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Pakeitimas 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Sylvana Rapti, 
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 a) Negalima teigti, kad veikia bendroji 
telekomunikacijų rinka, kol esama 
skirtumų tarp šalies viduje teikiamų 
paslaugų ir tarptinklinio ryšio paslaugų 
kainų;  todėl šiuo reglamentu turėtų būti 
siekiama galiausiai visiškai panaikinti 
tarptinklinio ryšio mokesčius ir sukurti
visos ES judriojo ryšio rinką.

Or. en

Pakeitimas 31
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 a) Negalima teigti, kad veikia bendroji 
telekomunikacijų rinka, kol esama 
skirtumų tarp šalies viduje teikiamų 
paslaugų ir tarptinklinio ryšio paslaugų 
kainų;  todėl šiuo reglamentu turėtų būti
siekiama galiausiai visiškai panaikinti 
tarptinklinio ryšio mokesčius ir sukurti 
visos ES judriojo ryšio rinką.

Or. en

Pakeitimas 32
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 b) Tikslą iki 2015 m. sumažinti 
nacionalinio ir tarptinklinio ryšio tarifų 
skirtumą iki nulio pasiūlė Komisija 2011–
2015 m. lyginamosios analizės sistemos 
dokumente ir 2009 m. lapkričio mėn. 
patvirtino valstybės narės1. Šis tikslas taip 
pat įtrauktas į Komisijos komunikatą 
„Europos skaitmeninė darbotvarkė“ 2.
__________________
1

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

Or. en

Pakeitimas 33
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 b) Aukštesni vidaus tarifai 
skambučiams, SMS ir duomenims 
(įskaitant ir tuos, kurie privalomi kitoms 
šalims, o ne tai pačiai šaliai), palyginti su 
tarptinklinio ryšio tarifais nėra naudingi 
vartotojui ir iškraipo rinką; todėl nuo 
2012 m. vidaus tarifai turėtų neviršyti 
mažmeninių kainų viršutinių ribų, 
nustatytų tarptinklinio ryšio tarifams.

Or. en

Pakeitimas 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 c) Kad būtų sukurta bendroji 
telekomunikacijų rinka, kiekviena susijusi 
telekomunikacijų bendrovė turėtų būti 
skatinama susieti savo nacionalines 
licencijas su vienu Europos operatoriumi; 
ateityje dabartinės telekomunikacijų 
licencijos ir naujos licencijos mobiliojo 
ryšio tinklams turėtų apimti visą Europos 
teritoriją ir ne tik vieną valstybę narę.

Or. en

Pakeitimas 35
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2 a) Konkurencijos stoka tarptinklinio 
ryšio rinkoje trukdo plėtoti bendrąją 
telekomunikacijų rinka.
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Or. en

Pakeitimas 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 38
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

didžiausioms leistinoms kainoms arba 
skiriasi nuo jų labai nedaug, o taikant 
mažesnes už ribines kainas konkuruojama 
labai nedaug, todėl paslaugų teikėjai 
Europos vartotoju sąskaita gauna 
pernelyg didelį pelną.

Or. nl

Pakeitimas 39
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 40
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pakeitimas 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

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

Or. en

Pakeitimas 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Kad susiformuotų veiksmingesnė ir 
konkurencingesnė tarptinklinio ryšio 
paslaugų rinka, neturėtų būti taikoma jokių 
apribojimų, dėl kurių įmonės negalėtų 
veiksmingai derėtis dėl didmeninės 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo 
prieigos. Tačiau dėl nevienodos įmonių
derybinės galios ir skirtingo infrastruktūros 
nuosavybės laipsnio šiuo metu prieiga prie 
tokių didmeninių tarptinklinio ryšio 
paslaugų yra apsunkinta. Pašalinus tokias 
kliūtis, būtų lengviau, ypač virtualiųjų 
tinklų operatoriams, plėtoti alternatyvias ir 
naujoviškas tarptinklinio ryšio paslaugas ir 
pasiūlymus vartotojams. Taip pat būtų 
lengviau plėtoti visos Europos paslaugas.

(18) Kad susiformuotų veiksmingesnė ir 
konkurencingesnė tarptinklinio ryšio 
paslaugų rinka, neturėtų būti taikoma jokių 
apribojimų, dėl kurių įmonės negalėtų 
veiksmingai derėtis dėl didmeninės 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo 
prieigos. Tačiau dėl nevienodos įmonių 
derybinės galios ir skirtingo infrastruktūros 
nuosavybės laipsnio šiuo metu prieiga prie 
tokių didmeninių tarptinklinio ryšio 
paslaugų yra apsunkinta. Pašalinus tokias 
kliūtis, būtų lengviau plėtoti alternatyvias 
ir naujoviškas tarptinklinio ryšio paslaugas 
ir pasiūlymus vartotojams. Taip pat būtų 
lengviau plėtoti visos Europos paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 44
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Judriojo ryšio paslaugos parduodamos 
paketais, kuriuose yra ir savoje šalyje 
teikiamos, ir tarptinklinio ryšio paslaugos, 
todėl vartotojai turi mažiau galimybių 
rinktis tarptinklinio ryšio paslaugas. Dėl 

(21) Judriojo ryšio paslaugos parduodamos 
paketais, kuriuose yra ir savoje šalyje 
teikiamos, ir tarptinklinio ryšio paslaugos, 
todėl vartotojai turi mažiau galimybių 
rinktis tarptinklinio ryšio paslaugas. Dėl 
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tokių paketų mažėja tarptinklinio ryšio 
paslaugų skaidrumas, nes sunku palyginti 
pavienes paketų sudedamąsias dalis. Todėl 
judriojo ryšio paslaugų paketų tarptinklinio 
ryšio sudedamąja dalimi grindžiama ryšio 
operatorių konkurencija nėra akivaizdi.
Sukūrus palankesnes sąlygas teikti 
tarptinklinio ryšio paslaugą atskirai nuo 
kitų judriojo ryšio paslaugų, būtų 
sprendžiamos struktūrinės problemos, nes 
vartotojai būtų geriau informuojami apie 
tarptinklinio ryšio kainas ir jiems būtų 
suteikta galimybė aiškiai rinktis 
tarptinklinio ryšio paslaugas – taip būtų 
didinamas paklausos konkurencinis 
spaudimas. Tai padėtų sklandžiai veikti 
Europos tarptinklinio ryšio paslaugų 
vidaus rinkai.

tokių paketų mažėja tarptinklinio ryšio 
paslaugų skaidrumas, nes sunku palyginti 
pavienes paketų sudedamąsias dalis. Todėl 
judriojo ryšio paslaugų paketų tarptinklinio 
ryšio sudedamąja dalimi grindžiama ryšio 
operatorių konkurencija nėra akivaizdi.

Or. nl

Pagrindimas

Nepritariama tam, kad būtų naudojamos atskiros savo tinklo ir tarptinklinio ryšio mokesčių 
sistemos, kadangi su jomis susijusios didelės išlaidos (kurios, kaip manoma, sudaro 300 mln. 
EUR) perkeliamos ant vartotojų pečių. Tokiomis atskiromis sistemomis taip pat neskatinamas 
skaidrumas. Turėtų būti priimta strategija, pagal kurią būtų reikalaujama, kad operatoriai 
išlaikytų kainų skaidrumą.

Pakeitimas 45
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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pasirinkti kitą tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją taip, kad būtų užtikrinama 
paslaugų sąveika, o visoje Sąjungoje būtų 
teikiamos tokios pačios kokybės 
tarptinklinio ryšio paslaugos.

Or. nl

Pakeitimas 46
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 47
Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Vartotojai turėtų turėti teisę nuspręsti 
įsigyti nuo savo šalyje teikiamų judriojo 
ryšio paslaugų paketo atskirtas 

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

tarptinklinio ryšio paslaugas. Turėtų būti 
nustatyti ir suderintai visoje Sąjungoje 
pradėti taikyti pagrindiniai pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
principai. Vartotojai turėtų turėti galimybę, 
nekeisdami savo numerių, pasirinkti kitą 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją taip, 
kad būtų užtikrinama paslaugų sąveika, o 
visoje Sąjungoje būtų teikiamos tokios 
pačios kokybės tarptinklinio ryšio 
paslaugos.

