inter alia:

a) teikti abonentams informaciją apie 
tarifus, taikomus visiems numeriams ar 
paslaugoms, kuriems taikomos tam tikros 
kainodaros sąlygos; atskirų kategorijų 
paslaugų atveju nacionalinės reguliavimo 
institucijos gali reikalauti, kad informacija 
būtų suteikiama prieš skambučio 
sujungimą;

a) teikti abonentams informaciją apie 
tarifus, taikomus visiems numeriams ar 
paslaugoms, kuriems taikomos tam tikros 
kainodaros sąlygos; atskirų kategorijų 
paslaugų atveju nacionalinės reguliavimo 
institucijos gali reikalauti, kad informacija 
būtų suteikiama prieš skambučio 
sujungimą;

b) informuoti abonentus apie visus 
galimybės naudotis skubios pagalbos 
iškvietimo paslaugomis ir skambinančiojo 
vietos nustatymo duomenų pokyčius jų 
užsisakytos paslaugos atveju;

b) suteikti galutiniams paslaugų gavėjams
galimybę visų atitinkamų teikiamų 
paslaugų atveju naudotis skubios pagalbos 
iškvietimo bei skambinančiojo vietos 
nustatymo paslaugomis ir nurodyti bet 
kokius skubios pagalbos iškvietimo 
nuostatos apribojimus pagal 26 straipsnį 
ir bet kokius šios nuostatos pakeitimus;

c) informuoti abonentus apie visus prieigą 
prie paslaugų ir taikomųjų programų ir 
naudojimąsi jomis ribojančių sąlygų, kai 
jos yra leidžiamos nacionalinės teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę, pokyčius;
d) teikti informaciją apie visas 
procedūras, kurias vykdo teikėjas, 
siekdamas įvertinti ir reguliuoti srautus, 
kad būtų išvengtas tinklo užpildymo arba 
perpildymo, bei apie tai, kaip šios 
procedūros galėtų paveikti tinklo 
kokybę;“

da) teikti informaciją apie interneto 
prieigos paslaugas, jei tokios siūlomos, 
nurodant:
i) fiksuotojo duomenų ryšio atveju –
nurodytą realią duomenų atsisiuntimo ir 
įkėlimo spartą galutinio paslaugų gavėjo 
gyvenamojoje vietoje, o judriojo duomenų 
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ryšio atveju – vidutinę prognozuojamą 
duomenų atsisiuntimo ir įkėlimo spartą 
įprastiniame bevieliame ryšio tinkle ir 
galimus spartos intervalus;
ii) išsami informacija apie duomenų 
vienetų kainodaros planus, duomenų 
paketų kainodaros planus ir bet kokias 
taikomas ribas. Kai duomenų kiekis 
viršija ribas, ad hoc arba nuolatiniu 
pagrindu nurodoma vienetų arba paketo 
kaina ir visi duomenų spartos 
apribojimai, kurie gali būti taikomi;
iii) kaip galutiniai paslaugų gavėjai gali 
stebėti esamą suvartojimo lygį ir 
nusistatyti savanoriškas ribas;
iv) aiškus ir suprantamas paaiškinimas, 
kokį praktinį poveikį turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų naudojimui gali 
turėti bet kokie duomenų kiekio 
apribojimai, faktinė sparta ir kiti kokybės 
parametrai;
v) aiškus ir suprantamas paaiškinimas, 
kaip siuntimo sparta paskirstoma tarp
interneto prieigos paslaugos ir 
specializuotų paslaugų, kokios galimos šio 
paskirstymo pasekmės naudojimosi 
turiniu, programomis ir paslaugomis 
požiūriu, pirmenybę teikiant interneto 
prieigai, jeigu vartotojas nenusprendžia 
kitaip.
vi) informacija apie visas procedūras, 
kurias taiko teikėjas, siekdamas įvertinti ir 
reguliuoti duomenų srautus, įskaitant 
nuorodą apie tai, kokie ryšių tikrinimo 
metodai naudojami pagrįstoms duomenų 
srautų valdymo priemonėms taikyti, ir 
informacija apie šių procedūrų galimą 
poveikį paslaugų kokybei, galutinių 
naudotojų privatumui ir asmens duomenų 
apsaugai;

e) informuoti abonentus apie jų teisę 
pasirinkti, ar įtraukti jų asmens duomenis į 
abonentų sąrašą, ir apie atitinkamų 
duomenų rūšis pagal 
Direktyvos 2002/58/EB (Direktyvos dėl 
privatumo ir elektroninių ryšių) 

e) informuoti vartotojus ir, kai taikytina, 
galutinius paslaugų gavėjus apie jų teisę 
pasirinkti, ar įtraukti jų asmens duomenis į 
abonentų sąrašą, ir apie atitinkamų 
duomenų rūšis pagal 
Direktyvos 2002/58/EB (Direktyvos dėl 
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12 straipsnį; ir privatumo ir elektroninių ryšių) 
12 straipsnį;

f) reguliariai teikti neįgaliems abonentams
išsamią informaciją apie jiems skirtus 
produktus ir paslaugas.

f) reguliariai teikti neįgaliems vartotojams 
ir, kai taikytina, galutiniams paslaugų 
gavėjams išsamią informaciją apie jiems 
skirtus produktus ir paslaugas, taip pat apie 
priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti 
lygiavertę galimybę jais naudotis;

Nacionalinės reguliavimo institucijos prieš 
nustatydamos įpareigojimą gali skatinti 
taikyti savireguliavimo ar bendrai 
vykdomo reguliavimo priemones, jei mano 
tai esant reikalinga.

Nacionalinės reguliavimo institucijos prieš 
nustatydamos įpareigojimą gali skatinti 
taikyti savireguliavimo ar bendrai 
vykdomo reguliavimo priemones, jei mano 
tai esant reikalinga.“

__________________
* Europos Parlamento ir Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. XXX/20XX, kuriuo 
nustatomos Europos bendrosios 
elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių 
infrastruktūros plėtros priemonės ir iš 
dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 
2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai 
(EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 
(OL L 20XX-XX-XX XXX, p. X).“).

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:fr:HTML)

Pakeitimas 304
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 k punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
21 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1k) 21 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
įpareigoti ūkio subjektus, teikiančius 
viešuosius elektroninių ryšių tinklus ir 
(arba) viešąsias elektroninių ryšių 
paslaugas, inter alia,:

„3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
įpareigoti ūkio subjektus, teikiančius 
viešuosius elektroninių ryšių tinklus ir 
(arba) viešąsias elektroninių ryšių 
paslaugas, inter alia:
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a) teikti abonentams informaciją apie 
tarifus, taikomus visiems telefono ryšio 
numeriams ar paslaugoms, kuriems 
taikomos tam tikros kainodaros sąlygos; 
atskirų kategorijų paslaugų atveju 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
reikalauti, kad informacija būtų suteikiama 
prieš skambučio sujungimą;

a) teikti abonentams informaciją apie 
tarifus, taikomus visiems telefono ryšio 
numeriams ar paslaugoms, kuriems 
taikomos tam tikros kainodaros sąlygos; 
atskirų kategorijų paslaugų atveju 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
reikalauti, kad informacija būtų suteikiama 
prieš skambučio sujungimą;

b) informuoti abonentus apie visus
galimybės naudotis skubios pagalbos 
iškvietimo paslaugomis ir skambinančiojo 
vietos nustatymo duomenų pokyčius jų 
užsisakytos paslaugos atveju;

b) suteikti galutiniams paslaugų gavėjams 
galimybę, naudojantis visomis 
atitinkamomis teikiamomis paslaugomis, 
naudotis skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugomis ir gauti informaciją apie 
skambinančiojo vietą, taip pat nurodyti bet 
kokius skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugų teikimo apribojimus pagal 26 
straipsnį, ir bet kokius šios galimybės 
pakeitimus;

c) informuoti abonentus apie visus prieigą 
prie paslaugų ir taikomųjų programų ir 
naudojimąsi jomis ribojančių sąlygų, kai 
jos yra leidžiamos nacionalinės teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę, pokyčius;
d) teikti informaciją apie visas 
procedūras, kurias vykdo teikėjas, 
siekdamas įvertinti ir reguliuoti srautus, 
kad būtų išvengtas tinklo užpildymo arba 
perpildymo, bei apie tai, kaip šios 
procedūros galėtų paveikti tinklo kokybę;

da) teikti informaciją apie interneto 
prieigos paslaugas, jei jos siūlomos, 
nurodant:
i) fiksuotojo duomenų ryšio atveju –
prognozuojamą duomenų parsisiuntimo ir
išsiuntimo spartą galutinio paslaugų 
gavėjo gyvenamosios vietos valstybėje 
narėje, o judriojo duomenų ryšio atveju –
vidutinę prognozuojamą duomenų 
parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą 
įprastiniame belaidžiame tinkle, taip pat 
galimus spartos intervalus;
ii) išsamią informaciją apie duomenų 
vienetų kainodaros planus, duomenų 
paketų kainodaros planus ir bet kokias 
taikomas ribas. Nurodoma ribas 
viršijančio duomenų kiekio vienetų arba 
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paketo kaina ad hoc arba nuolatiniu 
pagrindu ir visi duomenų spartos 
apribojimai, kurie gali būti taikomi;
(iii) kaip galutiniai paslaugų gavėjai gali 
stebėti esamą suvartojimo lygį ir 
nusistatyti savanoriškas ribas;
iv) aiškų ir suprantamą paaiškinimą, kokį 
praktinį poveikį turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų naudojimui gali 
turėti bet kokie duomenų kiekio 
apribojimai, faktinė sparta ir kiti kokybės 
parametrai, taip pat kartu naudojamos 
specializuotos paslaugos;
v) informaciją apie visas teikėjo nustatytas 
procedūras, kuriomis matuojamas ir 
reguliuojamas srautas, įskaitant nuorodą 
apie tai, kokie ryšių tikrinimo metodai 
naudojai taikant pagrįstas duomenų 
srautų valdymo priemones pagal 
Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 
Europos bendrosios elektroninių ryšių 
rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros 
plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos 
direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 
2002/22/EB ir reglamentai (EB) 
Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012, 23 
straipsnį ir informaciją, kaip šios 
procedūros galėtų veikti paslaugų kokybę, 
galutinių paslaugų gavėjų privatumą ir 
asmens duomenų apsaugą;

e) informuoti abonentus apie jų teisę 
pasirinkti, ar įtraukti jų asmens duomenis į 
abonentų sąrašą, ir apie atitinkamų 
duomenų rūšis pagal Direktyvos 
2002/58/EB (Direktyvos dėl privatumo ir 
elektroninių ryšių) 12 straipsnį; ir

e) informuoti klientus ir, jei taikoma, 
galutinius paslaugų gavėjus, apie jų teisę 
pasirinkti, ar įtraukti jų asmens duomenis į 
abonentų sąrašą, ir apie atitinkamų 
duomenų rūšis pagal Direktyvos 
2002/58/EB (Direktyvos dėl privatumo ir 
elektroninių ryšių) 12 straipsnį (Direktyva 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių); ir

f) reguliariai teikti neįgaliesiems 
abonentams išsamią informaciją apie jiems 
skirtus produktus ir paslaugas.

f) reguliariai teikti neįgaliesiems 
vartotojams ir, jei taikoma, galutiniams 
paslaugų gavėjams, išsamią informaciją 
apie jiems skirtus produktus ir paslaugas, 
taip pat apie priemones, kurių imamasi 
siekiant užtikrinti lygiavertę galimybę 
jomis naudotis;
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Nacionalinės reguliavimo institucijos prieš 
nustatydamos įpareigojimą gali skatinti 
taikyti savireguliavimo ar bendrai 
vykdomo reguliavimo priemones, jei mano 
tai esant reikalinga.“

Nacionalinės reguliavimo institucijos prieš 
nustatydamos įpareigojimą gali skatinti 
taikyti savireguliavimo ar bendrai 
vykdomo reguliavimo priemones, jei mano 
tai esant reikalinga.“

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:LT:PDF)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, į Direktyvos 2002/22/EB 21 straipsnio 3 dalies v punktą 
įterpiama nuoroda į Pasiūlymo dėl reglamento dėl žemyno ryšių infrastruktūros 23 straipsnį, 
kuriame apibrėžtos interneto duomenų srautų valdymo taisyklės.

Pakeitimas 305
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 l punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1l) Įterpiamas toks straipsnis:
„21a straipsnis

Vartojimo kontrolė
1. Valstybės narės užtikrina, kad, jei, 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
nuomone, tinkama, elektroninių ryšių 
teikėjai suteiktų vartotojams ir 
galutiniams paslaugų gavėjams priemonę 
naudojimuisi elektroninių ryšių 
paslaugomis, už kurias mokesčiai taikomi, 
kai jomis pasinaudojama, remiantis 
vartojimo laiku arba kiekiu, stebėti ir 
kontroliuoti. Šios priemonės turi apimti:
a) galimybę laiku gauti informaciją apie 
savo paslaugos suvartojimą;
b) galimybę nusistatyti viršutinę finansinę 
savo suvartojimo ribą, užsisakyti 
pranešimą, kai pasiekiama sutarta 
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apriboto kiekio dalis, procedūrą, kuri 
atliekama, kai apriboto kiekio dalis 
viršijama, ir taikytinus kainodaros 
planus;
c) detalias sąskaitas patvariojoje 
laikmenoje.
2. EERRI nustato 1 dalies įgyvendinimo 
gaires ir jomis nurodo, ar su išlaidomis 
susiję mokesčiai yra pagrįsti, taip pat 
pateikia gaires, kuriuose rinkos 
segmentuose šios vartojimo kontrolės 
priemonės yra proporcingos siekiamiems 
tikslams.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu būtų pakeičiamas nuomonės projekto 32 pakeitimas.

Pakeitimas 306
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 l punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1l) Įterpiamas toks straipsnis:
„21a straipsnis

Vartojimo kontrolė
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
elektroninių ryšių teikėjai suteiktų 
vartotojams ir galutiniams paslaugų 
gavėjams priemonę naudojimuisi 
elektroninių ryšių paslaugomis, už kurias 
mokesčiai taikomi, kai jomis 
pasinaudojama, remiantis vartojimo laiku 
arba kiekiu, ir išankstinio mokėjimo 
elektroninių ryšių paslaugomis, kurioms 
taikomas automatinis papildymas, stebėti 
ir kontroliuoti. Šios priemonės turi 
apimti:
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a) galimybę laiku gauti informaciją apie 
savo paslaugos suvartojimą;
b) visoms po (OL nustatytos perkėlimo 
datos) sudarytoms arba pratęstoms 
sutartims taikomą galimybę nusistatyti 
viršutinę finansinę savo suvartojimo ribą, 
užsisakyti pranešimą, kai pasiekiama 
sutarta apriboto kiekio dalis, procedūrą, 
kuri atliekama, kai apriboto kiekio dalis 
viršijama, ir taikytinus kainodaros 
planus;
c) detalias sąskaitas patvariojoje 
laikmenoje.
2. EERRI nustato 1 dalies įgyvendinimo 
gaires ir nurodo, ar su išlaidomis susiję 
mokesčiai yra pagrįsti.“

Or. en

Pakeitimas 307
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 l punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1l) Įterpiamas toks straipsnis:
„21a straipsnis

Vartojimo kontrolė
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
elektroninių ryšių teikėjai nemokamai 
suteiktų vartotojams ir galutiniams 
paslaugos gavėjams priemones 
elektroninių ryšių paslaugų suvartojimui 
stebėti ir kontroliuoti. Šios priemonės turi 
apimti:
a) galimybę laiku gauti informaciją apie 
savo paslaugos suvartojimą;
b) galimybę nusistatyti viršutinę finansinę 
savo suvartojimo ribą, užsisakyti 
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pranešimą, kai pasiekiama sutarta 
apriboto kiekio dalis, procedūrą, kuri 
atliekama, kai apriboto kiekio dalis 
viršijama, ir taikytinus kainodaros 
planus; pasiekus finansinę ribą, galutiniai 
paslaugų gavėjai ir toliau gali gauti 
skambučius ir SMS žinutes, naudotis 
nemokamais telefono numeriais ir 
susisiekti su pagalbos tarnybomis 
surenkant nemokamą Europos pagalbos 
telefono numerį 112 iki sutarto sąskaitų 
pateikimo laikotarpio pabaigos;
c) detalias elektronines arba popierines 
sąskaitas.“

Or. pt

Pagrindimas

Sutinkame, kad reikia sukurti vartojimo kontrolės mechanizmą (32 pakeitimas, IMCO 
nuomonės projektas), bet manome, kad jį vartotojams ir galutiniams paslaugų gavėjams 
reikėtų teikti nemokamai, kaip jau paprastai siūlo dalis paslaugų teikėjų kai kuriose 
valstybėse narėse. Todėl reikia, kad šiuo atžvilgiu EERRI parengtų gaires. 