Or. fr

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – tiksliai nustatyti, kokioje teritorijoje tarptinklinio ryšio paslaugos turi 
būti atskirtos nuo šalyje teikiamų judriojo ryšio paslaugų paketo, t. y. Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 48
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Vartotojai turėtų turėti teisę nuspręsti 
įsigyti nuo savo šalyje teikiamų judriojo 
ryšio paslaugų paketo atskirtas 
tarptinklinio ryšio paslaugas. Turėtų būti 
nustatyti ir suderintai visoje Sąjungoje 
pradėti taikyti pagrindiniai nemokamo 
atskiro tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo
principai. Vartotojai turėtų turėti galimybę, 
nekeisdami savo numerių, pasirinkti kitą 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją taip, 
kad būtų užtikrinama paslaugų sąveika, o 
visoje Sąjungoje būtų teikiamos tokios 
pačios kokybės tarptinklinio ryšio 
paslaugos. Vartotojams, kurie pasirenka 
pasilikti tą patį operatorių ir tarptinklinio 
ryšio paslaugoms teikti, turėtų būti 
suteikiama galimybė pasirinkti, kad 
mokestis už jų tarptinklinio ryšio 
paslaugas būtų tiesiai išskaičiuojamas iš 
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jų nacionalinio ryšio paslaugų kredito ir 
kad jiems už normalaus paketo tarifo 
viršijimą tektų mokėti tik tada, kai 
išnaudojamas jų nacionalinių paslaugų 
kreditas.

Or. fr

Pakeitimas 49
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Judriojo ryšio tinklų operatoriai 
turėtų aktyviau vykdyti bendradarbiavimo 
ir derinimo veiklą, kad būtų techniškai 
įmanoma teikti pavienes tarptinklinio 
ryšio paslaugas ir kad būtų užtikrinta 
suderinta ir tinkama parduodamų 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
raida Sąjungoje. Todėl, kad būtų galima 
greitai prisitaikyti prie kintančių 
aplinkybių ir technologijų pažangos, 
turėtų būti parengtos gairės, kuriose būtų 
paaiškinti atitinkami pagrindiniai 
principai ir metodikos. EERRI turėtų 
pateikti su Komisija suderintas ir 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis parengtas 
gaires, kaip sukurti techninius priemonės 
elementus, kad būtų galima parduoti 
pavienes tarptinklinio ryšio paslaugas. 
Komisija galėtų įgalioti Europos 
standartizacijos įstaigą iš dalies pakeisti 
atitinkamus standartus, siekiant užtikrinti, 
kad priemonė būtų diegiama darniai.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Judriojo ryšio tinklų operatoriai turėtų 
aktyviau vykdyti bendradarbiavimo ir 
derinimo veiklą, kad būtų techniškai 
įmanoma teikti pavienes tarptinklinio ryšio 
paslaugas ir kad būtų užtikrinta suderinta ir 
tinkama parduodamų pavienių tarptinklinio 
ryšio paslaugų raida Sąjungoje. Todėl, kad 
būtų galima greitai prisitaikyti prie 
kintančių aplinkybių ir technologijų 
pažangos, turėtų būti parengtos gairės, 
kuriose būtų paaiškinti atitinkami 
pagrindiniai principai ir metodikos. EERRI 
turėtų pateikti su Komisija suderintas ir 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis parengtas 
gaires, kaip sukurti techninius priemonės 
elementus, kad būtų galima parduoti 
pavienes tarptinklinio ryšio paslaugas. 
Komisija galėtų įgalioti Europos 
standartizacijos įstaigą iš dalies pakeisti 
atitinkamus standartus, siekiant užtikrinti, 
kad priemonė būtų diegiama darniai.

(23) Judriojo ryšio tinklų operatoriai turėtų 
aktyviau vykdyti bendradarbiavimo ir 
derinimo veiklą, kad būtų techniškai 
įmanoma teikti pavienes tarptinklinio ir 
kad būtų užtikrinta prieiga prie vietinio 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
bei suderinta ir tinkama pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo
raida Sąjungoje. Todėl, kad būtų galima 
greitai prisitaikyti prie kintančių aplinkybių 
ir technologijų pažangos, turėtų būti 
parengtos gairės, kuriose būtų paaiškinti 
atitinkami pagrindiniai principai ir 
metodikos. EERRI turėtų pateikti su 
Komisija suderintas ir bendradarbiaujant su 
atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis 
parengtas gaires, kaip sukurti techninius 
priemonės elementus, kad būtų galima 
parduoti pavienes tarptinklinio ryšio 
paslaugas ir suteikti prieigą prie vietinio 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugų. Komisija galėtų įgalioti Europos 
standartizacijos įstaigą iš dalies pakeisti 
atitinkamus standartus, siekiant užtikrinti, 
kad priemonė būtų diegiama darniai.

Or. en

Pakeitimas 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 52
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Dėl laikino kainų reguliavimo
pratęsimo: siekiant apsaugoti tarptinklinio 
ryšio vartotojų interesus, reguliuojamieji 
įpareigojimai turėtų būti nustatyti ir 
mažmeniniu, ir didmeniniu lygmeniu, nes 
patirtis parodė, kad, sumažinus Sąjungos 
tarptinklinio ryšio paslaugų didmenines 
kainas, tarptinklinio ryšio mažmeninės 
kainos gali nebūtinai sumažėti, nes tam 
nėra reikiamų paskatų. Kita vertus, jei būtų 
imamasi veiksmų mažmeninėms kainoms 
mažinti, o su šių paslaugų teikimu 
susijusios didmeninės kainos nebūtų 
reguliuojamos, galėtų būti sutrikdytas 

(25) Dėl laipsniško kainų mažinimo, kurio 
rezultatas turėtų būti Europos 
skaitmeninėje darbotvarkėje nustatyto 
tikslo 2015 m. suvienodinti savo tinklo ir 
tarptinklinio ryšio kainas, pratęsimo: 
siekiant apsaugoti tarptinklinio ryšio 
vartotojų interesus, reguliuojamieji 
įpareigojimai turėtų būti nustatyti ir 
mažmeniniu, ir didmeniniu lygmeniu, nes 
patirtis parodė, kad, sumažinus Sąjungos 
tarptinklinio ryšio paslaugų didmenines 
kainas, tarptinklinio ryšio mažmeninės 
kainos gali nebūtinai sumažėti, nes tam 
nėra reikiamų paskatų. Kita vertus, jei būtų 
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sklandus Sąjungos tarptinklinio ryšio 
rinkos veikimas, o konkurencija negalėtų 
sustiprėti.

imamasi veiksmų mažmeninėms kainoms 
mažinti, o su šių paslaugų teikimu 
susijusios didmeninės kainos nebūtų 
reguliuojamos, galėtų būti sutrikdytas 
sklandus Sąjungos tarptinklinio ryšio 
rinkos veikimas, o konkurencija negalėtų 
sustiprėti.

Or. nl

Pakeitimas 53
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Kol struktūriniais sprendimais 
neužtikrinta pakankama konkurencija 
tarptinklinio ryšio rinkoje, 
veiksmingiausias ir proporcingiausias 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
Sąjungos viduje ir jų priėmimo kainų 
reguliavimo metodas yra Sąjungos 
lygmeniu nustatyti didžiausią vidutinę 
minutės kainą didmeniniu lygiu ir riboti 
kainas mažmeniniu lygiu, taikant 
Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 nustatytą 
Europos tarifą. Vidutinė didmeninė kaina 
turėtų būti taikoma bet kuriems dviem 
Sąjungos operatoriams per nurodytą 
laikotarpį.

(26) Veiksmingiausias ir proporcingiausias 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
Sąjungos viduje ir jų priėmimo kainų 
reguliavimo metodas yra Sąjungos 
lygmeniu nustatyti didžiausią vidutinę 
minutės kainą didmeniniu lygiu ir riboti 
kainas mažmeniniu lygiu, taikant 
Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 nustatytą 
Europos tarifą. Vidutinė didmeninė kaina 
turėtų būti taikoma bet kuriems dviem 
Sąjungos operatoriams per nurodytą 
laikotarpį.

Or. nl

Pakeitimas 54
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Siekiant užtikrinti, kad vartotojų 
turima nauda būtų išsaugota pereinamuoju 
struktūrinių sprendimų įgyvendinimo 
laikotarpiu,  laikinas  Europos tarifas
turėtų būti nustatytas tokiu apsauginiu
lygmeniu, kuriuo būtų galima užtikrinti
pakankamą maržą ryšio operatoriams ir 
skatinti konkurencingus tarptinklinio 
ryšio paslaugų pasiūlymus mažesnėmis 
kainomis. Per atitinkamą laikotarpį
operatoriai turėtų aktyviai, nemokamai, 
aiškiai ir skaidriai siūlyti savo tarptinklinio 
ryšio klientams Europos tarifą.

(27) Tam, kad vartotojų turima nauda būtų 
išsaugota pereinamuoju struktūrinių 
sprendimų įgyvendinimo laikotarpiu,
laikinu Europos tarifu palaipsniui turėtų 
būti pasiekta, kad 2015 m. tarptinklinio 
ryšio kaina būtų tokia pati kaip savo tinklo 
kaina, kartu suteikiant pakankamą maržą
ryšio operatoriams. Per atitinkamą 
laikotarpį  operatoriai turėtų aktyviai, 
nemokamai, aiškiai ir skaidriai siūlyti savo 
tarptinklinio ryšio klientams Europos 
tarifą.

Or. nl

Pakeitimas 55
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Laikinas  Europos tarifas, kuris turi
būti siūlomas tarptinklinio ryšio 
vartotojams, turėtų atspindėti pagrįstą 
maržą atsižvelgiant į tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikimo didmenines išlaidas, 
kartu paliekant operatoriams laisvę 
konkuruoti diferencijuojant savo siūlomas 
paslaugas ir derinant kainodaros struktūras 
prie rinkos sąlygų ir vartotojų 
pageidavimų. Turėtų būti nustatytos tokio 
lygio apsauginės ribos, kurios neiškreiptų 
struktūrinių sprendimų konkurencinės 
naudos ir galėtų būti panaikintos, kai 
struktūriniai sprendimai duos konkrečios 
naudos vartotojams.  Šis reguliavimo 
metodas neturėtų būti taikomas pridėtinės 
vertės paslaugoms.

(28) Laikinas  Europos tarifas, kuris turi
būti siūlomas tarptinklinio ryšio 
vartotojams, turėtų atspindėti pagrįstą 
maržą atsižvelgiant į tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikimo didmenines išlaidas, 
kartu paliekant operatoriams laisvę 
konkuruoti diferencijuojant savo siūlomas 
paslaugas ir derinant kainodaros struktūras 
prie rinkos sąlygų ir vartotojų 
pageidavimų. Viršutinėmis apsauginėmis 
ribomis turėtų būti siekiama
konkurencingų struktūrinių sprendimų 
rezultatų, kurių pagrindinis tikslas būtų 
veiksminga nauda vartotojams; todėl 
skirtumas tarp mažmeninės ir didmeninės 
kainos viršutinių ribų  turėtų palikti 
pakankamai erdvės naujiems 
konkurentams patekti į rinką. Viršutinės 
ribos galėtų būti panaikintos, kai 
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struktūriniai sprendimai sudarys galimybę 
duoti konkrečios naudos vartotojams Šis 
reguliavimo metodas neturėtų būti 
taikomas pridėtinės vertės paslaugoms.

Or. en

Pagrindimas

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija neseniai išleistoje nuomonėje (2011 m. 
liepos mėn.) pareiškė, kad šiuo reglamentu nustatant apsaugines ribas reikėtų palikti 
pakankamą intervalą tarp mažmeninės ir didmeninės kainos, kad į rinką galėtų ateiti 
konkurentai. Tai skatintų konkurenciją ir todėl leistų pasiūlyti geresnes kainas vartotojams.

Pakeitimas 56
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Kol taikomos laikinos apsauginės 
ribos,  visi vartotojai turėtų turėti galimybę 
be papildomų mokesčių ar išankstinių 
sąlygų pasirinkti paprastą tarptinklinio 
ryšio tarifą, kuris neviršys nustatytų 
reguliuojamų kainų. Tinkama didmeninių 
ir mažmeninių kainų marža turėtų 
užtikrinti, kad operatoriai padengtų visas 
specifines tarptinklinio ryšio išlaidas, 
įskaitant atitinkamą rinkodaros išlaidų ir 
telefono aparatų subsidijų dalį, 
mažmeniniu lygmeniu, ir paliktų jiems 
atitinkamą likutį, kad jie galėtų gauti 
deramas pajamas. Laikinas  Europos tarifas 
yra tinkama priemonė siekiant vartotojui 
suteikti apsaugą, o operatoriui – lankstumą.
Atsižvelgiant į didmenines kainas, 
didžiausi Europos tarifo lygiai turėtų 
mažėti kasmet.

(32) Laikinų apsauginių ribų taikymo 
laikotarpiu, kuris baigiasi 2015 m. ir 
kurio metu tarptinklinio ryšio kainos 
laikinai gali būti didesnės už savo tinklo 
kainas, visi vartotojai turėtų turėti 
galimybę be papildomų mokesčių ar 
išankstinių sąlygų pasirinkti paprastą 
tarptinklinio ryšio tarifą, kuris neviršys 
nustatytų reguliuojamų kainų. Tinkama 
didmeninių ir mažmeninių kainų marža 
turėtų užtikrinti, kad operatoriai padengtų 
visas specifines tarptinklinio ryšio išlaidas, 
įskaitant atitinkamą rinkodaros išlaidų ir 
telefono aparatų subsidijų dalį, 
mažmeniniu lygmeniu, ir paliktų jiems 
atitinkamą likutį, kad jie galėtų gauti 
deramas pajamas. Laikinas  Europos tarifas 
yra tinkama priemonė siekiant vartotojui 
suteikti apsaugą, o operatoriui – lankstumą.
Atsižvelgiant į didmenines kainas, 
didžiausi Europos tarifo lygiai turėtų 
mažėti kasmet, pakankamai, kad jie 
2015 m. atitiktų savo tinklo kainų lygį.
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Or. nl

Pakeitimas 57
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 58
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

papildomais fiksuoto dydžio tarptinklinio 
ryšio mokesčiais, tarifus, kurių minutės 
kaina mažesnė už maksimalų Europos 
tarifą arba tarifus su skambučio sudarymo 
mokesčiais.

Or. fr

Pakeitimas 59
Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Kadangi šiame reglamente nustatyta, 
kad direktyvos, sudarančios 2002 m. 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, 
nepažeidžia jokių konkrečių priemonių, 
kurios buvo priimtos siekiant 
reglamentuoti Sąjungos  tarptinklinio ryšio 
kainas, taikomas judriojo ryšio telefonijos 
skambučiams, ir kadangi iš Sąjungos
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų šiame 
reglamente gali būti reikalaujama pakeisti 
savo mažmeninius tarptinklinio ryšio 
tarifus, kad jie atitiktų šio reglamento 
reikalavimus, šie pakeitimai neturėtų 
judriojo ryšio vartotojams sudaryti sąlygų 
pagal nacionalinius įstatymus, kuriais 
perkeliama 2002 m. elektroninių ryšių 
reguliavimo sistema, atšaukti savo sutarčių.

(34) Kadangi šiame reglamente nustatyta, 
kad direktyvos, sudarančios 2002 m. 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, 
nepažeidžia jokių konkrečių priemonių, 
kurios buvo priimtos siekiant 
reglamentuoti Sąjungos  tarptinklinio ryšio 
kainas, taikomas judriojo ryšio telefonijos 
skambučiams, ir kadangi iš Sąjungos
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų šiame 
reglamente gali būti reikalaujama pakeisti 
savo mažmeninius tarptinklinio ryšio 
tarifus, kad jie atitiktų šio reglamento 
reikalavimus, šie pakeitimai neturėtų 
judriojo ryšio vartotojams sudaryti sąlygų 
pagal nacionalinius įstatymus, kuriais 
perkeliama 2002 m. elektroninių ryšių 
reguliavimo sistema, atšaukti savo sutarčių.
Taip pat galimybė pakeisti tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjus nepažeidžia teisių 
ir įpareigojimų, taikomų nacionalinio 
ryšio paslaugoms pagal 
reguliuojamuosius ir sutartinius 
įpareigojimus. 