Pakeitimas 308
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 m punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
21 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1m) Įterpiamas toks straipsnis: 
„21b straipsnis

Pasiūlymų paketai
Valstybės narės užtikrina, kad, jei 
vartotojams siūlomi paslaugų paketai, jie 
turėtų apimti bent vieną prijungimą prie 
elektroninių ryšių tinklo arba vieną 
elektroninių ryšių paslaugą, šios 
direktyvos 20a straipsnis (naujas) ir 30 
straipsnis būtų taikomi visiems paketo 
elementams.“
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Or. pt

Pagrindimas

Taigi, pasiūlymų paketai įtraukiami į Universaliųjų paslaugų direktyvą ir jiems taikomi 20a 
straipsnis (sutarties galiojimo trukmė ir nutraukimas) ir 30 straipsnis (numerių 
perkeliamumas).

Pakeitimas 309
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2002/22EB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 20, 21, 22 ir 30 straipsniai išbraukiami. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šią nuostatą išbraukti reikia, kad būtų galima palikti ir (arba) iš dalies pakeisti susijusius 
straipsnius.

Pakeitimas 310
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2002/22EB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 20, 21, 22 ir 30 straipsniai išbraukiami. 2) 22 straipsnis išbraukiamas.

Or. fr

Pakeitimas 311
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
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Direktyva 2002/22EB
26 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a) 26 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
„1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 2 
dalyje nurodytų paslaugų galutiniai 
gavėjai, įskaitant taksofonų naudotojus, 
galėtų nemokamai ir nenaudodami jokios 
mokėjimo priemonės paskambinti skubios 
pagalbos iškvietimo tarnyboms bendruoju 
Europos skubios pagalbos iškvietimo 
telefono ryšio numeriu „112“, taip pat 
valstybių narių nurodytais nacionaliniais 
skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio 
numeriais.

„1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 2 
dalyje nurodytų paslaugų galutiniai 
gavėjai, įskaitant taksofonų naudotojus ir 
privačių telekomunikacijų tinklų 
naudotojai, galėtų nemokamai ir 
nenaudodami jokios mokėjimo priemonės 
paskambinti skubios pagalbos iškvietimo 
tarnyboms bendruoju Europos skubios 
pagalbos iškvietimo telefono ryšio numeriu 
„112“, taip pat valstybių narių nurodytais 
nacionaliniais skubios pagalbos iškvietimo 
telefono ryšio numeriais.

2. Valstybės narės, pasikonsultavusios su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
ir skubios pagalbos iškvietimo paslaugų 
teikėjais, užtikrina, kad ūkio subjektai, 
teikiantys galutiniams paslaugų gavėjams 
elektroninių ryšių paslaugas inicijuojant 
nacionalinius skambučius naudojant 
telefono ryšio numerį arba numerius, 
nurodytus nacionaliniame telefono ryšio 
numeracijos plane, suteiktų galimybę 
naudotis skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugomis.

2. Valstybės narės, pasikonsultavusios su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
ir skubios pagalbos iškvietimo paslaugų 
teikėjais, užtikrina, kad ūkio subjektai, 
teikiantys galutiniams paslaugų gavėjams 
elektroninių ryšių paslaugas inicijuojant 
nacionalinius skambučius naudojant 
telefono ryšio numerį arba numerius, 
nurodytus nacionaliniame telefono ryšio 
numeracijos plane, suteiktų galimybę 
naudotis skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugomis. Galutiniai paslaugų gavėjai 
taip pat turi turėti galimybę naudotis 112 
paslauga tiesiogiai, skambindami iš 
privataus telekomunikacijų tinklo.

3. Valstybės narės užtikrina, kad, surinkus 
bendrąjį Europos skubios pagalbos 
iškvietimo telefono ryšio numerį „112“, į 
skambučius būtų tinkamai atsakoma, ir jie 
būtų tvarkomi taip, kad geriausiai atitiktų 
nacionalinę skubios pagalbos iškvietimo 
tarnybų sistemos darbo organizavimo 
tvarką. Į tokius skambučius atsakoma ir į 
juos reaguojama bent jau taip pat greitai ir 
veiksmingai, kaip atsakoma į skambučius 
nacionaliniu skubios pagalbos iškvietimo 
telefono ryšio numeriu arba numeriais, jei 
šie ir toliau naudojami.

3. Valstybės narės užtikrina, kad, surinkus 
bendrąjį Europos skubios pagalbos 
iškvietimo telefono ryšio numerį „112“, į 
skambučius būtų tinkamai atsakoma, ir jie 
būtų tvarkomi taip, kad geriausiai atitiktų 
nacionalinę skubios pagalbos iškvietimo 
tarnybų sistemos darbo organizavimo 
tvarką. Į tokius skambučius atsakoma ir į 
juos reaguojama bent jau taip pat greitai ir 
veiksmingai, kaip atsakoma į skambučius 
nacionaliniu skubios pagalbos iškvietimo 
telefono ryšio numeriu arba numeriais, jei 
šie ir toliau naudojami. Komisija, 
pasikonsultavusi su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir skubios 
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pagalbos iškvietimo tarnybomis, priima 
valstybėms narėms skirtas veiklos rodiklių 
rekomendacijas. Komisija kas dvejus 
metus skelbia ataskaitą apie 112 
paslaugos diegimo veiksmingumą ir 
veiklos rodiklių taikymą. Pirmoji tokia 
ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikiama iki 2015 m. pabaigos.

4. Valstybės narės užtikrina, kad neįgaliųjų 
galutinių paslaugų gavėjų galimybės 
naudotis skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugomis būtų lygiavertės galimybėms 
gauti paslaugas, kuriomis naudojasi kiti 
galutiniai paslaugų gavėjai. Siekiant 
užtikrinti, kad neįgalieji galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų naudotis skubios pagalbos 
iškvietimo paslaugomis keliaudami kitose 
valstybėse narėse, priemonės, kurių 
imamasi šiam tikslui, bus kiek įmanoma 
grindžiamos Europos standartais arba 
specifikacijomis, paskelbtomis pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 17 straipsnio nuostatas, ir jomis 
nebus trukdoma valstybėms narėms 
patvirtinti papildomų reikalavimų siekiant 
šiame straipsnyje nustatytų tikslų.

4. Valstybės narės užtikrina, kad neįgaliųjų 
galutinių paslaugų gavėjų galimybės 
naudotis skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugomis būtų lygiavertės galimybėms 
gauti paslaugas, kuriomis naudojasi kiti 
galutiniai paslaugų gavėjai. Siekiant 
užtikrinti, kad neįgalieji galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų naudotis skubios pagalbos 
iškvietimo paslaugomis keliaudami kitose 
valstybėse narėse, priemonės, kurių 
imamasi šiam tikslui, bus kiek įmanoma 
grindžiamos Europos standartais arba 
specifikacijomis, paskelbtomis pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 17 straipsnio nuostatas, ir jomis 
nebus trukdoma valstybėms narėms 
patvirtinti papildomų reikalavimų siekiant 
šiame straipsnyje nustatytų tikslų.

5. Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami 
ūkio subjektai sudarytų galimybę skubios 
pagalbos iškvietimo skambučius ir 
paslaugas tvarkančiai institucijai 
nemokamai naudotis skambinančiojo 
vietos nustatymo duomenimis, kai tik ta 
institucija gauna tokį skambutį. Tai 
taikoma visiems skambučiams bendruoju 
Europos skubios pagalbos iškvietimo 
telefono ryšio numeriu „112“. Valstybės 
narės šį įpareigojimą gali taikyti 
skambinant ir nacionaliniais skubios 
pagalbos iškvietimo telefono ryšio 
numeriais. Kompetentingos reguliavimo 
institucijos nustato informacijos apie 
skambinančiojo vietą tikslumo ir 
patikimumo kriterijus.

5. Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami 
ūkio subjektai sudarytų galimybę skubios 
pagalbos iškvietimo skambučius ir 
paslaugas tvarkančiai institucijai 
nemokamai naudotis skambinančiojo 
vietos nustatymo duomenimis, kai tik ta 
institucija gauna tokį skambutį. Tai 
taikoma visiems skambučiams bendruoju 
Europos skubios pagalbos iškvietimo 
telefono ryšio numeriu „112“, įskaitant 
skambučius iš privačių telekomunikacijų 
tinklų ir tarptinklinio ryšio skambučius. 
Valstybės narės šį įpareigojimą gali taikyti 
skambinant ir nacionaliniais skubios 
pagalbos iškvietimo telefono ryšio 
numeriais. Komisija įgyvendinimo aktu 
gali patvirtinti informacijos apie 
skambinančiojo vietą tikslumo ir 
patikimumo kriterijus.

6. Valstybės narės užtikrina, kad piliečiai 
būtų pakankamai informuoti apie bendrąjį 
Europos skubios pagalbos iškvietimo 

6. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, 
kad piliečiai būtų pakankamai informuoti 
apie bendrąjį Europos skubios pagalbos 
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telefono ryšio numerį „112“ ir jo 
naudojimą, visų pirma priemonėmis, 
konkrečiai skirtomis asmenims, 
keliaujantiems iš vienos valstybės narės į 
kitą.

iškvietimo telefono ryšio numerį „112“ ir 
jo naudojimą, visų pirma priemonėmis, 
konkrečiai skirtomis asmenims, 
keliaujantiems iš vienos valstybės narės į 
kitą. Komisija remia ir papildo valstybių 
narių veiksmus.

7. Pasikonsultavusi su EERRI, Komisija 
gali priimti technines įgyvendinimo 
priemones, kad būtų užtikrinta veiksminga 
telefono ryšio numerio „112“ paslaugų 
prieiga valstybėse narėse. Tačiau šios 
techninės priemonės priimamos 
nepažeidžiant skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugų organizavimo ir neturi daryti jam 
įtakos, kadangi šių paslaugų organizavimas 
priklauso išskirtinei valstybių narių 
kompetencijai.“

7. Pasikonsultavusi su EERRI, Komisija 
gali priimti technines įgyvendinimo 
priemones, kad būtų užtikrinta veiksminga 
telefono ryšio numerio „112“ paslaugų 
prieiga valstybėse narėse. Tačiau šios 
techninės priemonės priimamos 
nepažeidžiant skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugų organizavimo ir neturi daryti jam 
įtakos, kadangi šių paslaugų organizavimas 
priklauso išskirtinei valstybių narių 
kompetencijai.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:LT:PDF)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama padidinti ES skubios pagalbos iškvietimo numeriu „112“ paslaugos 
veiksmingumą ir numatomos skubios pagalbos iškvietimo vietos nustatymo paslaugos.

Pakeitimas 312
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
26 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a) 26 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
„26 straipsnis „26 straipsnis

Skubios pagalbos iškvietimo paslaugos ir 
bendrasis Europos skubios pagalbos 

iškvietimo telefono numeris

Skubios pagalbos iškvietimo paslaugos ir 
bendrasis Europos skubios pagalbos 

iškvietimo telefono numeris
1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
2 dalyje nurodytų paslaugų galutiniai 
gavėjai, įskaitant taksofonų naudotojus, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
2 dalyje nurodytų paslaugų galutiniai 
gavėjai, įskaitant taksofonų naudotojus ir 
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galėtų nemokamai ir nenaudodami jokios 
mokėjimo priemonės paskambinti skubios 
pagalbos iškvietimo tarnyboms bendruoju 
Europos skubios pagalbos iškvietimo 
telefono numeriu „112“, taip pat valstybių 
narių nurodytais nacionaliniais skubios 
pagalbos iškvietimo telefono numeriais.

privačių telekomunikacijų tinklų 
naudotojus, galėtų nemokamai ir 
nenaudodami jokios mokėjimo priemonės 
paskambinti skubios pagalbos iškvietimo 
tarnyboms bendruoju Europos skubios 
pagalbos iškvietimo telefono numeriu 
„112“, taip pat valstybių narių nurodytais 
nacionaliniais skubios pagalbos iškvietimo 
telefono numeriais.

2. Valstybės narės, pasikonsultavusios su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
ir skubios pagalbos iškvietimo paslaugų 
tiekėjais, užtikrina, kad įmonės, teikiančios 
galutiniams paslaugų gavėjams 
elektroninių ryšių paslaugas inicijuojant 
nacionalinius skambučius naudojant 
numerį arba numerius, nurodytus 
nacionaliniame telefono ryšio numeracijos 
plane, suteiktų galimybę naudotis skubios 
pagalbos iškvietimo paslaugomis.

2. Valstybės narės, pasikonsultavusios su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
ir skubios pagalbos iškvietimo paslaugų 
tiekėjais, užtikrina, kad įmonės, teikiančios 
galutiniams paslaugų gavėjams 
elektroninių ryšių paslaugas inicijuojant 
nacionalinius skambučius naudojant 
numerį arba numerius, nurodytus 
nacionaliniame telefono ryšio numeracijos 
plane, suteiktų galimybę naudotis skubios 
pagalbos iškvietimo paslaugomis. 
Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat 
privalo turėti galimybę tiesiogiai naudotis 
112 numeriu, kai skambinama iš 
privataus telekomunikacijų tinklo.

3. Valstybės narės užtikrina, kad, surinkus 
bendrąjį Europos skubios pagalbos 
iškvietimo telefono numerį „112“, į 
skambučius būtų tinkamai atsakoma, ir jie 
būtų tvarkomi taip, kad geriausiai atitiktų 
nacionalinę skubios pagalbos iškvietimo 
tarnybų sistemos darbo organizavimo 
tvarką. Į tokius skambučius atsakoma ir į 
juos reaguojama bent jau taip pat greitai ir 
veiksmingai, kaip atsakoma į skambučius 
nacionaliniu skubios pagalbos iškvietimo 
telefono numeriu arba numeriais, jei šie ir 
toliau naudojami.

3. Valstybės narės užtikrina, kad, surinkus 
bendrąjį Europos skubios pagalbos 
iškvietimo telefono numerį „112“, į 
skambučius būtų tinkamai atsakoma, ir jie 
būtų tvarkomi taip, kad geriausiai atitiktų 
nacionalinę skubios pagalbos iškvietimo 
tarnybų sistemos darbo organizavimo 
tvarką. Į tokius skambučius atsakoma ir į 
juos reaguojama bent jau taip pat greitai ir 
veiksmingai, kaip atsakoma į skambučius 
nacionaliniu skubios pagalbos iškvietimo 
telefono numeriu arba numeriais, jei šie ir 
toliau naudojami. Komisija, pasitarusi su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
ir skubios pagalbos tarnybomis, privalo 
nustatyti valstybėms narėms taikomus 
privalomus veiksmingumo rodiklius. 