Or. fr

Pagrindimas

Teisė keisti tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjus nesuteikia vartotojams teisės atšaukti 
nacionalinių sutarčių. Atitinkamos nacionalinės nuostatos turi būti taikomos toliau.
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Pakeitimas 60
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 61
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Todėl turėtų būti reikalaujama, kad 
mažmeninių reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugų 
teikėjai visus vartotojų skambučius, 
kuriems taikomas Europos tarifas, 
apmokestintų už sekundes, o vartotojams 
skambinant jie galėtų taikyti ne ilgesnį 
kaip 30 sekundžių pradinį trumpiausią 
apmokestinimo laikotarpį. Taip 
operatoriai galės padengti bet kokias 
pagrįstas sujungimo sąnaudas ir veikti 
lanksčiau, kad galėtų konkuruoti 

(41) Todėl turėtų būti reikalaujama, kad 
mažmeninių reguliuojamų tarptinklinių 
skambučių paslaugų teikėjai vartotojų 
skambučius, kuriems taikomas Europos 
tarifas. Priimtų skambučių, kuriems 
taikomas Europos tarifas, atveju joks 
trumpiausio pradinio apmokestinimo 
laikotarpio taikymas yra nepagrįstas, nes 
atitinkama didmeninė kaina skaičiuojama 
už sekundes, o bet kokios ypatingos 
sujungimo sąnaudos įskaičiuojamos į 
skambučių užbaigimo judriojo ryšio 
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siūlydami trumpesnį pradinį trumpiausią 
apmokestinimo laikotarpį. Tačiau priimtų
skambučių, kuriems taikomas Europos 
tarifas, atveju trumpiausio pradinio 
apmokestinimo laikotarpio taikymas yra 
nepagrįstas, nes atitinkama didmeninė 
kaina skaičiuojama už sekundes, o bet 
kokios ypatingos sujungimo sąnaudos 
įskaičiuojamos į skambučių užbaigimo 
judriojo ryšio tinkluose mokesčius.

tinkluose mokesčius.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 62
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Todėl turėtų būti reikalaujama, kad 
mažmeninių reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugų 
teikėjai visus vartotojų skambučius, 
kuriems taikomas Europos tarifas, 
apmokestintų už sekundes, o vartotojams 
skambinant jie galėtų taikyti ne ilgesnį kaip 
30 sekundžių pradinį trumpiausią 
apmokestinimo laikotarpį. Taip operatoriai 
galės padengti bet kokias pagrįstas 
sujungimo sąnaudas ir veikti lanksčiau, kad 
galėtų konkuruoti siūlydami trumpesnį 
pradinį trumpiausią apmokestinimo 
laikotarpį. Tačiau priimtų skambučių, 
kuriems taikomas Europos tarifas, atveju 
trumpiausio pradinio apmokestinimo 
laikotarpio taikymas yra nepagrįstas, nes 
atitinkama didmeninė kaina skaičiuojama 
už sekundes, o bet kokios ypatingos 
sujungimo sąnaudos įskaičiuojamos į

(41) Todėl turėtų būti reikalaujama, kad 
mažmeninių reguliuojamų tarptinklinių 
skambučių paslaugų teikėjai vartotojų 
skambučius, kuriems taikomas Europos 
tarifas, apmokestintų už sekundes. Taip 
operatoriai galės padengti bet kokias 
pagrįstas sujungimo sąnaudas ir veikti 
lanksčiau, kad galėtų konkuruoti siūlydami 
trumpesnį pradinį trumpiausią 
apmokestinimo laikotarpį. Tačiau priimtų 
skambučių, kuriems taikomas Europos 
tarifas, atveju trumpiausio pradinio 
apmokestinimo laikotarpio taikymas yra 
nepagrįstas, nes atitinkama didmeninė 
kaina skaičiuojama už sekundes, o bet 
kokios ypatingos sujungimo sąnaudos 
įskaičiuojamos į skambučių užbaigimo 
judriojo ryšio tinkluose mokesčius.
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skambučių užbaigimo judriojo ryšio 
tinkluose mokesčius.

Or. nl

Pakeitimas 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Todėl turėtų būti reikalaujama, kad 
mažmeninių reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugų 
teikėjai visus vartotojų skambučius, 
kuriems taikomas Europos tarifas, 
apmokestintų už sekundes, o vartotojams 
skambinant jie galėtų taikyti ne ilgesnį 
kaip 30 sekundžių pradinį trumpiausią 
apmokestinimo laikotarpį. Taip operatoriai 
galės padengti bet kokias pagrįstas 
sujungimo sąnaudas ir veikti lanksčiau, kad 
galėtų konkuruoti siūlydami trumpesnį 
pradinį trumpiausią apmokestinimo 
laikotarpį. Tačiau priimtų skambučių, 
kuriems taikomas Europos tarifas, atveju 
trumpiausio pradinio apmokestinimo 
laikotarpio taikymas yra nepagrįstas, nes 
atitinkama didmeninė kaina skaičiuojama 
už sekundes, o bet kokios ypatingos 
sujungimo sąnaudos įskaičiuojamos į 
skambučių užbaigimo judriojo ryšio 
tinkluose mokesčius.

(41) Todėl turėtų būti reikalaujama, kad 
mažmeninių reguliuojamų tarptinklinių 
skambučių paslaugų teikėjai vartotojų 
skambučius, kuriems taikomas Europos 
tarifas. Taip operatoriai galės padengti bet 
kokias pagrįstas sujungimo sąnaudas ir 
veikti lanksčiau, kad galėtų konkuruoti 
siūlydami trumpesnį pradinį trumpiausią 
apmokestinimo laikotarpį. Tačiau priimtų 
skambučių, kuriems taikomas Europos 
tarifas, atveju trumpiausio pradinio 
apmokestinimo laikotarpio taikymas yra 
nepagrįstas, nes atitinkama didmeninė 
kaina skaičiuojama už sekundes, o bet 
kokios ypatingos sujungimo sąnaudos 
įskaičiuojamos į skambučių užbaigimo 
judriojo ryšio tinkluose mokesčius.

Or. en

Pakeitimas 64
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Todėl turėtų būti reikalaujama, kad 
mažmeninių reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugų 
teikėjai visus vartotojų skambučius, 
kuriems taikomas Europos tarifas, 
apmokestintų už sekundes, o vartotojams 
skambinant jie galėtų taikyti ne ilgesnį 
kaip 30 sekundžių pradinį trumpiausią 
apmokestinimo laikotarpį. Taip 
operatoriai galės padengti bet kokias 
pagrįstas sujungimo sąnaudas ir veikti 
lanksčiau, kad galėtų konkuruoti 
siūlydami trumpesnį pradinį trumpiausią 
apmokestinimo laikotarpį. Tačiau priimtų 
skambučių, kuriems taikomas Europos 
tarifas, atveju trumpiausio pradinio 
apmokestinimo laikotarpio taikymas yra 
nepagrįstas, nes atitinkama didmeninė 
kaina skaičiuojama už sekundes, o bet 
kokios ypatingos sujungimo sąnaudos 
įskaičiuojamos į skambučių užbaigimo 
judriojo ryšio tinkluose mokesčius.

(41) Todėl turėtų būti reikalaujama, kad 
mažmeninių reguliuojamų tarptinklinių 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugų teikėjai visus vartotojų 
skambučius, kuriems taikomas Europos 
tarifas, tiek skambinimą, tiek priimtus 
skambučius, apmokestintų už sekundes 
nuo pirmosios sekundės. 

Or. fr

Pakeitimas 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 66
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) Kol dėl struktūrinio sprendimo
tarptinklinio ryšio rinkoje atsiras 
pakankama konkurencija,
veiksmingiausias ir proporcingiausias 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamų reguliuojamų 
SMS žinučių didmeninių kainų 
reguliavimo metodas – Sąjungos  lygmeniu 
nustatyti didžiausią vidutinę iš lankomos 
šalies tinklo siunčiamos SMS kainą.
Vidutinę didmeninę kainą bet kurie du 
Sąjungos  judriojo ryšio operatoriai per 
nurodytą laikotarpį turėtų taikyti vienas 
kitam.

(46) Kol savo tinklo ir tarptinklinio ryšio
kainos jas laipsniškai keičiant bus 
suvienodintos 2015 m., veiksmingiausias ir 
proporcingiausias tarptinkliniu ryšiu 
siunčiamų reguliuojamų SMS žinučių 
didmeninių kainų reguliavimo metodas –
Sąjungos lygmeniu nustatyti didžiausią 
vidutinę iš lankomos šalies tinklo 
siunčiamos SMS kainą. Vidutinę 
didmeninę kainą bet kurie du Sąjungos
judriojo ryšio operatoriai per nurodytą 
laikotarpį turėtų taikyti vienas kitam.

Or. nl

Pakeitimas 67
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) Kol struktūriniai sprendimai taps 
veiksmingi,  turėtų būti toliau taikomas 
tokio apsauginio lygmens laikinas  Europos 
SMS tarifas, kuris padėtų išsaugoti 
vartotojų turimą naudą, o  operatoriams 
užtikrintų pakankamą pelningumą, bet 
kartu pagrįsčiau atitiktų mažmenines 
paslaugos teikimo sąnaudas.