4. Valstybės narės užtikrina, kad neįgalių 
galutinių paslaugų gavėjų galimybės 
naudotis skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugomis būtų lygiavertės galimybėms 
gauti paslaugas, kuriomis naudojasi kiti 
galutiniai paslaugų gavėjai. Siekiant 
užtikrinti, kad neįgalūs galutiniai paslaugų 

4. Valstybės narės užtikrina, kad neįgalių 
galutinių paslaugų gavėjų galimybės 
naudotis skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugomis būtų lygiavertės galimybėms 
gauti paslaugas, kuriomis naudojasi kiti 
galutiniai paslaugų gavėjai. Siekiant 
užtikrinti, kad neįgalūs galutiniai paslaugų 
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gavėjai galėtų naudotis skubios pagalbos 
iškvietimo paslaugomis keliaudami kitose 
valstybėse narėse, priemonės, kurių 
imamasi šiam tikslui, bus kiek įmanoma 
grindžiamos Europos standartais arba 
specifikacijomis, paskelbtomis pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 17 straipsnio nuostatas, ir jomis 
nebus trukdoma valstybėms narėms 
patvirtinti papildomų reikalavimų siekiant 
šiame straipsnyje nustatytų tikslų.

gavėjai galėtų naudotis skubios pagalbos 
iškvietimo paslaugomis keliaudami kitose 
valstybėse narėse, priemonės, kurių 
imamasi šiam tikslui, bus kiek įmanoma 
grindžiamos Europos standartais arba 
specifikacijomis, paskelbtomis pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 17 straipsnio nuostatas, ir jomis 
nebus trukdoma valstybėms narėms 
patvirtinti papildomų reikalavimų siekiant 
šiame straipsnyje nustatytų tikslų.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamos įmonės sudarytų galimybę 
skubios pagalbos iškvietimo skambučius ir 
paslaugas tvarkančiai institucijai 
nemokamai naudotis skambinančiojo 
vietos nustatymo duomenimis, kai tik ta 
institucija gauna tokį skambutį. Tai 
taikoma visiems skambučiams bendruoju 
Europos skubios pagalbos iškvietimo 
telefono numeriu „112“. Valstybės narės šį 
įpareigojimą gali taikyti skambinant ir 
nacionaliniais skubios pagalbos iškvietimo 
telefono numeriais. Kompetentingos 
reguliavimo institucijos nustato 
informacijos apie skambinančiojo vietą 
tikslumo ir patikimumo kriterijus.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamos įmonės sudarytų galimybę 
skubios pagalbos iškvietimo skambučius ir 
paslaugas tvarkančiai institucijai 
nemokamai naudotis skambinančiojo 
vietos nustatymo duomenimis, kai tik ta 
institucija gauna tokį skambutį. Tai 
taikoma visiems skambučiams bendruoju 
Europos skubios pagalbos iškvietimo 
telefono numeriu „112“, įskaitant 
skambučius iš privataus telekomunikacijų 
tinklo ir tarptinklinio ryšio skambučius. 
Valstybės narės šį įpareigojimą gali taikyti 
skambinant ir nacionaliniais skubios 
pagalbos iškvietimo telefono numeriais. Ne 
vėliau kaip (praėjus 6 mėnesiams nuo 
Reglamento (XXX) įsigaliojimo)* 
EERRO, pasitarusi su suinteresuotomis 
šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su Komisija, nustato privalomus skubios 
pagalbos tarnyboms teiktinos informacijos 
apie skambinančiojo vietą tikslo ir 
patikimumo kriterijus. Valstybės narės 
privalo tenkinti šiuos kriterijus ne vėliau 
kaip praėjus metams nuo jų paskelbimo. 
Komisija taip pat turi užtikrinti, kad 
(praėjus 18 mėnesių nuo Reglamento 
(XXX)** įsigaliojimo) skambinančiojo
numeriu „112“ vietos nustatymo
tikslumas ir patikimumas, kai 
skambinama per su GNSS suderinamą 
judriojo ryšio terminalą, būtų lygiavertis 
jo tikslumui ir patikimumui, kai 
skambinama per e. skambučio sistemą. 

6. Valstybės narės užtikrina, kad piliečiai 
būtų pakankamai informuoti apie bendrąjį 
Europos skubios pagalbos iškvietimo 

6. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, 
kad piliečiai būtų pakankamai informuoti 
apie bendrąjį Europos skubios pagalbos 
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telefono numerį „112“ ir jo naudojimą, 
visų pirma priemonėmis, konkrečiai 
skirtomis asmenims, keliaujantiems iš 
vienos valstybės narės į kitą.

iškvietimo telefono numerį „112“ ir jo 
naudojimą, visų pirma priemonėmis, 
konkrečiai skirtomis asmenims, 
keliaujantiems iš vienos valstybės narės į 
kitą. Komisija turi remti ir papildyti 
valstybių narių įgyvendinamas priemones.

7. Pasikonsultavusi su EERRI, Komisija 
gali priimti technines įgyvendinimo 
priemones, kad būtų užtikrinta veiksminga 
numerio „112“ paslaugų prieiga valstybėse 
narėse. Tačiau šios techninės priemonės 
priimamos nepažeidžiant skubios pagalbos 
iškvietimo paslaugų organizavimo ir neturi 
daryti jam įtakos, kadangi šių paslaugų 
organizavimas priklauso išskirtinei 
valstybių narių kompetencijai.

7. Pasikonsultavusi su EERRI, Komisija 
gali priimti technines įgyvendinimo 
priemones, kad būtų užtikrinta veiksminga 
numerio „112“ paslaugų prieiga valstybėse 
narėse. Šios priemonės turi visų pirma 
sudaryti galimybę įdiegti naujos kartos 
sąveikią 112 numerio paslaugą, įskaitant 
taikomąsias programas, ne vėliau kaip iki 
(praėjus 4 metams nuo Reglamento 
(XXX)*** įsigaliojimo). Tačiau šios 
techninės priemonės priimamos 
nepažeidžiant skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugų organizavimo ir neturi daryti jam 
įtakos, kadangi šių paslaugų organizavimas 
priklauso išskirtinei valstybių narių 
kompetencijai.

7a. Komisija užtikrina, kad būtų išsaugota 
Europos skubios pagalbos numerių 
„E.164“ duomenų bazė, siekiant 
užtikrinti, kad jais būtų galima susisiekti 
tarp valstybių narių.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją
papildant, priimamos laikantis 
37 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

__________________
* Europos Parlamento ir Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. XXX/20XX, kuriuo 
nustatomos Europos bendrosios 
elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių 
infrastruktūros plėtros priemonės ir iš 
dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 
2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai 
(EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 
(OL L 20XX-XX-XX XXX, p. X).“)
** Europos Parlamento ir Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. XXX/20XX, kuriuo 
nustatomos Europos bendrosios 
elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių 
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infrastruktūros plėtros priemonės ir iš 
dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 
2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai 
(EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012
(OL L 20XX-XX-XX XXX, p. X).“)
*** Europos Parlamento ir Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. XXX/20XX, kuriuo 
nustatomos Europos bendrosios 
elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių 
infrastruktūros plėtros priemonės ir iš 
dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 
2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai 
(EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 
(OL L 20XX-XX-XX XXX, p. X).“)“

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:fr:HTML)

Pakeitimas 313
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
26 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a) 26 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės užtikrina, kad, be kitų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
nurodytų nacionalinių skubaus iškvietimo 
telefono numerių, visi viešai prieinamų 
telefono ryšio paslaugų galutiniai paslaugų 
gavėjai, įskaitant ir taksofonų naudotojus, 
galėtų nemokamai paskambinti vienu 
Europos skubaus iškvietimo telefono 
numeriu „112“.“

„1. Valstybės narės užtikrina, kad, be kitų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
nurodytų nacionalinių skubaus iškvietimo 
telefono numerių, visi viešai prieinamų 
telefono ryšio paslaugų galutiniai paslaugų 
gavėjai, įskaitant taksofonų naudotojus ir 
privačių telekomunikacijų tinklų 
naudotojus, galėtų nemokamai 
paskambinti vienu Europos skubaus 
iškvietimo telefono numeriu „112“.“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:29:32002L0022:LT:PDF)



PE524.526v01-00 200/242 AM\1010616LT.doc

LT

Pakeitimas 314
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
26 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2b) 26 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Valstybės narės užtikrina, kad, 
surinkus vieną Europos skubaus 
iškvietimo numerį „112“, į skambučius 
būtų tinkamai atsakoma ir būtų 
aptarnaujama pagal tinklų technologines 
galimybes taip, kad atitiktų nacionalinius 
pagalbos tarnybų sistemos organizacinius 
reikalavimus.

„2. Valstybės narės, pasikonsultavusios su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
ir skubios pagalbos iškvietimo paslaugų 
teikėjais, užtikrina, kad ūkio subjektai, 
teikiantys galutiniams paslaugų gavėjams 
elektroninių ryšių paslaugas inicijuojant 
nacionalinius skambučius naudojant 
numerį arba numerius, nurodytus 
nacionaliniame telefono ryšio 
numeracijos plane, suteiktų galimybę 
naudotis skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugomis.

Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat turi 
turėti galimybę naudotis 112 paslauga 
tiesiogiai, skambindami iš privataus 
telekomunikacijų tinklo.“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:29:32002L0022:LT:PDF)

Pakeitimas 315
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) 26 straipsnyje įterpiama tokia dalis:
„3a. Komisija tvarko Europos skubios 
pagalbos tarnybų E.164 formatą 
atitinkančią numerių duomenų bazę, 
siekdama užtikrinti, kad tarnybos galėtų 
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susisiekti viena su kita.“

Or. en

Pakeitimas 316
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 d punktas (naujas)
2002/22/EC
26 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2d) 26 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„5. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkami ūkio subjektai sudarytų 
galimybę skubios pagalbos iškvietimo 
skambučius ir paslaugas tvarkančiai 
institucijai nemokamai naudotis 
skambinančiojo vietos nustatymo 
duomenimis, kai tik ta institucija gauna 
tokį skambutį. Tai taikoma visiems 
skambučiams bendruoju Europos skubios 
pagalbos iškvietimo telefono ryšio numeriu 
„112“. Valstybės narės šį įpareigojimą gali 
taikyti skambinant ir nacionaliniais skubios 
pagalbos iškvietimo telefono ryšio 
numeriais. Kompetentingos reguliavimo
institucijos nustato informacijos apie 
skambinančiojo vietą tikslumo ir 
patikimumo kriterijus.“

„5. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkami ūkio subjektai sudarytų 
galimybę skubios pagalbos iškvietimo 
skambučius ir paslaugas tvarkančiai 
institucijai nemokamai naudotis 
skambinančiojo vietos nustatymo 
duomenimis, kai tik ta institucija gauna 
tokį skambutį. Tai taikoma visiems 
skambučiams bendruoju Europos skubios 
pagalbos iškvietimo telefono ryšio numeriu 
„112“, įskaitant skambučius iš privačių 
telekomunikacijų tinklų ir tarptinklinio 
ryšio skambučius. Valstybės narės šį 
įpareigojimą gali taikyti skambinant ir 
nacionaliniais skubios pagalbos iškvietimo 
telefono ryšio numeriais. Kompetentingos 
reguliavimo institucijos nustato 
informacijos apie skambinančiojo vietą 
tikslumo ir patikimumo kriterijus.“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:29:32002L0022:LT:PDF)

Pakeitimas 317
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 e punktas (naujas)
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Direktyva 2002/22/EB
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e) įterpiamas šis straipsnis:
„26a straipsnis

Atvirkštinė ES „112“ numerio sistema
Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
naudojantis telekomunikacijų tinklais 
visoje ES būtų sukurta „atvirkštinė 112 
numerio“ ryšio sistema, kuri bus 
universali, daugiakalbė, prieinama, 
paprasta ir veiksminga, kad būtų galima 
įspėti piliečius apie gręsiančias arba 
vykstančias dideles nelaimes ir 
nepaprastąją padėtį. Komisija, pasitarusi 
su EERRI ir civilinės saugos tarnybomis, 
turi ne vėliau kaip (praėjus dviems 
metams nuo Reglamento (XXX)* 
įsigaliojimo) nustatyti šios sistemos 
sukūrimui būtinus reikalavimus ir 
specifikacijas, atsižvelgiant į esamas 
nacionalines ir regionines sistemas bei 
laikantis asmens duomenų apsaugą 
reglamentuojančių teisės aktų. Komisija 
turi užtikrinti, kad „atvirkštinė 112 
numerio“ sistema pradėtų veikti ne vėliau 
kaip (praėjus 4 metams nuo (XXX)1

įsigaliojimo.
__________________
* Europos Parlamento ir Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. XXX/20XX, kuriuo 
nustatomos Europos bendrosios 
elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių 
infrastruktūros plėtros priemonės ir iš 
dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 
2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai 
(EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 
(OL L 20XX-XX-XX XXX, p. X).“).
** Europos Parlamento ir Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. XXX/20XX, kuriuo 
nustatomos Europos bendrosios 
elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių 
infrastruktūros plėtros priemonės ir iš 
dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 
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2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai 
(EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 
(OL L 20XX-XX-XX XXX, p. X).“

Or. fr

Pakeitimas 318
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 f punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
30 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2f) 30 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„Telefono ryšio numerių perkėlimas ir jų 
aktyvavimas po perkėlimo vykdomi kuo 
greičiau. Bet kokiu atveju, abonentams, 
kurie sudarė sutartį dėl telefono ryšio 
numerio perkėlimo pas naują ūkio 
subjektą, tas telefono ryšio numeris 
aktyvuojamas per vieną darbo dieną nuo 
prašymo pateikimo. 

„Telefono ryšio numerių perkėlimas ir jų 
aktyvavimas po perkėlimo vykdomi kuo 
greičiau. Galutiniams paslaugų gavėjams, 
kurie sudarė sutartį dėl telefono ryšio 
numerio perkėlimo pas naują teikėją, tas 
telefono ryšio numeris aktyvuojamas per 
vieną darbo dieną nuo šios sutarties 
sudarymo. Teikėjo keitimo ir numerio 
perkėlimo procesui vadovauja naujasis 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjas. 
Galutiniai paslaugų gavėjai gauna 
pakankamai informacijos apie teikėjo 
keitimą prieš ir per teikėjo keitimo 
procesą ir iškart po to, kai jis 
užbaigiamas.