(50) Iki 2015 m., kuriais savo tinklo ir 
tarptinklinio ryšio kainos turi tapti 
vienodos, turėtų būti toliau taikomas tokio 
apsauginio lygmens laikinas Europos SMS 
tarifas, kuris padėtų išsaugoti vartotojų 
turimą naudą, o operatoriams užtikrintų 
pakankamą pelningumą, bet kartu 
pagrįsčiau atitiktų mažmenines paslaugos 
teikimo sąnaudas.

Or. nl
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Pakeitimas 68
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(55) Nacionalinių reguliavimo institucijų 
surinkti duomenys rodo, kad vidutinės 
didmeninės duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainos, kurias 
lankomos šalies tinklo operatoriai taiko 
tarptinklinio ryšio vartotojų paslaugų 
savajame tinkle teikėjams, tebėra per
aukštos, o tai neatspindima tarptinklinio 
ryšio paslaugų tarifų struktūroje ir todėl 
gaunamas pernelyg didelis pelnas.

Or. nl

Pakeitimas 69
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 70
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) Tarptinklinio ryšio  paslaugų teikėjai 
neturėtų apmokestinti tarptinklinio ryšio 
vartotojų už jokias reguliuojamas duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, 
išskyrus tuos atvejus ir tik tada, kai 
tarptinklinio ryšio vartotojas sutinka, kad 
jam būtų teikiama ši paslauga.

(57) Tarptinklinio ryšio  paslaugų teikėjai 
neturėtų apmokestinti tarptinklinio ryšio 
vartotojų už jokias reguliuojamas duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, 
išskyrus tuos atvejus ir tik tada, kai 
tarptinklinio ryšio vartotojas sutinka, kad 
jam būtų teikiama ši paslauga. Be to, 
vartotojams, sutinkantiems, kad jiems 
būtų teikiamos tokios paslaugos, turėtų 
būti pranešta, kad išmanieji telefonai gali 
atlikti duomenų perdavimą tarptinkliniu 
ryšiu vartotojams nežinant. Jiems 
nemokamai turėtų būti pranešta, kaip 
išvengti tokių perdavimų.

Or. fr

Pagrindimas

Daugelis vartotojų nežino, kad jų išmanusis telefonas pats prisijungia prie tinklo, kad galėtų 
atlikti atnaujinimus arba kad veiktų tam tikros judriojo ryšio taikomosios programos. Dėl to 
jie gali dažnai gauti šimtų eurų sumas siekiančias telefono sąskaitas. Vartotojai turėtų būti 
geriau apsaugoti nuo šio pavojaus ir geriau informuojami, kaip jo išvengti.

Pakeitimas 71
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) Analogiškai taikomoms skambučių ir 
SMS žinučių paslaugų reguliavimo 
priemonėms, kol struktūriniais sprendimais 
neužtikrinta pakankama konkurencija, 
veiksmingiausias ir proporcingiausias 
metodas, kurį taikant pereinamuoju 

(59) Analogiškai taikomoms skambučių ir 
SMS žinučių paslaugų reguliavimo 
priemonėms, kol struktūriniais sprendimais 
neužtikrinta pakankama konkurencija, 
veiksmingiausias ir proporcingiausias 
metodas, kurį taikant pereinamuoju 
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laikotarpiu būtų galima reguliuoti 
mažmeninio lygmens Sąjungos duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainas, yra 
nustatyti reikalavimą, kad judriojo ryšio 
operatoriai savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams siūlytų laikiną Europos 
duomenų tarifą, kuris neviršytų nustatytos 
didžiausios leistinos kainos. Europos 
duomenų tarifas turėtų būti tokio 
apsauginio dydžio, kad jis ne tik 
pagrįsčiau atitiktų mažmenines paslaugos 
teikimo sąnaudas, bet ir užtikrintų 
operatoriams pakankamą maržą, o 
vartotojams garantuotų apsaugą, kol 
struktūrinis sprendimas taps veiksmingas.

laikotarpiu būtų galima reguliuoti 
mažmeninio lygmens Sąjungos duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainas, yra 
nustatyti reikalavimą, kad judriojo ryšio 
operatoriai savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams siūlytų laikiną Europos 
duomenų tarifą, kuris neviršytų nustatytos 
didžiausios leistinos kainos. Europos 
duomenų tarifas turėtų būti tokio 
apsauginio dydžio, kad jis, kol 
tarptinklinio ryšio tarifai ir savo tinklo 
tarifai bus suvienodinti 2015 m., užtikrintų 
operatoriams pakankamą maržą palyginti 
su dabartine tarifų struktūra, o 
vartotojams garantuotų apsaugą, kol 
struktūrinis sprendimas taps veiksmingas.

Or. nl

Pakeitimas 72
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) Todėl į laikiną Europos duomenų 
tarifą, kuris gali būti siūlomas tarptinklinio 
ryšio vartotojams, turėtų būti įskaičiuota 
reguliuojamos duomenų perdavimo 
tarptinklinio ryšiu paslaugos teikimo 
sąnaudomis pagrįsta tinkamo dydžio 
marža, o operatoriams turėtų būti suteikta 
galimybė laisvai konkuruoti 
diferencijuojant siūlomas paslaugas ir 
pritaikant kainodaros sistemas prie rinkos 
sąlygų ir vartotojų pageidavimų. Tokia 
apsauginė riba turėtų būti tokio dydžio, 
kad nebūtų iškreipta struktūrinių 
sprendimų konkurencinė nauda, ir galėtų 
būti panaikinta, kai struktūriniai 
sprendimai duos konkrečios naudos 
vartotojams. Analogiškai metodui, 
taikomam tarptinklinio ryšio skambučių ir 
SMS žinučių paslaugoms, didžiausios 

(60) Todėl į laikiną Europos duomenų 
tarifą, kuris gali būti siūlomas tarptinklinio 
ryšio vartotojams, turėtų būti įskaičiuota 
reguliuojamos duomenų perdavimo 
tarptinklinio ryšiu paslaugos teikimo 
sąnaudomis pagrįsta tinkamo dydžio 
marža. Analogiškai metodui, taikomam 
tarptinklinio ryšio skambučių ir SMS 
žinučių paslaugoms, didžiausios 
reguliuojamos laikino Europos duomenų 
tarifo kainos turėtų toliau mažėti, 
atsižvelgiant į numatomą duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu mažmeninių 
paslaugų teikimo sąnaudų mažėjimą, 
siekiant iki 2015 m. taikyti vieną bendrą 
tarifą.
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reguliuojamos laikino Europos duomenų 
tarifo kainos turėtų toliau mažėti, 
atsižvelgiant į numatomą duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu mažmeninių 
paslaugų teikimo sąnaudų mažėjimą.

Or. nl

Pakeitimas 73
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) Siekiant užtikrinti, kad šio reglamento 
nuostatos būtų naudingos visiems judriojo 
ryšio telefonijos vartotojams, laikini
mažmeninės kainodaros reikalavimai turėtų 
būti taikomi nepriklausomai nuo to, ar 
tarptinklinio ryšio vartotojai yra sudarę 
išankstinio mokėjimo, ar apmokėjimo po 
paslaugos suteikimo sutartį su paslaugų 
savajame tinkle teikėju, ir nepriklausomai 
nuo to, ar paslaugų savajame tinkle teikėjas 
turi savo tinklą, ar yra judriojo virtualiojo 
tinklo operatorius, ar judriojo ryšio 
telefonijos paslaugų perpardavėjas.

(64) Siekiant užtikrinti, kad šio reglamento 
nuostatos būtų naudingos visiems judriojo 
ryšio telefonijos vartotojams, laikini
mažmeninės kainodaros reikalavimai turėtų 
būti taikomi nepriklausomai nuo to, ar 
tarptinklinio ryšio vartotojai yra sudarę 
išankstinio mokėjimo, ar apmokėjimo po 
paslaugos suteikimo sutartį su paslaugų 
savajame tinkle teikėju, ir nepriklausomai 
nuo to, ar paslaugų savajame tinkle teikėjas 
turi savo tinklą, ar judriojo ryšio telefonijos 
paslaugų perpardavėjas.

Or. en

Pakeitimas 74
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) Siekiant užtikrinti, kad 
reguliuojamieji įpareigojimai, susiję su 
tarptinklinio ryšio skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų paslaugomis, būtų 

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

Or. nl

Pagrindimas

Kainų lygis nustatytas šiame straipsnyje yra per aukštas ir dėl to operatoriai nuolat gauna 
perteklinį pelną, o tai pakankamai  neskatina norimos konkurencijos, kuri visų pirma, turėtų 
būti inovacinių paslaugų srityje ir didintų sparčiai augančios duomenų perdavimo rinkos 
dalį. Tokiu būdu šis sektorius pats save pašalins iš rinkos.