Nepažeisdamos pirmos pastraipos 
nuostatų, kompetentingos nacionalinės 
institucijos gali nustatyti bendrą telefono 
ryšio numerių perkėlimo procedūrą,
atsižvelgdamos į nacionalines nuostatas 
dėl sutarčių, technines galimybes ir 
poreikį toliau teikti paslaugas abonentui. 
Bet kuriuo atveju, dėl telefono ryšio 
numerio perkėlimo paslaugų gavėjas negali 
likti be paslaugos ilgiau kaip vieną darbo 
dieną. Kompetentingos nacionalinės 
institucijos, prireikus, taip pat turi 
atsižvelgti į atitinkamas priemones, skirtas 
užtikrinti abonentų apsaugą perkėlimo 

Nepažeisdamos pirmos pastraipos 
nuostatų, kompetentingos nacionalinės 
institucijos, atsižvelgdamos į EERRI 
gaires, gali nustatyti bendrą teikėjo keitimo 
ir telefono ryšio numerių perkėlimo 
procedūrą. Jos atsižvelgia į būtiną 
galutinio paslaugų gavėjo apsaugą teikėjo 
keitimo proceso metu ir į būtinybę 
užtikrinti tokio proceso efektyvumą. Bet 
kuriuo atveju dėl telefono ryšio numerio 
perkėlimo paslaugų gavėjas negali likti be 
paslaugos ilgiau kaip vieną darbo dieną. 
Galutiniai paslaugų gavėjai kitam teikėjui 
prieš jų valią nepriskiriami.
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metu ir kad jie nebūtų perkeliami kitam 
paslaugų teikėjui be jų sutikimo. 
Valstybės narės užtikrina, kad ūkio 
subjektams būtų taikomos atitinkamos 
sankcijos, įskaitant įpareigojimą išmokėti 
abonentams kompensaciją už nuostolius, 
patirtus dėl telefono ryšio numerių 
perkėlimo vilkinimo arba jų netinkamo 
perkėlimo dėl paslaugų teikėjų arba jų 
įgaliotinių kaltės.“

Valstybės narės užtikrina, kad ūkio
subjektams būtų taikomos atitinkamos 
sankcijos, įskaitant įpareigojimą išmokėti 
abonentams kompensaciją už nuostolius, 
patirtus dėl telefono ryšio numerių 
perkėlimo vilkinimo arba jų netinkamo 
perkėlimo dėl paslaugų teikėjų arba jų 
įgaliotinių kaltės.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:LT:PDF)

Pakeitimas 319
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 f punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
30 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2f) 30 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Telefono ryšio numerių perkėlimas ir jų 
aktyvavimas po perkėlimo vykdomi kuo 
greičiau. Bet kokiu atveju, abonentams, 
kurie sudarė sutartį dėl telefono ryšio 
numerio perkėlimo pas naują ūkio 
subjektą, tas telefono ryšio numeris 
aktyvuojamas per vieną darbo dieną nuo 
prašymo pateikimo.

„4. Telefono ryšio numerių perkėlimas ir jų 
aktyvavimas po perkėlimo vykdomi kuo 
greičiau. Galutiniams paslaugų gavėjams, 
kurie sudarė sutartį dėl telefono ryšio 
numerio perkėlimo pas naują teikėją, tas 
telefono ryšio numeris aktyvuojamas per 
vieną darbo dieną nuo prašymo pateikimo.

Nepažeisdamos pirmos pastraipos 
nuostatų, kompetentingos nacionalinės 
institucijos gali nustatyti bendrą telefono 
ryšio numerių perkėlimo procedūrą, 
atsižvelgdamos į nacionalines nuostatas 
dėl sutarčių, technines galimybes ir
poreikį toliau teikti paslaugas abonentui. 
Bet kuriuo atveju, dėl telefono ryšio 
numerio perkėlimo paslaugų gavėjas negali 
likti be paslaugos ilgiau kaip vieną darbo 
dieną. Kompetentingos nacionalinės 
institucijos, prireikus, taip pat turi 

Nepažeisdamos pirmos pastraipos 
nuostatų, kompetentingos nacionalinės 
institucijos, atsižvelgdamos į EERRI 
gaires, gali nustatyti bendrą teikėjo keitimo
telefono ryšio numerių perkėlimo 
procedūrą. Jos atsižvelgia į būtiną 
galutinio paslaugų gavėjo apsaugą teikėjo 
keitimo proceso metu ir į būtinybę 
užtikrinti tokio proceso efektyvumą. Bet 
kuriuo atveju dėl numerio perkėlimo 
gavėjas negali likti be paslaugos ilgiau kaip 
vieną darbo dieną. Galutiniai paslaugų 
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atsižvelgti į atitinkamas priemones, skirtas 
užtikrinti abonentų apsaugą perkėlimo 
metu ir kad jie nebūtų perkeliami kitam 
paslaugų teikėjui be jų sutikimo.

gavėjai kitam teikėjui prieš jų valią 
nepriskiriami.

Valstybės narės užtikrina, kad ūkio 
subjektams būtų taikomos atitinkamos 
sankcijos, įskaitant įpareigojimą išmokėti 
abonentams kompensaciją už nuostolius, 
patirtus dėl telefono ryšio numerių 
perkėlimo vilkinimo arba jų netinkamo 
perkėlimo dėl paslaugų teikėjų arba jų 
įgaliotinių kaltės.“

Valstybės narės užtikrina, kad ūkio 
subjektams būtų taikomos atitinkamos 
sankcijos, įskaitant įpareigojimą išmokėti 
abonentams kompensaciją už nuostolius, 
patirtus dėl telefono ryšio numerių 
perkėlimo vilkinimo arba jų netinkamo 
perkėlimo dėl paslaugų teikėjų arba jų 
įgaliotinių kaltės.“

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:LT:PDF)

Pakeitimas 320
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 f punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
30 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2f) 30 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Telefono ryšio numerių perkėlimas ir jų 
aktyvavimas po perkėlimo vykdomi kuo 
greičiau. Bet kokiu atveju, abonentams, 
kurie sudarė sutartį dėl telefono ryšio 
numerio perkėlimo pas naują ūkio 
subjektą, tas telefono ryšio numeris 
aktyvuojamas per vieną darbo dieną nuo 
prašymo pateikimo.

„4. Telefono ryšio numerių perkėlimas ir jų 
aktyvavimas po perkėlimo vykdomi kuo 
greičiau. Galutiniams paslaugų gavėjams, 
kurie sudarė sutartį dėl telefono ryšio 
numerio perkėlimo pas naują teikėją, tas 
telefono ryšio numeris aktyvuojamas per 
vieną darbo dieną nuo šios sutarties 
sudarymo.

Nepažeisdamos pirmos pastraipos 
nuostatų, kompetentingos nacionalinės 
institucijos gali nustatyti bendrą telefono 
ryšio numerių perkėlimo procedūrą, 
atsižvelgdamos į nacionalines nuostatas 
dėl sutarčių, technines galimybes ir
poreikį toliau teikti paslaugas abonentui. 
Bet kuriuo atveju, dėl telefono ryšio 
numerio perkėlimo paslaugų gavėjas negali 
likti be paslaugos ilgiau kaip vieną darbo 

Nepažeisdamos pirmos pastraipos 
nuostatų, kompetentingos nacionalinės 
institucijos, atsižvelgdamos į EERRI 
gaires, gali nustatyti bendrą teikėjo keitimo 
ir telefono ryšio numerių perkėlimo 
procedūrą. Jos atsižvelgia į būtiną 
galutinio paslaugų gavėjo apsaugą teikėjo 
keitimo proceso metu, būtinybę užtikrinti 
tokio proceso efektyvumą ir, kad teikėjo 
keitimo procesas nekenktų konkurencijai. 
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dieną. Kompetentingos nacionalinės 
institucijos, prireikus, taip pat turi 
atsižvelgti į atitinkamas priemones, skirtas 
užtikrinti abonentų apsaugą perkėlimo 
metu ir kad jie nebūtų perkeliami kitam 
paslaugų teikėjui be jų sutikimo.

Bet kuriuo atveju dėl telefono ryšio 
numerio perkėlimo paslaugų gavėjas negali 
likti be paslaugos ilgiau kaip vieną darbo 
dieną. Galutiniai paslaugų gavėjai kitam 
teikėjui prieš jų valią nepriskiriami.

Valstybės narės užtikrina, kad ūkio 
subjektams būtų taikomos atitinkamos 
sankcijos, įskaitant įpareigojimą išmokėti 
abonentams kompensaciją už nuostolius, 
patirtus dėl telefono ryšio numerių 
perkėlimo vilkinimo arba jų netinkamo 
perkėlimo dėl paslaugų teikėjų arba jų 
įgaliotinių kaltės.“

Valstybės narės užtikrina, kad ūkio 
subjektams būtų taikomos atitinkamos 
sankcijos, įskaitant įpareigojimą išmokėti 
abonentams kompensaciją už nuostolius, 
patirtus dėl telefono ryšio numerių 
perkėlimo vilkinimo arba jų netinkamo 
perkėlimo dėl paslaugų teikėjų arba jų 
įgaliotinių kaltės.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:LT:PDF)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu būtų pakeičiamas nuomonės projekto 35 pakeitimas.

Pakeitimas 321
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 f dalis (nauja)
Direktyva 2002/22/EB
30 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2f) 30 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Telefono ryšio numerių perkėlimas ir jų 
aktyvavimas po perkėlimo vykdomi kuo 
greičiau. Bet kokiu atveju, abonentams, 
kurie sudarė sutartį dėl telefono ryšio 
numerio perkėlimo pas naują ūkio 
subjektą, tas telefono ryšio numeris 
aktyvuojamas per vieną darbo dieną nuo 
prašymo pateikimo.

„4. Telefono ryšio numerių perkėlimas ir jų 
aktyvavimas po perkėlimo vykdomi kuo 
greičiau. Galutiniams paslaugų gavėjams, 
kurie sudarė sutartį dėl telefono ryšio 
numerio perkėlimo pas naują teikėją, tas 
telefono ryšio numeris aktyvuojamas per 
vieną darbo dieną nuo prašymo pateikimo.

Nepažeisdamos pirmos pastraipos 
nuostatų, kompetentingos nacionalinės 
institucijos gali nustatyti bendrą telefono 

Nepažeisdamos pirmos pastraipos 
nuostatų, kompetentingos nacionalinės 
institucijos, atsižvelgdamos į EERRI 
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ryšio numerių perkėlimo procedūrą, 
atsižvelgdamos į nacionalines nuostatas 
dėl sutarčių, technines galimybes ir 
poreikį toliau teikti paslaugas abonentui. 
Bet kuriuo atveju, dėl telefono ryšio 
numerio perkėlimo paslaugų gavėjas negali 
likti be paslaugos ilgiau kaip vieną darbo 
dieną. Kompetentingos nacionalinės 
institucijos, prireikus, taip pat turi 
atsižvelgti į atitinkamas priemones, skirtas 
užtikrinti abonentų apsaugą perkėlimo 
metu ir kad jie nebūtų perkeliami kitam 
paslaugų teikėjui be jų sutikimo.

gaires, gali nustatyti bendrą teikėjų 
keitimo ir telefono ryšio numerių 
perkėlimo procedūrą. Jos atsižvelgia į 
būtiną galutinio paslaugų gavėjo apsaugą 
teikėjo keitimo proceso metu ir į būtinybę 
užtikrinti tokio proceso efektyvumą. Bet 
kuriuo atveju dėl telefono ryšio numerio 
perkėlimo paslaugų gavėjas negali likti be 
paslaugos ilgiau kaip vieną darbo dieną. 
Galutiniai paslaugų gavėjai kitam teikėjui 
prieš jų valią nepriskiriami.

Valstybės narės užtikrina, kad ūkio 
subjektams būtų taikomos atitinkamos 
sankcijos, įskaitant įpareigojimą išmokėti 
abonentams kompensaciją už nuostolius, 
patirtus dėl telefono ryšio numerių 
perkėlimo vilkinimo arba jų netinkamo 
perkėlimo dėl paslaugų teikėjų arba jų 
įgaliotinių kaltės.“

Valstybės narės užtikrina, kad ūkio 
subjektams būtų taikomos atitinkamos 
sankcijos, įskaitant įpareigojimą išmokėti 
abonentams kompensaciją už nuostolius, 
patirtus dėl telefono ryšio numerių 
perkėlimo vilkinimo arba jų netinkamo 
perkėlimo dėl paslaugų teikėjų arba jų 
įgaliotinių kaltės.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:LT:PDF)

Pagrindimas

Keičiama taip, kaip pasiūlė nuomonės referentas. Vis dėlto ne visada įmanoma perkelti 
numerius per vieną dieną nuo tokios sutarties sudarymo. Pirma, kartais gali būti aiškiai 
susitariama, kad numeris perkeliamas vėliau, ir, antra, išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į 
susijusią fiksuotojo ryšio tinklo infrastruktūrą, numerio perkėlimo procesas gali apimti 
praktinius inžinerinius darbus, dėl kurių galėtų būti sunku perkelti numerius laiku.

Pakeitimas 322
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 g punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
30 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Teikėjo keitimo ir numerio perkėlimo 
procesui vadovauja naujasis elektroninių 
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ryšių visuomenei teikėjas. Galutiniai 
paslaugų gavėjai gauna pakankamai 
informacijos apie teikėjo keitimą prieš ir 
per teikėjo keitimo procesą ir iškart po to, 
kai jis užbaigiamas. Galutiniai paslaugų 
gavėjai kitam teikėjui prieš jų valią 
nepriskiriami.

Or. pt

Pagrindimas

Perkeliant šį tekstą iš pasiūlymo dėl reglamento (30 straipsnio 4 dalies) į Universaliųjų 
paslaugų direktyvą, paaiškinamos operatorių pareigos per numerių perkėlimo procesą.

Pakeitimas 323
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 h punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
30 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valstybės narės įpareigoja 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjus, 
kurie delsia pakeisti teikėją ar tuo 
piktnaudžiauja, įskaitant informacijos, 
reikalingos numeriui perkelti, 
nesuteikimą, išmokėti kompensaciją 
galutiniams paslaugų gavėjams, kurių 
atžvilgiu buvo vykdomas toks delsimas ar 
piktnaudžiavimas.

Or. pt

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, šios taisyklės perkeliamos iš pasiūlymo dėl reglamento į 
Universaliųjų paslaugų direktyvą.

Pakeitimas 324
Malcolm Harbour
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 2 i punktas (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2i) 30 straipsnyje įterpiama tokia dalis:
„5a. Jei vartotojams siūlomas paslaugų 
paketas apima bent vieną prijungimą prie 
elektroninių ryšių tinklo arba vieną 
elektroninių ryšių paslaugą, šis straipsnis 
tiems paketo elementams taikomas, bet 
neatsižvelgiant į jokias atitinkamas su 
paketo linijinio transliavimo paslauga 
susijusias taisykles.“

Or. en

Pakeitimas 325
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Įterpiamas 4a straipsnis: Išbraukta.
4a straipsnis
1. Šis straipsnis taikomas tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjams, kurie: 
a) visiems vartotojams visuose savo 
atitinkamuose mažmeninių paslaugų 
paketuose, į kuriuos įtrauktos 
reguliuojamos tarptinklinio ryšio 
paslaugos, savojoje šalyje teikiamoms 
paslaugoms ir reguliuojamoms 
tarptinklinio ryšio paslaugoms visoje 
Sąjungoje taiko savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų kainas, tarsi reguliuojamos 
tarptinklinio ryšio paslaugos būtų 
naudojamos savajame tinkle, ir
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b) naudodami savo tinklus arba pagal 
dvišales ar daugiašales tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartis su kitais tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjais užtikrina, kad 
visose valstybėse narėse a punkto 
nuostatų laikosi bent vienas tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas. 
2. 1, 6 ir 7 dalimis nedraudžiama, kad 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
ribotų vartojamas reguliuojamas 
tarptinklinio ryšio paslaugas, kurioms 
taikoma savojoje šalyje teikiamų paslaugų 
kaina, remiantis pagrįsto naudojimo 
kriterijumi. Bet koks pagrįsto naudojimo 
kriterijus taikomas taip, kad vartotojai, 
kurie naudojasi įvairiais savojoje šalyje 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
periodiškai keliaudami po Sąjungos 
teritoriją galėtų drąsiai išlaikyti tipinį 
vartojimo savojoje šalyje modelį, susijusį 
su savo atitinkamais savojoje šalyje 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais. 
Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, 
kuris naudojasi šia galimybe, pagal 
Reglamento XXX/2014 [25 straipsnio 1 
dalies b punktą] paskelbia ir pagal to 
reglamento [26 straipsnio 1 dalies b ir c 
punktus] į savo sutartis įtraukia išsamią 
kiekybinę informaciją apie tai, kaip 
taikomas pagrįsto naudojimo kriterijus, 
remiantis pagrindiniu kainų nustatymu, 
kiekiu ar kitais nagrinėjamo mažmeninių 
paslaugų paketo parametrais.
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. EERRI, 
pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su Komisija, nustatys bendrąsias pagrįsto 
naudojimo kriterijų, įtrauktų į 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo, kuris 
naudojasi šiuo straipsniu, mažmeninių 
paslaugų sutartis, taikymo gaires. EERRI 
tokias gaires parengia atsižvelgdama į 
pirmoje pastraipoje nustatytą bendrąjį 
tikslą ir visų pirma į kainų nustatymo ir 
vartojimo modelius valstybėse narėse, į 
savojoje šalyje taikomų kainų suderinimo 
laipsnį Sąjungoje, į bet kokį pastebimą 
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tarptinklinio ryšio savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų tarifais poveikį tokių tarifų 
raidai, ir į tarptinklinio ryšio didmeninių 
kainų už nesubalansuotą srautą tarp 
tarptinklinio ryšio teikėjų raidą.
Kompetentinga nacionalinė reguliavimo 
institucija stebi ir prižiūri pagrįstų 
naudojimo kriterijų taikymą, kiek 
įmanoma atsižvelgdama į EERRI 
bendrąsias gaires, kai tik jos bus priimtos, 
ir užtikrina, kad nebūtų taikomos 
nepagrįstos sąlygos.
3. Pavieniai galutiniai paslaugų gavėjai, 
kuriems paslaugas teikia tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjai, kurie naudojasi 
šiuo straipsniu, gali, jų pačių prašymu,
sąmoningai ir aiškiai pasirinkti atsisakyti 
pasinaudoti privalumu, kad 
reguliuojamoms tarptinklinio ryšio 
paslaugoms būtų taikomos konkrečiame 
mažmeninių paslaugų pakete numatytos 
savojoje šalyje teikiamų paslaugų kainos, 
mainais į kitus to teikėjo siūlomus 
privalumus. Tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas primena tiems galutiniams 
paslaugų gavėjams apie tarptinklinio 
ryšio privalumus, kuriais tokiu atveju jie 
negalėtų pasinaudoti. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos visų pirma stebi, 
ar tarptinklinio ryšio paslaugų tekėjai, 
kurie naudojasi šiuo straipsniu, netaiko 
tokios verslo praktikos, kuri leistų apeiti 
nustatytą tvarką.
4. 8, 10 ir 13 straipsniuose nustatytos 
mažmeninės reguliuojamų tarptinklinio 
ryšio kainos netaikomos tarptinklinio 
ryšio paslaugoms, kurios siūlomos 
tarptinklinio ryšio paslaugų tekėjo, kuris 
naudojasi šiuo straipsniu, jei jos neviršija 
savojoje šalyje teikiamų paslaugų kainų 
lygio. 
Jei tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, 
kuris naudojasi šiuo straipsniu, nustato 
kainas, kurios skiriasi nuo taikomų 
paslaugų savojoje šalyje kainų už 
reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų 
vartojimą, viršijantį tokių paslaugų 
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pagrįstą naudojimą pagal 2 dalį, arba jei 
pavieniai galutiniai paslaugų gavėjai 
pagal 3 dalį aiškiai atsisako pasinaudoti 
privalumu, kad reguliuojamoms 
tarptinklinio ryšio paslaugoms būtų 
taikomos savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų kainos, šių reguliuojamų 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainos 
neviršija 8, 10 ir 13 straipsniuose 
nustatytų mažmeninių tarptinklinio ryšio 
kainų. 
5. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, 
kuris nori pasinaudoti šiuo straipsniu, 
EERRI biurui praneša apie savo 
pareiškimą ir visas dvišales ar daugiašales 
sutartis, dėl kurių jis tenkina 1 dalies 
sąlygas, ir apie visus jų pakeitimus. 
Pranešimą teikiantis tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjas į savo pranešimą 
įtraukia įrodymą, kad visi partneriai, su 
kuriais sudaryta dvišalė ar daugiašalė 
tarptinklinio ryšio paslaugų sutartis, apie 
kurią pranešama, sutinka su tokiu 
pranešimu. 
6. Laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 
2016 m. birželio 30 d. šis straipsnis 
taikomas tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjams, kurie nevykdo 1 dalyje 
nustatytų sąlygų, jei jie laikosi šių sąlygų:
a) tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
savo pareiškime ir visose atitinkamose
dvišalėse ar daugiašalėse tarptinklinio 
ryšio paslaugų sutartyse, kuriuos pagal 5 
dalį teikia EERRI biurui, daro konkrečią 
nuorodą į šią dalį;
b) tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
naudodamas savo tinklus arba pagal 
dvišales ar daugiašales tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartis su kitais tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjais užtikrina, kad c, d 
ir e punktuose išvardytų sąlygų būtų 
laikomasi bent 17 valstybių narių, kuriose 
gyvena 70 % Sąjungos gyventojų;
c) tiek tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas, tiek ir bet kuris sutarties 
partneris, kaip apibrėžta b punkte, 
įsipareigoja ne vėliau kaip nuo 2014 m. 
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liepos 1 d. arba nuo pranešimo pateikimo 
dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra 
vėlesnė, sudaryti galimybę pasinaudoti ir 
aktyviai siūlo bent vieną mažmeninių 
paslaugų paketą, kuriame yra tarifų 
pasirinkimo galimybė, pagal kurią 
savojoje šalyje teikiamoms paslaugoms ir 
reguliuojamoms tarptinklinio ryšio 
paslaugoms visoje Sąjungoje taikomos 
savojoje šalyje teikiamų paslaugų kainos, 
tarsi reguliuojamos tarptinklinio ryšio 
paslaugos būtų naudojamos savajame 
tinkle;
d) tiek tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas, tiek bet kuris sutarties partneris, 
kaip apibrėžta b punkte, įsipareigoja ne 
vėliau kaip nuo 2015 m. liepos 1 d. arba 
nuo pranešimo pateikimo dienos, 
atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė, 
sudaryti galimybę pasinaudoti ir aktyviai 
siūlo tokias tarifų pasirinkimo galimybes 
mažmeninių paslaugų paketuose, kuriuos 
tų metų sausio 1 d. naudojo bent 50 % jų 
atitinkamos klientų bazės;
ir tiek tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas, tiek ir bet kuris sutarties 
partneris, kaip apibrėžta b punkte, 
įsipareigoja ne vėliau kaip nuo 2016 m. 
liepos 1 d. laikytis 1 dalies b punkto 
visuose savo atitinkamuose mažmeninių 
paslaugų paketuose.
Tarptinklinio ryšio teikėjas, kuris 
naudojasi šiuo straipsniu, ir bet kuris 
sutarties partneris, kaip apibrėžta b 
punkte, gali, kaip d punkte nurodyto 
įsipareigojimo alternatyvą, nuo 2015 m. 
liepos 1 d. arba nuo pranešimo pateikimo 
dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra 
vėlesnė, įsipareigoti, kad visi jo įvairiuose 
mažmeninių paslaugų paketuose nurodyti 
papildomi mokesčiai už tarptinklinį ryšį, 
kurie taikomi kaip priedas prie savojoje 
šalyje teikiamų paslaugų tarifų, iš viso 
sudarytų ne daugiau kaip 50 % 2015 m. 
sausio 1 d. tuose paketuose taikytų 
papildomų mokesčių, nepriklausomai nuo 
to, ar tokie papildomi mokesčiai 
skaičiuojami remiantis vienetais, tokiais 
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kaip skambučio minutės ar megabaitai, 
laikotarpiais, tokiais kaip tarptinklinio 
ryšio paslaugų naudojimo dienos ar 
savaitės, ar kokiomis kitomis priemonėmis 
ar jų deriniu. Tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjai, kurie remiasi šiuo 
punktu, nacionalinei reguliavimo 
institucijai įrodo, kad laikosi reikalavimo 
50 % sumažinti mokesčius, ir pateikia 
visus reikalingus patvirtinamuosiuos 
dokumentus, kuriuos jų paprašo pateikti. 
Jei tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, 
kuris naudojasi šiuo straipsniu, pagal 
pirmos pastraipos a punktą (ir todėl ta 
pastraipa jam taikoma), EERRI biurui 
praneša apie savo pareiškimą ir visus 
atitinkamus dvišalius ar daugiašalius 
tarptinklinio ryšio paslaugų susitarimus, 
tiek pranešimą teikiantis tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas, tiek ir bet kuris 
sutarties partneris, kaip apibrėžta b 
punkte, įsipareigoja laikytis pirmos 
pastraipos c, d ir e punktuose nurodytų 
sąlygų, įskaitant tos pastraipos d punkte 
numatytus alternatyvius įsipareigojimus, 
ne vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d.
7. Laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 
2016 m. birželio 30 d. šis straipsnis 
taikomas tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjams, kurie nevykdo 1 dalyje 
nustatytų sąlygų, jei jie laikosi šių sąlygų:
a) tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
savo pareiškime ir visose atitinkamose 
dvišalėse ar daugiašalėse tarptinklinio 
ryšio paslaugų sutartyse, kuriuos pagal 5 
dalį teikia EERRI biurui, daro konkrečią 
nuorodą į šią dalį;
b) tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
naudodamas savo tinklus arba pagal 
dvišales ar daugiašales tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartis su kitais tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjais, užtikrina, kad 1 
dalies a punkte išvardytų sąlygų būtų 
laikomasi bent 10 valstybių narių, kuriose 
gyvena 30 % Sąjungos gyventojų, ne 
vėliau kaip nuo 2014 m. liepos 1 d. arba 
nuo pranešimo pateikimo dienos, 
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atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė;
c) tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
naudodamas savo tinklus arba pagal 
dvišales ar daugiašales tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartis su kitais tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjais, užtikrina, kad 1 
dalies a punkte išvardytų sąlygų būtų 
laikomasi bent 14 valstybių narių, kuriose 
gyvena 50 % Sąjungos gyventojų, ne 
vėliau kaip nuo 2015 m. liepos 1 d. arba 
nuo pranešimo pateikimo dienos, 
atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė;
d) tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
naudodamas savo tinklus arba pagal 
dvišales ar daugiašales tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartis su kitais tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjais, užtikrina, kad 1 
dalies a punkte išvardytų sąlygų būtų 
laikomasi bent 17 valstybių narių, kuriose 
gyvena 70 % Sąjungos gyventojų, ne 
vėliau kaip nuo 2016 m. liepos 1 d.
Jei tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, 
kuris naudojasi šiuo straipsniu, pagal 
pirmos pastraipos a punktą (ir todėl ta 
pastraipa jam taikoma), EERRI biurui 
praneša apie savo pareiškimą ir visus 
atitinkamus dvišalius ar daugiašalius 
tarptinklinio ryšio paslaugų susitarimus, 
tiek pranešimą teikiantis tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas, tiek ir bet kuris 
sutarties partneris, kaip apibrėžta b 
punkte, įsipareigoja laikytis 1 dalies a 
punkte nurodytų sąlygų, ne vėliau kaip 
2018 m. liepos 1 d.
8. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
sąžiningai derasi siekdami sudaryti 
dvišales ar daugiašales sutartis pagal 
nešališkas ir pagrįstas sąlygas bei 
atsižvelgdami į tai, kad tokios sutartys turi 
sudaryti sąlygas virtualiu būdu išplėsti 
tinklo aprėptį savojoje šalyje ir 
kiekvienam tarptinklinio ryšio teikėjui, 
kuris naudojasi šiuo straipsniu, tvariai 
teikti to paties lygio kainomis kaip ir jų 
atitinkamos savojoje šalyje teikiamos 
judriojo ryšio paslaugos. 
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9. Nukrypstant nuo 1 dalies, po 2016 m. 
liepos 1 d. šis straipsnis taikomas 
tarptinklinio ryšio teikėjams, kurie 
naudojasi šiuo straipsniu, jei jie įrodo, 
kad jie sąžiningai siekė sudaryti arba 
pratęsti dvišales arba daugiašales 
tarptinklinio ryšio sutartis pagal 
nešališkas ir pagrįstas sąlygas visose
valstybėse narėse, kuriose jie dar 
neatitinka 1 dalies reikalavimų, ir jiems 
nepavyko sudaryti dvišalės arba 
daugiašalės tarptinklinio ryšio sutarties su 
tarptinklinio ryšio teikėju vienoje ar 
daugiau valstybių narių, su sąlyga, kad jie 
atitinka 6 dalies b punkte nurodytus 
minimaliuosius aprėpties reikalavimus ir 
visas kitas šio straipsnio nuostatas. 
Tokiais atvejais tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjai, kurie naudojasi šiuo 
straipsniu, toliau siekia priimtinomis 
sąlygomis sudaryti tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartį su tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėju iš bet kurios valstybės 
narės, su kurios atstovu sutartis dar nėra 
sudaryta.
10. Jei alternatyviam tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjui pagal 4 straipsnio 1 dalį 
jau suteikta prieiga prie paslaugų savojoje 
šalyje teikėjo klientų ir jis jau skyrė 
reikiamas investicijas, susijusias su šių 
klientų aptarnavimu, tokiam paslaugų 
savojoje šalyje teikėjui 4 straipsnio 7 dalis 
netaikoma trejų metų pereinamuoju 
laikotarpiu. Pereinamuoju laikotarpiu 
nepažeidžiamas reikalavimas laikytis 
ilgesnio sutarties laikotarpio, dėl kurio 
susitarta su alternatyviu tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėju.
11. Šiuo straipsniu nepažeidžiamas 
Sąjungos konkurencijos taisyklių 
taikymas dvišalėms ar daugiašalėms 
tarptinklinio ryšio paslaugų sutartims.“

Or. en
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Pakeitimas 326
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Įterpiamas 4a straipsnis: Išbraukta.
4a straipsnis