Pakeitimas 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) Siekiant užtikrinti, kad reguliuojamieji 
įpareigojimai, susiję su tarptinklinio ryšio 
skambučių, SMS žinučių ir duomenų 
paslaugomis, būtų taikomi ne ilgiau, nei 
bus visiškai įgyvendinti struktūriniai 

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

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

Or. en

Pakeitimas 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) Siekiant pagerinti mažmeninių kainų 
skambinant arba priimant reguliuojamus 
skambučius tarptinkliniu ryšiu Sąjungoje
skaidrumą bei padėti tarptinklinio ryšio 
vartotojams priimti sprendimus dėl 
naudojimosi savo mobiliaisiais telefonais 
užsienyje, judriojo ryšio telefonijos 
paslaugų teikėjai turėtų suteikti galimybę 
savo tarptinklinio ryšio vartotojams lengvai 
ir nemokamai gauti informaciją apie jiems 
taikomas tarptinklinio ryšio kainas 
skambinant ir priimant skambučius 
atitinkamoje lankomoje valstybėje narėje. 
Be to, vartotojams paprašius paslaugų 

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

paprašius paslaugų teikėjai turėtų jiems 
nemokamai teikti papildomą informaciją 
apie skambinimo ar skambučių priėmimo, 
SMS ir MMS siuntimo ir gavimo bei kitų 
duomenų perdavimo paslaugų lankomoje 
šalyje kainas už minutę ar už duomenų 
vienetą, įskaitant PVM. Kai kurios 
vartotojų grupės gali gerai žinoti 
tarptinklinio ryšio kainas, todėl ryšio 
operatoriai turėtų numatyti galimybę 
lengvai atsisakyti šios automatiškai 
siunčiamų trumpųjų pranešimų paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo priemonės turi būti taikomos ir tarptinklinio ryšio paslaugoms už ES ribų.

Pakeitimas 77
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

narėje kainas už minutę ar už duomenų 
vienetą, įskaitant PVM. Kai kurios 
vartotojų grupės gali gerai žinoti 
tarptinklinio ryšio kainas, todėl ryšio 
operatoriai turėtų numatyti galimybę 
lengvai atsisakyti šios automatiškai 
siunčiamų trumpųjų pranešimų paslaugos. 
Vis dėlto šis atsisakymas turėtų galioti tik 
lankomai valstybei narei ir neturėtų būti 
automatiškai taikomas visai Europos 
Sąjungai, jeigu vartotojas to aiškiai 
nepaprašė.

Or. fr

Pakeitimas 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

_____________
1 OL L 149, 2009 6 29, p. 22

Or. en

Pakeitimas 79
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 80
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) Be to,  turėtų būti imamasi priemonių 
mažmeninių duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainų 

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

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

Or. en

Pakeitimas 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo priemonės turi būti taikomos ir tarptinklinio ryšio paslaugoms už ES ribų.
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Pakeitimas 83
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) Siekdamas, kad vartotojams būtų 
lengviau suvokti naudojimosi
reguliuojamomis duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugomis finansines 
pasekmes, ir sudaryti vartotojams galimybę 

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

savo išlaidas, paslaugų savajame tinkle 
teikėjas turėtų pateikti duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu programų pavyzdžių, 
pvz., elektroninis paštas, paveikslėliai ir 
naršymas internete, nurodydamas jų 
apytikrį dydį pagal tai, kiek naudojama 
duomenų.

Or. en

Pakeitimas 85
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo priemonės turi būti taikomos tarptinklinio ryšio paslaugoms ir už ES ribų.

Pakeitimas 87
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) Be to, siekiant išvengti didžiulių 
sąskaitų, judriojo ryšio operatoriai turėtų

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 88
Christel Schaldemose

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

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

Or. da

Pakeitimas 89
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 91
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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paslaugų kainų. Todėl atjungimo ribos 
nuostatos neturėtų būti taikomos 
išankstinio mokėjimo paslaugų 
vartotojams.

Or. fr

Pakeitimas 92
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) Mažmeninės apsauginės ribos turėtų 
būti pakankamai aukštos, kad nebūtų 
iškreipta galima struktūrinių sprendimų 
konkurencinė nauda ir kad tuomet, kai 
struktūriniai sprendimai taps veiksmingi ir 
padės sukurti iš tiesų veikiančią bendrąją 
rinką, tos ribos galėtų būti visiškai 
panaikintos. Todėl mažmeninės apsauginės 
ribos turėtų būti mažinamos ir galiausiai 
panaikintos.

(80) Turėtų būti įmanoma  visiškai 
pašalinti mažmenines apsaugines ribas, kai 
iki 2015 m. reguliavimo metodu pavyks 
suderinti savo tinklo ir tarptinklinio ryšio 
kainas. Todėl mažmeninės apsauginės 
ribos turėtų būti mažinamos ir galiausiai 
panaikintos.

Or. nl

Pakeitimas 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
81 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81) Komisija turėtų persvarstyti šio
reglamento veiksmingumą atsižvelgdama į 
jo tikslus bei indėlį įgyvendinant 
reguliavimo sistemą bei sklandžią vidaus 
rinkos veiklą. Atsižvelgdama į tai, 
Komisija turėtų apsvarstyti poveikį 
konkurencingai įvairaus dydžio bei 
įvairiose Sąjungos  srityse esančių judriojo 

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

ryšio paslaugų teikėjų padėčiai, apsvarstyti 
pokyčius, mažmeninės bei didmeninės 
prekybos tendencijas ir skaidrumą, ryšį su 
faktinėmis sąnaudomis, tai, kiek buvo 
patvirtintos prielaidos padarytos poveikio 
vertinime, pateiktame kartu su šiuo 
reglamentu, bei operatorių sąnaudas, 
patirtas siekiant vykdyti reglamentą, ir 
poveikį investicijoms. Komisija, 
atsižvelgdama į technologijų plėtrą, taip 
pat turėtų apsvarstyti tarptinkliniam ryšiui 
alternatyvių paslaugų (pvz. prieiga per 
WiFi ar vietinės prieigos mechanizmai) 
naudojimo galimybes ir kokybę.

Or. en

Pakeitimas 94
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
81 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81 a) Šio reglamento peržiūros tikslas 
turėtų būti sukurti dar labiau integruotą 
rinką telekomunikacijų paslaugoms 
Europoje ir pagerinti operatorių 
galimybes teikti telekomunikacijų 
paslaugas, o klientų – jomis naudotis, ir 
todėl panaikinti likusias kliūtis. 
Siekdamos papildyti didmeninio 
tarptinklinio ryšio prieigos taisykles, 
Komisija ir EERRI turėtų imtis būtinų 
priemonių, skirtų toliau derinti 
nacionalinių telekomunikacijų taisyklės, 
gerinti ūkio subjektų patekimo į rinką 
visose valstybėse narėse sąlygas ir 
suderinti skambučių užbaigimo mokesčius 
visoje Europos Sąjungoje. Siekdamos 
paremti iš tikrųjų sienų neturinčią vieną 
bendrąją telekomunikacijų paslaugų 
rinką, Komisija ir EERRI turėtų pateikti 
pasiūlymą dėl naujų taisyklių dėl prieigos 
prie naujų 4G / LTE tinklų, kad mobilieji 
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įrenginiai galėtų prisijungti prie bet kurio 
operatorius prieigos tinklo, galinčio 
suteikti pagal sutartį numatyto signalo 
lygį, jei paslaugos teikėjas, su kuriuo 
pasirašyta sutartis, to padaryti negali, ir 
už tai iš klientų nebūtų renkamas 
papildomas mokestis, kai naudojamas kito 
operatoriaus tinklas. Siekdama papildyti 
šį reglamentą, Komisija turėtų pateikti 
panašų teisėkūros pasiūlymą dėl 
tarpvalstybinio telefono skambučių ir 
SMS kainų tarp valstybių narių, kurioms 
šis reglamentas netaikomas. Komisija taip 
pat turėtų aktyviai siekti išplėsti taisyklių, 
nustatytų šiame reglamente, taikymą 
kitoms, už Europos Sąjungos ribų, 
esančioms šalims, ypač toms, kurios 
ribojasi su Europos Sąjunga ir šalimis 
kandidatėmis, sudarydama dvišalius ar 
daugiašalius susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas bendras 
metodas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad 
viešaisiais judriojo ryšio tinklais 
besinaudojantys vartotojai keliaudami 
Sąjungoje  nemokėtų pernelyg didelių 
kainų už Sąjungos  tarptinklinio ryšio 
paslaugas skambindami ir priimdami 
skambučius, siųsdami ir gaudami SMS 
žinutes bei naudodamiesi paketinio 
duomenų perdavimo paslaugomis, lyginant 
su konkurencingomis nacionalinėmis 
kainomis, ir taip padėti užtikrinti sklandų 
vidaus rinkos veikimą, kartu garantuojant 
aukšto lygio vartotojų apsaugą, skatinant 