1. Šis straipsnis taikomas tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjams, kurie:
a) visiems vartotojams visuose savo 
atitinkamuose mažmeninių paslaugų 
paketuose, į kuriuos įtrauktos 
reguliuojamos tarptinklinio ryšio 
paslaugos, savojoje šalyje teikiamoms 
paslaugoms ir reguliuojamoms 
tarptinklinio ryšio paslaugoms visoje 
Sąjungoje taiko savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų kainas, tarsi reguliuojamos 
tarptinklinio ryšio paslaugos būtų 
naudojamos savajame tinkle, ir
b) naudodami savo tinklus arba pagal 
dvišales ar daugiašales tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartis su kitais tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjais užtikrina, kad 
visose valstybėse narėse a punkto 
nuostatų laikosi bent vienas tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas. 
2. 1, 6 ir 7 dalimis nedraudžiama, kad 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
ribotų vartojamas reguliuojamas 
tarptinklinio ryšio paslaugas, kurioms 
taikoma savojoje šalyje teikiamų paslaugų 
kaina, remiantis pagrįsto naudojimo 
kriterijumi. Bet koks pagrįsto naudojimo 
kriterijus taikomas taip, kad vartotojai, 
kurie naudojasi įvairiais savojoje šalyje 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
periodiškai keliaudami po Sąjungos 
teritoriją galėtų drąsiai išlaikyti tipinį 
vartojimo savojoje šalyje modelį, susijusį 
su savo atitinkamais savojoje šalyje 
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siūlomais mažmeninių paslaugų paketais. 
Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, 
kuris naudojasi šia galimybe, pagal 
Reglamento XXX/2014 [25 straipsnio 1 
dalies b punktą] paskelbia ir pagal to 
reglamento [26 straipsnio 1 dalies b ir c 
punktus] į savo sutartis įtraukia išsamią 
kiekybinę informaciją apie tai, kaip 
taikomas pagrįsto naudojimo kriterijus, 
remiantis pagrindiniu kainų nustatymu, 
kiekiu ar kitais nagrinėjamo mažmeninių 
paslaugų paketo parametrais.
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. EERRI, 
pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su Komisija, nustatys bendrąsias pagrįsto 
naudojimo kriterijų, įtrauktų į 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo, kuris 
naudojasi šiuo straipsniu, mažmeninių 
paslaugų sutartis, taikymo gaires. EERRI 
tokias gaires parengia atsižvelgdama į 
pirmoje pastraipoje nustatytą bendrąjį 
tikslą ir visų pirma į kainų nustatymo ir 
vartojimo modelius valstybėse narėse, į 
savojoje šalyje taikomų kainų suderinimo 
laipsnį Sąjungoje, į bet kokį pastebimą 
tarptinklinio ryšio savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų tarifais poveikį tokių tarifų 
raidai, ir į tarptinklinio ryšio didmeninių 
kainų už nesubalansuotą srautą tarp 
tarptinklinio ryšio teikėjų raidą.
Kompetentinga nacionalinė reguliavimo 
institucija stebi ir prižiūri pagrįstų 
naudojimo kriterijų taikymą, kiek 
įmanoma atsižvelgdama į EERRI 
bendrąsias gaires, kai tik jos bus priimtos, 
ir užtikrina, kad nebūtų taikomos 
nepagrįstos sąlygos.
3. Pavieniai galutiniai paslaugų gavėjai, 
kuriems paslaugas teikia tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjai, kurie naudojasi 
šiuo straipsniu, gali, jų pačių prašymu, 
sąmoningai ir aiškiai pasirinkti atsisakyti 
pasinaudoti privalumu, kad 
reguliuojamoms tarptinklinio ryšio 
paslaugoms būtų taikomos konkrečiame 
mažmeninių paslaugų pakete numatytos 
savojoje šalyje teikiamų paslaugų kainos, 
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mainais į kitus to teikėjo siūlomus 
privalumus. Tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas primena tiems galutiniams 
paslaugų gavėjams apie tarptinklinio 
ryšio privalumus, kuriais tokiu atveju jie 
negalėtų pasinaudoti. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos visų pirma stebi, 
ar tarptinklinio ryšio paslaugų tekėjai, 
kurie naudojasi šiuo straipsniu, netaiko 
tokios verslo praktikos, kuri leistų apeiti 
nustatytą tvarką.
4. 8, 10 ir 13 straipsniuose nustatytos 
mažmeninės reguliuojamų tarptinklinio 
ryšio kainos netaikomos tarptinklinio 
ryšio paslaugoms, kurios siūlomos 
tarptinklinio ryšio paslaugų tekėjo, kuris 
naudojasi šiuo straipsniu, jei jos neviršija 
savojoje šalyje teikiamų paslaugų kainų 
lygio. 
Jei tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, 
kuris naudojasi šiuo straipsniu, nustato 
kainas, kurios skiriasi nuo taikomų 
paslaugų savojoje šalyje kainų už 
reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų 
vartojimą, viršijantį tokių paslaugų 
pagrįstą naudojimą pagal 2 dalį, arba jei 
pavieniai galutiniai paslaugų gavėjai 
pagal 3 dalį aiškiai atsisako pasinaudoti 
privalumu, kad reguliuojamoms 
tarptinklinio ryšio paslaugoms būtų 
taikomos savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų kainos, šių reguliuojamų 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainos
neviršija 8, 10 ir 13 straipsniuose 
nustatytų mažmeninių tarptinklinio ryšio 
kainų. 
5. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, 
kuris nori pasinaudoti šiuo straipsniu, 
EERRI biurui praneša apie savo 
pareiškimą ir visas dvišales ar daugiašales 
sutartis, dėl kurių jis tenkina 1 dalies 
sąlygas, ir apie visus jų pakeitimus. 
Pranešimą teikiantis tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjas į savo pranešimą 
įtraukia įrodymą, kad visi partneriai, su 
kuriais sudaryta dvišalė ar daugiašalė 
tarptinklinio ryšio paslaugų sutartis, apie 
kurią pranešama, sutinka su tokiu 
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pranešimu. 
6. Laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 
2016 m. birželio 30 d. šis straipsnis 
taikomas tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjams, kurie nevykdo 1 dalyje 
nustatytų sąlygų, jei jie laikosi šių sąlygų:
a) tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
savo pareiškime ir visose atitinkamose 
dvišalėse ar daugiašalėse tarptinklinio 
ryšio paslaugų sutartyse, kuriuos pagal 5 
dalį teikia EERRI biurui, daro konkrečią 
nuorodą į šią dalį;
b) tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
naudodamas savo tinklus arba pagal 
dvišales ar daugiašales tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartis su kitais tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjais užtikrina, kad c, d 
ir e punktuose išvardytų sąlygų būtų 
laikomasi bent 17 valstybių narių, kuriose 
gyvena 70 % Sąjungos gyventojų;
c) tiek tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas, tiek ir bet kuris sutarties 
partneris, kaip apibrėžta b punkte, 
įsipareigoja ne vėliau kaip nuo 2014 m. 
liepos 1 d. arba nuo pranešimo pateikimo 
dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra 
vėlesnė, sudaryti galimybę pasinaudoti ir 
aktyviai siūlo bent vieną mažmeninių 
paslaugų paketą, kuriame yra tarifų 
pasirinkimo galimybė, pagal kurią 
savojoje šalyje teikiamoms paslaugoms ir 
reguliuojamoms tarptinklinio ryšio 
paslaugoms visoje Sąjungoje taikomos 
savojoje šalyje teikiamų paslaugų kainos, 
tarsi reguliuojamos tarptinklinio ryšio 
paslaugos būtų naudojamos savajame 
tinkle;
d) tiek tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas, tiek bet kuris sutarties partneris, 
kaip apibrėžta b punkte, įsipareigoja ne 
vėliau kaip nuo 2015 m. liepos 1 d. arba 
nuo pranešimo pateikimo dienos, 
atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė, 
sudaryti galimybę pasinaudoti ir aktyviai 
siūlo tokias tarifų pasirinkimo galimybes 
mažmeninių paslaugų paketuose, kuriuos 
tų metų sausio 1 d. naudojo bent 50 % jų 
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atitinkamos klientų bazės;
ir tiek tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas, tiek ir bet kuris sutarties 
partneris, kaip apibrėžta b punkte, 
įsipareigoja ne vėliau kaip nuo 2016 m. 
liepos 1 d. laikytis 1 dalies b punkto 
visuose savo atitinkamuose mažmeninių 
paslaugų paketuose.
Tarptinklinio ryšio teikėjas, kuris 
naudojasi šiuo straipsniu, ir bet kuris 
sutarties partneris, kaip apibrėžta b 
punkte, gali, kaip d punkte nurodyto 
įsipareigojimo alternatyvą, nuo 2015 m. 
liepos 1 d. arba nuo pranešimo pateikimo 
dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra 
vėlesnė, įsipareigoti, kad visi jo įvairiuose 
mažmeninių paslaugų paketuose nurodyti 
papildomi mokesčiai už tarptinklinį ryšį, 
kurie taikomi kaip priedas prie savojoje 
šalyje teikiamų paslaugų tarifų, iš viso 
sudarytų ne daugiau kaip 50 % 2015 m. 
sausio 1 d. tuose paketuose taikytų 
papildomų mokesčių, nepriklausomai nuo 
to, ar tokie papildomi mokesčiai 
skaičiuojami remiantis vienetais, tokiais 
kaip skambučio minutės ar megabaitai, 
laikotarpiais, tokiais kaip tarptinklinio 
ryšio paslaugų naudojimo dienos ar 
savaitės, ar kokiomis kitomis priemonėmis 
ar jų deriniu. Tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjai, kurie remiasi šiuo 
punktu, nacionalinei reguliavimo 
institucijai įrodo, kad laikosi reikalavimo 
50 % sumažinti mokesčius, ir pateikia 
visus reikalingus patvirtinamuosiuos 
dokumentus, kuriuos jų paprašo pateikti.
Jei tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, 
kuris naudojasi šiuo straipsniu, pagal 
pirmos pastraipos a punktą (ir todėl ta 
pastraipa jam taikoma), EERRI biurui 
praneša apie savo pareiškimą ir visus 
atitinkamus dvišalius ar daugiašalius 
tarptinklinio ryšio paslaugų susitarimus, 
tiek pranešimą teikiantis tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas, tiek ir bet kuris 
sutarties partneris, kaip apibrėžta b 
punkte, įsipareigoja laikytis pirmos 
pastraipos c, d ir e punktuose nurodytų 
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sąlygų, įskaitant tos pastraipos d punkte 
numatytus alternatyvius įsipareigojimus, 
ne vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d.
7. Laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 
2016 m. birželio 30 d. šis straipsnis 
taikomas tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjams, kurie nevykdo 1 dalyje 
nustatytų sąlygų, jei jie laikosi šių sąlygų:
a) tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
savo pareiškime ir visose atitinkamose 
dvišalėse ar daugiašalėse tarptinklinio 
ryšio paslaugų sutartyse, kuriuos pagal 5 
dalį teikia EERRI biurui, daro konkrečią 
nuorodą į šią dalį;
b) tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
naudodamas savo tinklus arba pagal 
dvišales ar daugiašales tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartis su kitais tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjais, užtikrina, kad 1 
dalies a punkte išvardytų sąlygų būtų 
laikomasi bent 10 valstybių narių, kuriose 
gyvena 30 % Sąjungos gyventojų, ne 
vėliau kaip nuo 01.07.14 arba nuo 
pranešimo pateikimo dienos, atsižvelgiant 
į tai, kuri data yra vėlesnė;
c) tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
naudodamas savo tinklus arba pagal 
dvišales ar daugiašales tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartis su kitais tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjais, užtikrina, kad 1 
dalies a punkte išvardytų sąlygų būtų 
laikomasi bent 14 valstybių narių, kuriose 
gyvena 50 % Sąjungos gyventojų, ne 
vėliau kaip nuo 2015 m. liepos 1 d. arba 
nuo pranešimo pateikimo dienos, 
atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė;
d) tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
naudodamas savo tinklus arba pagal 
dvišales ar daugiašales tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartis su kitais tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjais, užtikrina, kad 1 
dalies a punkte išvardytų sąlygų būtų 
laikomasi bent 17 valstybių narių, kuriose 
gyvena 70 % Sąjungos gyventojų, ne 
vėliau kaip nuo 2016 m. liepos 1 d.
Jei tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, 
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kuris naudojasi šiuo straipsniu, pagal 
pirmos pastraipos a punktą (ir todėl ta 
pastraipa jam taikoma), EERRI biurui 
praneša apie savo pareiškimą ir visus 
atitinkamus dvišalius ar daugiašalius 
tarptinklinio ryšio paslaugų susitarimus, 
tiek pranešimą teikiantis tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas, tiek ir bet kuris 
sutarties partneris, kaip apibrėžta b 
punkte, įsipareigoja laikytis 1 dalies a 
punkte nurodytų sąlygų, ne vėliau kaip 
2018 m. liepos 1 d.
8. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
sąžiningai derasi siekdami sudaryti 
dvišales ar daugiašales sutartis pagal 
nešališkas ir pagrįstas sąlygas bei 
atsižvelgdami į tai, kad tokios sutartys turi 
sudaryti sąlygas virtualiu būdu išplėsti 
tinklo aprėptį savojoje šalyje ir 
kiekvienam tarptinklinio ryšio teikėjui, 
kuris naudojasi šiuo straipsniu, tvariai 
teikti to paties lygio kainomis kaip ir jų 
atitinkamos savojoje šalyje teikiamos 
judriojo ryšio paslaugos. 
9. Nukrypstant nuo 1 dalies, po 2016 m. 
liepos 1 d. šis straipsnis taikomas 
tarptinklinio ryšio teikėjams, kurie 
naudojasi šiuo straipsniu, jei jie įrodo, 
kad jie sąžiningai siekė sudaryti arba 
pratęsti dvišales arba daugiašales 
tarptinklinio ryšio sutartis pagal 
nešališkas ir pagrįstas sąlygas visose 
valstybėse narėse, kuriose jie dar 
neatitinka 1 dalies reikalavimų, ir jiems 
nepavyko sudaryti dvišalės arba 
daugiašalės tarptinklinio ryšio sutarties su 
tarptinklinio ryšio teikėju vienoje ar 
daugiau valstybių narių, su sąlyga, kad jie 
atitinka 6 dalies b punkte nurodytus 
minimaliuosius aprėpties reikalavimus ir 
visas kitas šio straipsnio nuostatas. 
Tokiais atvejais tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjai, kurie naudojasi šiuo 
straipsniu, toliau siekia priimtinomis 
sąlygomis sudaryti tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartį su tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėju iš bet kurios valstybės 
narės, su kurios atstovu sutartis dar nėra 
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sudaryta.
10. Jei alternatyviam tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjui pagal 4 straipsnio 1 dalį 
jau suteikta prieiga prie paslaugų savojoje 
šalyje teikėjo klientų ir jis jau skyrė 
reikiamas investicijas, susijusias su šių 
klientų aptarnavimu, tokiam paslaugų 
savojoje šalyje teikėjui 4 straipsnio 7 dalis 
netaikoma trejų metų pereinamuoju 
laikotarpiu. Pereinamuoju laikotarpiu 
nepažeidžiamas reikalavimas laikytis 
ilgesnio sutarties laikotarpio, dėl kurio 
susitarta su alternatyviu tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėju.
11. Šiuo straipsniu nepažeidžiamas 
Sąjungos konkurencijos taisyklių 
taikymas dvišalėms ar daugiašalėms 
tarptinklinio ryšio paslaugų sutartims.“

Or. en

Pakeitimas 327
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
4a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pavieniai galutiniai paslaugų gavėjai, 
kuriems paslaugas teikia tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjai, kurie naudojasi 
šiuo straipsniu, gali, jų pačių prašymu, 
sąmoningai ir aiškiai pasirinkti atsisakyti 
pasinaudoti privalumu, kad 
reguliuojamoms tarptinklinio ryšio 
paslaugoms būtų taikomos konkrečiame 
mažmeninių paslaugų pakete numatytos 
savojoje šalyje teikiamų paslaugų kainos, 
mainais į kitus to teikėjo siūlomus 
privalumus. Tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas primena tiems galutiniams 
paslaugų gavėjams apie tarptinklinio 
ryšio privalumus, kuriais tokiu atveju jie 

Išbraukta.
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negalėtų pasinaudoti. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos visų pirma stebi, 
ar tarptinklinio ryšio paslaugų tekėjai, 
kurie naudojasi šiuo straipsniu, netaiko 
tokios verslo praktikos, kuri leistų apeiti 
nustatytą tvarką.

Or. en

Pakeitimas 328
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
7 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a) 7 straipsnis pakeičiamas taip:
1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti vartotojo 
tarptinklinio ryšio paslaugų 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 m. liepos 1 d. neviršija 0,14 EUR už 
minutę.

„1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti vartotojo 
tarptinklinio ryšio paslaugų 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 m. liepos 1 d. neviršija 0,10 EUR už 
minutę.

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą tarpusavyje taiko kiekviena 
operatorių pora; ji apskaičiuojama 12 
mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam 
trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti 
iki laikotarpio, kuriuo taikoma šioje dalyje 
numatyta didžiausia leistina vidutinė 
didmeninė kaina, pabaigos arba iki 2022 
m. birželio 30 d. Didžiausia leistina 
vidutinė didmeninė kaina nuo 2013 m. 
liepos 1 d. sumažinama iki 0,10 EUR, o
2014 m. liepos 1 d. – iki 0,05 EUR ir, 
nedarant poveikio 19 straipsniui, didžiausia 
leistina vidutinė didmeninė kaina išlieka 
0,05 EUR iki 2022 m. birželio 30 d.