Šiuo reglamentu nustatomas bendras 
metodas, kuriuo siekiama užtikrinti iš tiesų 
bendrą judriojo ryšio rinką. Visų pirma 
reikia nustatyti pereinamąjį laikotarpį 
siekiant užtikrinti, kad viešaisiais judriojo 
ryšio tinklais besinaudojantys vartotojai 
keliaudami Sąjungoje nemokėtų pernelyg 
didelių kainų už Sąjungos tarptinklinio 
ryšio paslaugas skambindami ir priimdami 
skambučius, siųsdami ir gaudami SMS 
žinutes bei naudodamiesi paketinio 
duomenų perdavimo paslaugomis, lyginant 
su konkurencingomis nacionalinėmis 
kainomis. Antrasis veiksmas – parengti 
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rinkos konkurenciją ir skaidrumą, taip 
pat skatinant naujoves bei vartotojų 
pasirinkimą.

būtinas priemones, kurios suteiktų 
galimybę visoje ES atsisakyti tarptinklinio 
ryšio koncepcijos, užtikrinant visoje ES 
vienodas kainas.

Or. en

Pakeitimas 96
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas bendras 
metodas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad 
viešaisiais judriojo ryšio tinklais 
besinaudojantys vartotojai keliaudami 
Sąjungoje  nemokėtų pernelyg didelių 
kainų už Sąjungos  tarptinklinio ryšio 
paslaugas skambindami ir priimdami 
skambučius, siųsdami ir gaudami SMS 
žinutes bei naudodamiesi paketinio 
duomenų perdavimo paslaugomis, lyginant 
su konkurencingomis nacionalinėmis 
kainomis, ir taip padėti užtikrinti sklandų 
vidaus rinkos veikimą, kartu garantuojant 
aukšto lygio vartotojų apsaugą, skatinant 
rinkos konkurenciją ir skaidrumą, taip 
pat skatinant naujoves bei vartotojų 
pasirinkimą.

Šiuo reglamentu nustatomas bendras 
metodas, kuriuo siekiama užtikrinti iš tiesų 
bendrą judriojo ryšio rinką. Visų pirma 
reikia nustatyti pereinamąjį laikotarpį 
siekiant užtikrinti, kad viešaisiais judriojo 
ryšio tinklais besinaudojantys vartotojai 
keliaudami Sąjungoje nemokėtų pernelyg 
didelių kainų už Sąjungos tarptinklinio 
ryšio paslaugas skambindami ir priimdami 
skambučius, siųsdami ir gaudami SMS 
žinutes bei naudodamiesi paketinio 
duomenų perdavimo paslaugomis, lyginant 
su konkurencingomis nacionalinėmis 
kainomis. Antrasis veiksmas – parengti 
būtinas technines ir struktūrines 
priemones, kurios suteiktų galimybę visoje 
ES atsisakyti tarptinklinio ryšio 
koncepcijos, užtikrinant visoje ES 
vienodas kainas.

Or. en

Pakeitimas 97
Cornelis de Jong

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

Jame nustatomos taisyklės, kuriomis 
garantuojamas pavienių tarptinklinio 
ryšio paslaugų, atskirtų nuo savoje šalyje 
teikiamų judriojo ryšio paslaugų, 
pardavimas ir didmeninės tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikimo prieigos prie 
viešųjų judriojo ryšio telefono tinklų 
sąlygos. Jame taip pat  nustatomos 
laikinos  taisyklės dėl kainų, kurias judriojo 
ryšio operatoriai gali taikyti už Sąjungos
tarptinklinio ryšio  skambučių ir SMS 
žinučių paslaugų teikimą, kai skambinama 
ir skambučiai priimami arba žinutės 
siunčiamos ir gaunamos Sąjungoje  , ir už 
paketinio duomenų perdavimo tarptinkliniu 
ryšiu paslaugas, kuriomis tarptinklinio 
ryšio vartotojai naudojasi prisijungę prie 
kitos valstybės narės judriojo ryšio tinklo. 
Jis taikomas ir didmeninėms kainoms, 
kurias tinklo operatoriai taiko vieni 
kitiems, ir mažmeninėms kainoms, kurias 
nustato paslaugų savajame tinkle teikėjai.

Juo siekiama palaipsniui sumažinti tarifų 
ribas, norint suderinti vietinio ryšio ir 
tarptinklinio ryšio skambučių, SMS 
žinučių, duomenų perdavimo kainas, kai 
sutarta Europos skaitmeninėje 
darbotvarkėje. Jame taip pat  nustatomos 
laikinos  taisyklės dėl kainų, kurias judriojo 
ryšio operatoriai gali taikyti už Sąjungos
tarptinklinio ryšio  skambučių ir SMS 
žinučių paslaugų teikimą, kai skambinama 
ir skambučiai priimami arba žinutės 
siunčiamos ir gaunamos Sąjungoje  , ir už 
paketinio duomenų perdavimo tarptinkliniu 
ryšiu paslaugas, kuriomis tarptinklinio 
ryšio vartotojai naudojasi prisijungę prie 
kitos valstybės narės judriojo ryšio tinklo. 
Jis taikomas ir didmeninėms kainoms, 
kurias tinklo operatoriai taiko vieni 
kitiems, ir mažmeninėms kainoms, kurias 
nustato paslaugų savajame tinkle teikėjai.

Or. nl

Pakeitimas 98
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jame nustatomos taisyklės, kuriomis 
garantuojamas pavienių tarptinklinio 
ryšio paslaugų, atskirtų nuo savoje šalyje 
teikiamų judriojo ryšio paslaugų, 
pardavimas ir didmeninės tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikimo prieigos prie 
viešųjų judriojo ryšio telefono tinklų 
sąlygos. Jame taip pat  nustatomos 
laikinos  taisyklės dėl kainų, kurias judriojo 
ryšio operatoriai gali taikyti už Sąjungos

Jame nustatomos laikinos  taisyklės dėl 
kainų, kurias judriojo ryšio operatoriai gali 
taikyti už Sąjungos  tarptinklinio ryšio
skambučių ir SMS žinučių paslaugų 
teikimą, kai skambinama ir skambučiai 
priimami arba žinutės siunčiamos ir 
gaunamos Sąjungoje  , ir už paketinio 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, kuriomis tarptinklinio ryšio 
vartotojai naudojasi prisijungę prie kitos 
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tarptinklinio ryšio  skambučių ir SMS 
žinučių paslaugų teikimą, kai skambinama 
ir skambučiai priimami arba žinutės 
siunčiamos ir gaunamos Sąjungoje  , ir už 
paketinio duomenų perdavimo tarptinkliniu 
ryšiu paslaugas, kuriomis tarptinklinio 
ryšio vartotojai naudojasi prisijungę prie 
kitos valstybės narės judriojo ryšio tinklo. 
Jis taikomas ir didmeninėms kainoms, 
kurias tinklo operatoriai taiko vieni 
kitiems, ir mažmeninėms kainoms, kurias 
nustato paslaugų savajame tinkle teikėjai.

valstybės narės judriojo ryšio tinklo. Jis 
taikomas ir didmeninėms kainoms, kurias 
tinklo operatoriai taiko vieni kitiems, ir 
mažmeninėms kainoms, kurias nustato 
paslaugų savajame tinkle teikėjai.

Or. en

Pakeitimas 99
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptinklinio ryšio paslaugų ir savoje 
šalyje teikiamų judriojo ryšio paslaugų 
pardavimas atskirai yra laikinas ir 
tarpinis veiksmas norint padidinti 
konkurenciją tam, kad vartotojams 
sumažėtų tarptinklinio ryšio paslaugų 
kaina ir būtų sukurta bendra Europos 
judriojo ryšio rinka, kurioje nesiskirtų 
nacionaliniai ir tarptinklinio ryšio tarifai.

Or. en

Pakeitimas 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

taisyklės, kuriomis siekiama padidinti 
kainų skaidrumą ir pagerinti informacijos 
apie kainas teikimą tarptinklinio ryšio 
paslaugų naudotojams Sąjungos viduje ir 
už jos ribų.