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą tarpusavyje taiko kiekviena 
operatorių pora; ji apskaičiuojama 12 
mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam 
trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti 
iki laikotarpio, kuriuo taikoma šioje dalyje 
numatyta didžiausia leistina vidutinė 
didmeninė kaina, pabaigos arba iki 2022 
m. birželio 30 d. Didžiausia leistina 
vidutinė didmeninė kaina nuo 2014 m. 
liepos 1 d. sumažinama iki 0,04 EUR, o
2014 m. liepos 1 d. – iki 0,05 EUR ir, 
nedarant poveikio 19 straipsniui, didžiausia 
leistina vidutinė didmeninė kaina išlieka 
0,04 EUR iki 2022 m. birželio 30 d.
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3. 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.

3. 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. lankomos 
šalies tinklo operatorius netaiko pradinio 
trumpiausio apmokestinimo laikotarpio.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 329
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
7 straipsnio 1 ir 2 dalys

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a) 7 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos 
taip:

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti vartotojo 
tarptinklinio ryšio paslaugų 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 m. liepos 1 d. neviršija 0,14 EUR už 
minutę.

„1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti vartotojo 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui už 
reguliuojamo skambučio, kuris naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame 
lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą, 
įskaitant, inter alia, inicijavimo, 
persiuntimo ir užbaigimo kainas, nuo 
2014 m. liepos 1 d. neviršija 0,05 EUR už 
minutę.

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą tarpusavyje taiko kiekviena 
operatorių pora; ji apskaičiuojama 12 
mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam 

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą tarpusavyje taiko kiekviena 
operatorių pora; ji apskaičiuojama 12 
mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam 
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trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti 
iki laikotarpio, kuriuo taikoma šioje dalyje 
numatyta didžiausia leistina vidutinė 
didmeninė kaina, pabaigos arba iki 2022 
m. birželio 30 d. Didžiausia leistina 
vidutinė didmeninė kaina nuo 2013 m. 
liepos 1 d. sumažinama iki 0,10 EUR, o 
2014 m. liepos 1 d. – iki 0,05 EUR ir, 
nedarant poveikio 19 straipsniui, 
didžiausia leistina vidutinė didmeninė 
kaina išlieka 0,05 EUR iki 2022 m. 
birželio 30 d.

trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti 
iki laikotarpio, kuriuo taikoma šioje dalyje 
numatyta didžiausia leistina vidutinė 
didmeninė kaina, pabaigos arba iki 2022 
m. birželio 30 d. Didžiausia leistina 
vidutinė didmeninė kaina nuo 2016 m. 
liepos 1 d. sumažinama iki 0,01 EUR ir 
tokia išlieka iki 2022 m. birželio 30 d.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse vidutinė savojoje šalyje taikoma kaina yra mažesnė nei 
0,05 EUR. Palikus dabartinę didmeninę tarptinklinio ryšio balso skambučių kainą 0,05 EUR 
po 2016 m. liepos 1 d., kai operatoriai bus įpareigoti tarptinklinio ryšio vartotojus 
apmokestinti taip, kaip savo šalies klientus, būtų labai iškraipyta rinka. Todėl, siekiant 
sudaryti sąlygas didesnei konkurencijai, didmenines balso skambučių kainas reikėtų toliau 
mažinti.

Pakeitimas 330
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) Įterpiamas toks straipsnis:
„7a straipsnis

Mažmeninių tarptinklinio ryšio kainų 
panaikinimas

Nuo 2016 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio 
tiekėjai netaiko jokių papildomų 
mokesčių, palyginti su mokesčiais už 
judriojo ryšio paslaugas vidaus lygmeniu, 
taikomais tarptinklinio ryšio naudotojams 
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už bet kokį reguliuojamą skambinimą 
arba priimtą skambutį tarptinkliniu ryšiu, 
bet kokią išsiųstą reguliuojamą 
tarptinklinio ryšio SMS žinutę arba bet 
kokias reguliuojamas duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, 
bet jiems netrukdoma imtis jokių 
priemonių, kuriomis užkertamas kelias 
neįprastam arba nesąžiningam 
naudojimuisi paslaugomis.“

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų panaikinti papildomus mokesčius už balso, SMS ir duomenų perdavimo tarptinkliniu 
ryšiu paslaugas. Po to, kai, laipsniškai sumažinus viršutines ribas, telekomunikacijų 
operatoriai gali apmokestinti vartotojus už tarptinklinio ryšio paslaugas, laikas sudaryti 
sąlygas vartotojams naudotis tarptinkliniu ryšiu kaip savojoje šalyje. Šis operatoriams 
nustatytas įpareigojimas neturėtų įsigalioti anksčiau nei 2016 m. liepos 1 d., kad nebūtų 
pažeistas teisinio tikrumo principas. Siekiant sudaryti vienodas sąlygas visiems 
telekomunikacijų operatoriams Europos Sąjungoje, iki 2016 m. liepos 1 d. reikėtų toliau 
mažinti didmenines kainas ir derinti skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose kainas.

Pakeitimas 331
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2013 m. liepos 1 d. tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas už teikiamą 
reguliuojamo tarptinklinio ryšio skambučio 
paslaugą savo tarptinklinio ryšio vartotojui 
gali taikyti skirtingą mažmeninę Europos 
skambučio tarifo kainą (neįskaitant PVM) 
už kiekvieną skambutį naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu, tačiau ši kaina neviršija 
0,24 EUR už minutę skambinant ir 
0,07 EUR už minutę priimant skambučius. 
Didžiausia leistina skambučio kaina 
2014 m. liepos 1 d. sumažinama iki 
0,19 EUR. Nuo 2014 m. liepos 1 d. 

„2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas už teikiamą 
reguliuojamo tarptinklinio ryšio skambučio 
paslaugą savo tarptinklinio ryšio vartotojui 
gali taikyti skirtingą mažmeninę Europos 
skambučio tarifo kainą (neįskaitant PVM) 
už kiekvieną skambutį naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu, tačiau ši kaina neviršija 
0,15 EUR už minutę skambinant ir 
0,05 EUR už minutę priimant skambučius. 
Didžiausia leistina mažmeninė kaina 
skambinant 2014 m. liepos 1 d. 
sumažinama iki 0,1 EUR, o didžiausia 
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tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams netaiko 
jokio mokesčio už naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu jų gautus skambučius, 
netrukdant imtis priemonių, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią neįprastam arba 
nesąžiningam naudojimui. Nepažeidžiant 
19 straipsnio, didžiausios leistinos 
mažmeninės Europos tarifo kainos išlieka 
galioti iki 2017 m. birželio 30 d.

leistina mažmeninė kaina priimant 
skambučius 2014 m. liepos 1 d. 
sumažinama iki 0,03 EUR. Nepažeidžiant 
19 straipsnio, didžiausios leistinos 
mažmeninės Europos tarifo kainos išlieka 
galioti iki 2017 m. birželio 30 d.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 332
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2013 m. liepos 1 d. tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas už teikiamą 
reguliuojamo tarptinklinio ryšio skambučio 
paslaugą savo tarptinklinio ryšio vartotojui 
gali taikyti skirtingą mažmeninę Europos 
skambučio tarifo kainą (neįskaitant PVM) 
už kiekvieną skambutį naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu, tačiau ši kaina neviršija 
0,24 EUR už minutę skambinant ir 
0,07 EUR už minutę priimant skambučius. 
Didžiausia leistina skambučio kaina 
2014 m. liepos 1 d. sumažinama iki 
0,19 EUR. Nuo 2014 m. liepos 1 d. 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams netaiko 
jokio mokesčio už naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu jų gautus skambučius, 
netrukdant imtis priemonių, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią neįprastam arba 
nesąžiningam naudojimui. Nepažeidžiant 
19 straipsnio, didžiausios leistinos 
mažmeninės Europos tarifo kainos išlieka 

2. Nuo 2013 m. liepos 1 d. tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas už teikiamą 
reguliuojamo tarptinklinio ryšio skambučio 
paslaugą savo tarptinklinio ryšio vartotojui 
gali taikyti skirtingą mažmeninę Europos 
skambučio tarifo kainą (neįskaitant PVM) 
už kiekvieną skambutį naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu, tačiau ši kaina neviršija 
0,24 EUR už minutę skambinant ir 
0,07 EUR už minutę priimant skambučius. 
Didžiausia leistina kaina skambinant 
2014 m. liepos 1 d. sumažinama iki 
0,19 EUR, o 2015 m. liepos 1 d. – iki 
0,15 EUR; didžiausia leistina mažmeninė 
kaina priimant skambučius 2014 m. liepos 
1 d. sumažinama iki 0,05 EUR, o 2015 m. 
liepos 1 d. – iki 0,03 EUR. Šios didžiausios 
leistinos mažmeninės Europos tarifo kainos 
išlieka galioti iki 2016 m. birželio 30 d.
Nuo 2016 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjai savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams netaiko jokio mokesčio už 
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galioti iki 2017 m. birželio 30 d. naudojantis tarptinkliniu ryšiu gautus 
skambučius, bet gali imtis priemonių, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią 
neįprastam arba nesąžiningam 
naudojimuisi paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 333
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

b) trečia pastraipa pakeičiama taip: Išbraukta.
„Visi tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai, 
jų tarptinklinio ryšio vartotojų kiekvieną 
reguliuojam tarptinklinio ryšio skambutį, 
kuriam taikomas Europos skambučių 
tarifas, apmokestina pagal sekundes.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 334
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
8 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ba) ketvirta pastraipa pakeičiama taip:
Jei skambinant taikomas Europos 
skambučio tarifas, tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjas gali taikyti pradinį 
trumpiausią apmokestinimo laikotarpį, 

„Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas 
negali taikyti pradinio trumpiausio
apmokestinimo laikotarpio skambinant, 
kai taikomas Europos skambučio tarifas.“
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kuris negali būti ilgesnis nei 30 
sekundžių. 

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 335
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
9 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a) 9 straipsnio 1 dalis išbraukiama.
1. Nuo 2012 m. liepos 1 d. vidutinė 
didmeninė kaina, kurią lankomos šalies 
tinklo operatorius gali taikyti už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamos 
reguliuojamos SMS žinutės inicijavimą iš 
lankomos šalies tinklo, negali viršyti 
0,03 EUR už SMS žinutę. Didžiausia 
leistina vidutinė didmeninė kaina 
sumažinama 2013 m. liepos 1 d. iki 
0,02 EUR bei nedarant poveikio 19 
straipsniui išlieka 0,02 EUR iki 2022 m. 
birželio 30.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 336
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
10 straipsnio 2 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

5b) 10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. tarptinklinio
ryšio paslaugų teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 
mažmeninę Europos SMS tarifo kainą 
(neįskaitant PVM) už kiekvieną to 
tarptinklinio ryšio vartotojo reguliuojamą 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą SMS žinutę, 
tačiau ji negali viršyti 0,09 EUR. Ta 
didžiausia leistina kaina sumažinama iki 
0,08 EUR 2013 m. liepos 1 d., o 2014 m. 
liepos 1 d. – iki 0,06 EUR, ir, nedarant 
poveikio 19 straipsniui, išlieka 0,06 EUR 
iki 2017 m. birželio 30 d.

„2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 
mažmeninę Europos SMS tarifo kainą 
(neįskaitant PVM) už kiekvieną to 
tarptinklinio ryšio vartotojo reguliuojamą 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą SMS žinutę, 
tačiau ji negali viršyti 0,07 EUR. Ta 
didžiausia leistina kaina sumažinama iki 
0,05 EUR 2014 m. liepos 1 d. ir, nedarant 
poveikio 19 straipsniui, išlieka 0,05 EUR 
iki 2017 m. birželio 30 d.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 337
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
10 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5b) 10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 
mažmeninę Europos SMS tarifo kainą 
(neįskaitant PVM) už kiekvieną to 
tarptinklinio ryšio vartotojo reguliuojamą 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą SMS žinutę, 
tačiau ji negali viršyti 0,09 EUR. Ta 
didžiausia leistina kaina sumažinama iki 
0,08 EUR 2013 m. liepos 1 d., o 2014 m. 
liepos 1 d. – iki 0,06 EUR, ir, nedarant 
poveikio 19 straipsniui, išlieka 0,06 EUR 
iki 2017 m. birželio 30 d.

„2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 
mažmeninę Europos SMS tarifo kainą 
(neįskaitant PVM) už kiekvieną to 
tarptinklinio ryšio vartotojo reguliuojamą 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą SMS žinutę, 
tačiau ji negali viršyti 0,08 EUR. Ta 
didžiausia leistina kaina sumažinama iki 
0,06 EUR 2014 m. liepos 1 d., o 2015 m. 
liepos 1 d. – iki 0,04 EUR, ir, nedarant 
poveikio 19 straipsniui, išlieka 0,04 EUR 
iki 2016 m. birželio 30 d.“
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 338
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
12 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5c) 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
"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 0,25 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. Ši 
apsauginė riba nuo 2013 m. liepos 1 d. 
sumažinama iki 0,15 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą, o nuo 2014 m. liepos 
1 d. – iki 0,05 EUR už perduotų duomenų 
megabaitą, ir, nedarant poveikio 19 
straipsniui, išlieka 0,05 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą iki 2022 m. birželio 
30 d.

„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 2013 m. liepos 
1 d. neviršija 0,15 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. Ši 
apsauginė riba nuo 2014 m. liepos 1 d. 
sumažinama iki 0,05 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą, o nuo 2015 m. liepos 
1 d. – iki 0,0050 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą, ir, nedarant poveikio 
19 straipsniui, išlieka 0,0050 EUR už 
perduotų duomenų megabaitą iki 2022 m. 
birželio 30 d.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 339
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
12 straipsnio 1 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

5c) 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
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 0,25 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. Ši 
apsauginė riba nuo 2013 m. liepos 1 d. 
sumažinama iki 0,15 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą, o nuo 2014 m. liepos 
1 d. – iki 0,05 EUR už perduotų duomenų
megabaitą, ir, nedarant poveikio 19 
straipsniui, išlieka 0,05 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą iki 2022 m. birželio 
30 d.

„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 10 EUR už perduotų 
duomenų gigabaitą apsauginės ribos ir, 
nedarant poveikio 19 straipsniui, išlieka 
10 EUR už perduotų duomenų gigabaitą
iki 2022 m. birželio 30 d.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 340
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5d) 13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. mažmeninė 
Europos duomenų tarifo kaina (neįskaitant 
PVM), kurią tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas gali taikyti savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams už teikiamas reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, neviršija 0,70 EUR už perduotą 
megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. didžiausia 

„2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. mažmeninė 
Europos duomenų tarifo kaina (neįskaitant 
PVM), kurią tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas gali taikyti savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams už teikiamas reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, neviršija 0,70 EUR už perduotą 
megabaitą. 2014 m. liepos 1 d. didžiausia 
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leistina mažmeninė kaina už naudotus 
duomenis sumažinama atitinkamai iki 
0,45 EUR už perduotą megabaitą ir
2014 m. liepos 1 d. – 0,20 EUR už 
perduotą megabaitą, ir, nedarant poveikio 
19 straipsniui, išlieka 0,20 EUR už 
perduotą megabaitą iki 2017 m. birželio 
30 d.

leistina mažmeninė kaina už naudotus 
duomenis sumažinama iki 20 EUR už
perduotą gigabaitą ir, nedarant poveikio 19 
straipsniui, išlieka 20 EUR už perduotą 
gigabaitą iki 2017 m. birželio 30 d.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 341
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5d) 13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. mažmeninė 
Europos duomenų tarifo kaina (neįskaitant 
PVM), kurią tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas gali taikyti savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams už teikiamas reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, neviršija 0,70 EUR už perduotą 
megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. didžiausia 
leistina mažmeninė kaina už naudotus 
duomenis sumažinama atitinkamai iki 
0,45 EUR už perduotą megabaitą ir 
2014 m. liepos 1 d. – 0,20 EUR už 
perduotą megabaitą, ir, nedarant poveikio 
19 straipsniui, išlieka 0,20 EUR už 
perduotą megabaitą iki 2017 m. birželio 
30 d.

„2. Nuo 2013 m. liepos 1 d. mažmeninė 
Europos duomenų tarifo kaina (neįskaitant 
PVM), kurią tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas gali taikyti savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams už teikiamas reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, neviršija 0,45 EUR už perduotą 
megabaitą. 2014 m. liepos 1 d. didžiausia 
leistina mažmeninė kaina už naudotus 
duomenis sumažinama atitinkamai iki 
0,20 EUR už perduotą megabaitą ir 
2015 m. liepos 1 d. – 0,10 EUR už 
perduotą megabaitą, ir išlieka 2016 EUR 
už perduotą megabaitą iki 2016 m. birželio 
30 d.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)
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Pakeitimas 342
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) 19 straipsnis iš dalies keičiamas taip: Išbraukta.
a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:
i) pirmas sakinys pakeičiamas taip:
„Komisija persvarsto šio reglamento 
veikimą ir po viešosios konsultacijos teikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.“
ii) g punktas pakeičiamas taip:
„g) kiek 3 ir 4 straipsniuose numatytų 
struktūrinių priemonių įgyvendinimas ir 
4a straipsnyje numatytos alternatyvios 
tvarkos taikymas padėjo tarptinklinio 
ryšio paslaugų vidaus rinkoje formuotis 
konkurencijai, kad nebūtų didelio 
skirtumo tarp tarptinklinio ryšio ir 
nacionalinių tarifų;“
iii) įterpiamas i punktas:
„i) kokios pastebimos įtakos savosios 
šalies mažmeninių kainų raidai turi, jei 
turi, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų 
visoje Sąjungoje taikomos tokios pačios 
paslaugų savojoje šalyje kainos, kaip ir 
reguliuojamų tarptinklinio ryšio 
paslaugų.
b) 2 dalis iš dalies keičiama taip:
i) pirmas sakinys pakeičiamas taip:
Jei iš ataskaitos paaiškėja, jog tarifų 
pasirinkimo galimybės, pagal kurias 
savojoje šalyje teikiamų paslaugų kainos 
taikomos ir paslaugoms savojoje šalyje, ir 
reguliuojamoms tarptinklinio ryšio 
paslaugoms, nenumatytos bent vieno 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
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kiekvienoje valstybėje narėje visuose 
pagrįstam naudojimui skirtuose 
mažmeninių paslaugų paketuose, arba jog 
alternatyvių tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjų pateiktuose pasiūlymuose iš esmės 
lygiaverčiai mažmeniniai tarptinklinio 
ryšio tarifai nėra lengvai prieinami 
vartotojams visoje Sąjungoje, Komisija iki 
tos pačios datos Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia atitinkamus pasiūlymus, 
kaip ištaisyti šią padėtį ir užtikrinti, kad 
vidaus rinkoje nacionaliniai ir 
tarptinklinio ryšio tarifai nesiskirtų.“
ii) d punktas pakeičiamas taip:
„d) pakeisti 7, 9 ir 12 straipsniuose 
nustatytų didžiausių leistinų didmeninių 
kainų taikymo laikotarpį arba sumažinti 
jų dydį siekiant stiprinti visų tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjų gebėjimą savo 
atitinkamuose pagrįstam naudojimui 
skirtuose mažmeninių paslaugų paketuose 
pasiūlyti tarifų pasirinkimo galimybes, 
pagal kurias savojoje šalyje teikiamų 
paslaugų kainos taikomos ir savojoje 
šalyje teikiamoms paslaugoms, ir 
reguliuojamoms tarptinklinio ryšio 
paslaugoms, tarsi jos būtų naudojamos 
savajame tinkle.“

Or. en

Pakeitimas 343
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
19 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

8a) 19 straipsnis pakeičiamas taip:
„19 straipsnis „19 straipsnis

Peržiūra Peržiūra
1. Komisija persvarsto šio reglamento 1. Komisija persvarsto šio reglamento 
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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, inter alia, persvarsto:

veikimą ir po viešosios konsultacijos teikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai
pagal 2–6 dalis.

1a. Komisija po viešųjų konsultacijų, ne 
vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 31 d. pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl to, ar pakeisti 7, 9 ir 12 straipsniuose 
nustatytų didžiausių didmeninių kainų 
taikymo laikotarpį arba patikslinti jų dydį.
Be to, pasikonsultavusi su EERRI, 
Komisija, siekdama suderinti skambučių 
užbaigimo judriojo ryšio tinkluose kainas 
visoje ES, iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
pateikia atitinkamą pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto.
1b. Komisija iki 2016 m. birželio 30 d., po 
viešųjų konsultacijų Europos Parlamentui 
ir Tarybai praneša, inter alia:

a) ar konkurencija pakankamai išaugo, kad 
būtų pagrįsta nebetaikyti didžiausių leistinų 
mažmeninių kainų;

a) ar konkurencija pakankamai išaugo, kad 
būtų pagrįsta nebetaikyti didžiausių leistinų 
mažmeninių kainų;

b) ar konkurencija bus pakankama, kad 
būtų panaikintos didžiausios leistinos 
didmeninės kainos;

b) ar konkurencija bus pakankama, kad 
būtų panaikintos didžiausios leistinos 
didmeninės kainos;

c) didmeninių ir mažmeninių tarptinklinio 
ryšio vartotojams teikiamų skambučių, 
SMS žinučių ir duomenų perdavimo 
paslaugų kainų pokyčius bei numatomas 
būsimas tendencijas, palyginti su judriojo 
ryšio paslaugų kainomis vidaus lygiu 
valstybėse narėse, susijusias atskirai su 
vartotojais, pasirašiusiais apmokėjimo už 
suteiktas paslaugas sutartis, ir vartotojais, 
pasirašiusiais išankstinio apmokėjimo 
sutartis; ir į šių paslaugų kokybę bei spartą;

c) didmeninių ir mažmeninių tarptinklinio 
ryšio vartotojams teikiamų skambučių, 
SMS žinučių ir duomenų perdavimo 
paslaugų kainų pokyčius bei numatomas 
būsimas tendencijas, palyginti su judriojo 
ryšio paslaugų kainomis vidaus lygiu 
valstybėse narėse, susijusias atskirai su 
vartotojais, pasirašiusiais apmokėjimo už 
suteiktas paslaugas sutartis, ir vartotojais, 
pasirašiusiais išankstinio apmokėjimo 
sutartis; ir į šių paslaugų kokybę bei spartą;

d) paslaugų prieinamumą ir kokybę, 
įskaitant tas, kurios yra skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų perdavimo 
tarptinklinio ryšio paslaugų alternatyva, 
ypač atsižvelgiant į technologijų plėtrą;

d) paslaugų prieinamumą ir kokybę, 
įskaitant tas, kurios yra skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų perdavimo 
tarptinklinio ryšio paslaugų alternatyva, 
ypač atsižvelgiant į technologijų plėtrą;

e) tai, kiek vartotojai gavo naudos dėl tikro 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainų 
sumažėjimo, tarifų ir produktų, kuriais gali 

e) tai, kiek vartotojai gavo naudos dėl tikro 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainų 
sumažėjimo, tarifų ir produktų, kuriais gali 
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naudotis įvairiais režimais skambinantys 
vartotojai, įvairovės, bei tarptinklinio ryšio 
ir nacionalinių tarifų skirtumą, įskaitant tai, 
ar esama pasiūlymų, kuriais numatomas 
vienas bendras nacionalinėms bei 
tarptinklinio ryšio paslaugoms taikomas 
tarifas;

naudotis įvairiais režimais skambinantys 
vartotojai, įvairovės, bei tarptinklinio ryšio 
ir nacionalinių tarifų skirtumą, įskaitant tai, 
ar esama pasiūlymų, kuriais numatomas 
vienas bendras nacionalinėms bei 
tarptinklinio ryšio paslaugoms taikomas 
tarifas;

f) konkurencijos mažmeninių ir didmeninių 
pardavimų rinkose laipsnį, ypač mažų, 
nepriklausomų arba neseniai įsisteigusių 
operatorių konkurencinę padėtį, įskaitant
prekybinių susitarimų poveikį 
konkurencijai bei operatorių tarpusavio 
ryšio laipsnį;

f) konkurencijos mažmeninių ir didmeninių 
pardavimų rinkose laipsnį, ypač mažų, 
nepriklausomų arba neseniai įsisteigusių 
operatorių konkurencinę padėtį, įskaitant 
prekybinių susitarimų poveikį 
konkurencijai bei operatorių tarpusavio 
ryšio laipsnį;

g) kiek 3 ir 4 straipsniuose numatytų 
struktūrinių priemonių įgyvendinimas 
padėjo tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus 
rinkoje formuotis konkurencijai, kad 
tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų 
skirtumas būtų priartėjęs prie nulio;

g) kiek 3 ir 4 straipsniuose numatytų 
struktūrinių priemonių įgyvendinimas 
padėjo tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus 
rinkoje formuotis konkurencijai, kad 
tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų
skirtumas būtų priartėjęs prie nulio;

h) kiek didmeninių ir mažmeninių 
didžiausių leistinų kainų ribų lygiu buvo 
užtikrinta apsauga nuo pernelyg aukštų 
kainų vartotojams, tuo pačiu metu sudarant 
sąlygas vystytis konkurencijai tarptinklinio 
ryšio paslaugų vidaus rinkoje.

h) kiek didmeninių ir mažmeninių 
didžiausių leistinų kainų ribų lygiu buvo 
užtikrinta apsauga nuo pernelyg aukštų 
kainų vartotojams, tuo pačiu metu sudarant 
sąlygas vystytis konkurencijai tarptinklinio 
ryšio paslaugų vidaus rinkoje.

2. Jei iš ataskaitos paaiškėja, jog šiame 
reglamente numatytų struktūrinių 
priemonių nepakako tam, kad siekiant 
naudos visiems Europos vartotojams būtų 
sustiprinta tarptinklinio ryšio paslaugų 
vidaus rinkos konkurencija, arba jog 
tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų 
skirtumas nepriartėjo prie nulio, Komisija
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
atitinkamus pasiūlymus, kaip ištaisyti šią 
padėtį ir pasiekti, kad būtų sukurta 
judriojo ryšio duomenų perdavimo 
paslaugų vidaus rinka, kurioje galiausiai 
nacionaliniai ir tarptinklinio ryšio tarifai
nesiskirtų. Komisija visų pirma 
išnagrinėja, ar būtina:

2. Jei iš 2 dalyje nurodytos ataskaitos 
paaiškėja, kad reikia pakeisti didžiausių 
didmeninių kainų taikymo laikotarpį arba 
patikslinti jų dydį, Komisija iki 2015 m. 
gruodžio 31 d., pasikonsultavusi su 
EERRI, Europos Parlamentui ir Tarybai
pateikia atitinkamą pasiūlymą, kaip 
ištaisyti šią padėtį.

a) patvirtinti papildomas technines ir 
struktūrines priemones;

Jei iš 3 dalyje nurodytos ataskaitos 
paaiškėja, jog šiame reglamente numatytų 
struktūrinių priemonių nepakako tam, 
kad siekiant naudos visiems Europos 
vartotojams būtų sustiprinta tarptinklinio 
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ryšio paslaugų vidaus rinkos 
konkurencija, arba jog tarptinklinio ryšio 
ir nacionalinių tarifų skirtumas 
nepriartėjo prie nulio, Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
atitinkamus pasiūlymus, kaip ištaisyti šią 
padėtį ir pasiekti, kad būtų sukurta 
judriojo ryšio duomenų perdavimo 
paslaugų vidaus rinka, kurioje galiausiai
nacionaliniai ir tarptinklinio ryšio tarifai 
nesiskirtų.

b) iš dalies pakeisti struktūrines 
priemones;
c) pratęsti 8, 10 ir 13 straipsniuose 
nustatytų didžiausių leistinų mažmeninių 
kainų taikymo laikotarpį ir galbūt 
patikslinti jų dydį;
d) pakeisti 7, 9 ir 12 straipsniuose 
nustatytų didžiausių leistinų didmeninių 
kainų taikymo laikotarpį arba patikslinti 
jų dydį;
e) nustatyti visus kitus būtinus 
reikalavimus, įskaitant tarptinklinio ryšio 
ir nacionalinių tarifų vienodumo 
reikalavimą.

3. Be to, kas dvejus metus po 1 dalyje 
nurodytos ataskaitos Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Kiekvienoje ataskaitoje pateikiama 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo 
Sąjungoje stebėsenos santrauka, taip pat 
įvertinama pažanga, padaryta siekiant šio 
reglamento tikslų, įskaitant 1 ir 2 dalyse 
nurodytus klausimus.

3. Be to, kas dvejus metus po 1 dalyje 
nurodytos ataskaitos Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Kiekvienoje ataskaitoje pateikiama 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo 
Sąjungoje stebėsenos santrauka, taip pat 
įvertinama pažanga, padaryta siekiant šio 
reglamento tikslų, įskaitant 2 ir 3 dalyse 
nurodytus klausimus.

4. Kad įvertintų konkurencijos plėtotę 
tarptinklinio ryšio rinkose Sąjungos mastu, 
EERRI iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų reguliariai renka duomenis apie 
tarptinklinio ryšio skambučių, SMS žinučių 
ir duomenų paslaugų mažmeninių ir 
didmeninių kainų pokyčius. Apie šiuos 
duomenis pranešama Komisijai bent du 
kartus per metus. Komisija juos skelbia 
viešai.

4. Kad įvertintų konkurencijos plėtotę
tarptinklinio ryšio rinkose Sąjungos mastu, 
EERRI iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų reguliariai renka duomenis apie 
tarptinklinio ryšio skambučių, SMS žinučių 
ir duomenų paslaugų mažmeninių ir 
didmeninių kainų pokyčius. Apie šiuos 
duomenis pranešama Komisijai bent du 
kartus per metus. Komisija juos skelbia 
viešai.

Be to, EERRI iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų kasmet renka informaciją apie 

Be to, EERRI iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų kasmet renka informaciją apie 
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operatorių vartotojams siūlomų tarifų 
skaidrumą ir palyginamumą. Komisija tuos 
duomenis ir išvadas skelbia viešai.

operatorių vartotojams siūlomų tarifų 
skaidrumą ir palyginamumą. Komisija tuos 
duomenis ir išvadas skelbia viešai.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LT:PDF)

Pakeitimas 344
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ir 
30 straipsniai taikomi nuo 2016 m. liepos 
1 d.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 345
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MINIMALŪS EUROPOS 
UŽTIKRINTOS PASLAUGOS
KOKYBĖS PRISIJUNGIMO 
PRODUKTŲ PARAMETRAI

Išbraukta.

Tinklo elementai ir susijusi informacija:
Prisijungimo produkto, kuris bus 
teikiamas fiksuotojo ryšio tinkle, 
aprašymas, įskaitant technines 
charakteristikas ir visus aktualius 
standartus.
Tinklo funkcijos
Prisijungimo susitarimas, kuriuo 
užtikrinama visos paslaugos kokybė 
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remiantis bendrais nustatytais 
parametrais, kuriais užtikrinama 
galimybė teikti bent šių kategorijų 
paslaugas:
– balso ir vaizdo skambučių;
– garso ir vaizdo turinio transliavimo ir
– kritinių duomenų taikomųjų programų.

Or. de