Or. en

Pakeitimas 101
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 102
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

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

Pakeitimas 103
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Europos tarifas – bet koks 7 straipsnyje 
numatytos didžiausios kainos neviršijantis 
tarifas, kurį paslaugų savajame tinkle 
teikėjas gali taikyti už reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugų teikimą, laikydamasis to 
straipsnio;

(a) Europos tarifas – bet koks 7 straipsnyje 
numatytos didžiausios kainos neviršijantis 
tarifas, kurį paslaugų savajame tinkle 
teikėjas gali taikyti už reguliuojamų 
skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
paslaugų teikimą, laikydamasis to 
straipsnio ir šis tarifas 2015 m. bus toks 
pats tarifas, kuris taikomas šalies vidaus 
rinkoje ;

Or. nl

Pakeitimas 104
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas



AM\888019LT.doc 53/185 PE478.641v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 105
Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage. Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.
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Pakeitimas 106
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Mažmeninėje prekyboje už MMS mokama kaip už vienetą (kaip ir už SMS), o ne atsižvelgiant į 
dydį. Todėl MMS neturėtų patekti į duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainos taikymo 
sritį.

Pakeitimas 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) reguliuojama duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslauga – tarptinklinio 
ryšio paslauga, kuria naudodamasis 
tarptinklinio ryšio vartotojas gali savo 
mobiliuoju telefonu ar kitu judriojo ryšio 
prietaisu prisijungęs prie lankomos šalies 
tinklo perduoti ir gauti paketiniu būdu 
siunčiamus duomenis. Reguliuojama 

(k) reguliuojama duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslauga – tarptinklinio 
ryšio paslauga, kuria naudodamasis 
tarptinklinio ryšio vartotojas gali savo 
mobiliuoju telefonu ar kitu judriojo ryšio 
prietaisu prisijungęs prie lankomos šalies 
tinklo perduoti ir gauti paketiniu būdu 
siunčiamus duomenis. Reguliuojama 



AM\888019LT.doc 55/185 PE478.641v01-00

LT

duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslauga neapima reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu arba SMS 
žinučių siuntimo ar gavimo, bet apima 
MMS žinučių siuntimą ir gavimą;

duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslauga neapima reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu, SMS ar 
MMS žinučių siuntimo ar gavimo;

Or. en

Pagrindimas

Už MMS žinutes paprastai mokama kaip už vienetą, t. y. ne už generuojamą duomenų srautą. 
Todėl jos traktuojamos panašiai kaip SMS žinutės, kurių siūloma neįtraukti į duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu apibrėžimą.

Pakeitimas 108
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 109
Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas 
possible de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne 
sont généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les 
exclure du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de 
l’ORECE daté d’août 2011, p 33). Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la 
régulation tarifaire.
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Pakeitimas 110
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 111
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Be to, kaip nurodė EERRI, šio reglamento formuluotė turėtų būti lankstesnė, kad būtų galima 
individualizuoti sprendimus atsižvelgiant į daugybę pasirinkčių ir neatmetant jokių galimybių. 
Kaip nurodyta reglamente, būtent EERRI turi nustatyti geriausią įgyvendinimo sprendimą.
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Pakeitimas 112
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 113
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas turėtų išlikti neutralus technologijų požiūriu, kad nereiktų rengti teisės aktų, 
kurie jau įgyvendinimo etapu būna pasenę.

Pakeitimas 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turėtų išlikti neutralus techninio struktūrinių priemonių  sprendimo atžvilgiu 
ir palikti gairių įgyvendinimą Komisijai ir EERRI, bendradarbiaujant su pramone. Iš anksto 
nustatytas ES tarptinklinio ryšio profilis netiesiogiai pasiūlys techninį sprendimą.

Pakeitimas 115
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Ši dalis turėtų būti išbraukta, kad būtų panaikinta nuoroda į papildomą profilį. Operatoriai 
taip pat turėtų galėti teikti tarptinklinio ryšio paslaugas pagal tą patį profilį.
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Pakeitimas 116
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 117
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Judriojo ryšio tinklų operatoriai 
patenkina visus pagrįstus didmeninės 
tarptinklinio ryšio prieigos prašymus, 
įskaitant tokius judriojo ryšio virtualiųjų 
tinklų operatorių ir perpardavėjų pateiktus 
prašymus. Didmeninės tarptinklinio ryšio 
prieigos prašymas turi būti proporcingas 
ir pritaikytas prieigos prašančiai šaliai.
Teikiamai didmeninei tarptinklinio ryšio 
prieigai taikomos 6, 8 ir 11 straipsniuose 
nustatytos reguliuojamų didmeninių 
tarptinklinio ryšio tarifų taisyklės. Pagal 
tas taisykles neprieštaraujama, kad 
judriojo tinklo operatorius susigrąžintų 
kitas išlaidas, susijusias su didmeninės 
tarptinklinio ryšio prieigos teikimu.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 118
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos 
prašymą gavęs tinklo operatorius tokį 
prašymą patenkina per du mėnesius nuo jo 
gavimo.

3. Didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos 
prašymą gavęs tinklo operatorius tokį 
prašymą patenkina per šešis mėnesius nuo 
jo gavimo.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme numatyti du mėnesiai didmeninei tarptinklinio ryšio prieigai užtikrinti 
yra pernelyg ribotas laikotarpis, kadangi, kilus techninių problemų, ne dėl operatorių kaltės 
galėtų vėluoti įgyvendinimas.

Pakeitimas 120
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis Išbraukta.
Pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
pardavimas
1. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
suteikia savo abonentams galimybę 
naudotis bet kurio alternatyvaus 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo, su 
kuriuo yra sujungę tinklus, tarptinklinio 
ryčio skambučių, SMS žinučių ir 
duomenų paslaugomis.
2. Nuo 2014 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjai informuoja visus 
savo tarptinklinio ryšio vartotojus apie 
galimybę atsisakyti jų turimų tarptinklinio 
ryšio paslaugų ir pasirinkti alternatyvaus 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
tarptinklinio ryšio paslaugas. 
Tarptinklinio ryšio vartotojams 
suteikiamas dviejų mėnesių laikotarpis, 
per kurį apie savo pasirinkimą jie turi 
pranešti jų paslaugų savajame tinkle 
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teikėjui. Per šį laikotarpį apie savo 
pasirinkimą nepranešę tarptinklinio ryšio 
vartotojai turi teisę pagal 3 ir 4 dalis bet 
kada pasirinkti alternatyvų tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėją.
3. Paslaugų savajame tinkle teikėjas 
nesieja vartotojo galimybės pasirinkti 
alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją su jokiomis abonentinėmis 
sutartimis arba kitais fiksuotais ar 
pasikartojančiais mokesčiais; toks 
pasirinkimas gali būti derinamas su visais 
mažmeninių tarifų planais. 
4. Alternatyvų tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėją vartotojai pasirenka arba 
jo atsisako nemokamai, be sąlygų ar 
apribojimų, kurie būtų susiję su kitais 
abonentinės sutarties elementais nei 
tarptinklinis ryšys; toks pakeitimas 
atliekamas per penkias darbo dienas, 
nebent tarptinklinio ryšio vartotojas yra 
užsisakęs savo šalyje teikiamų paslaugų 
paketą, kuriame tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainos skiriasi nuo Europos 
tarifo, Europos SMS tarifo arba Europos 
duomenų tarifo – tokiais atvejais 
paslaugų savajame tinkle teikėjas senos 
abonentinės tarptinklinio ryšio paslaugų 
sutarties pakeitimą nauja tokia sutartimi 
gali atidėti konkrečiam laikotarpiui, 
tačiau ne ilgiau kaip trims mėnesiams.
5. Kai sudaroma arba atnaujinama 
judriojo ryšio paslaugų sutartis, paslaugų 
savajame tinkle teikėjai visiems 
vartotojams individualiai pateikia visą 
informaciją apie galimybę pasirinkti 
alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją ir pasirūpina, kad būtų galima 
lengvai sudaryti sutartį su alternatyviu 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėju. 
Tarptinklinio ryšio paslaugų sutartį su 
paslaugų savajame tinkle teikėju 
sudarantys vartotojai aiškiai patvirtina, 
kad jie buvo informuoti apie tokią 
galimybę. Judriojo ryšio paslaugų teikėjai 
netrukdo jų paslaugas parduodantiems 
mažmeniniams pardavėjams siūlyti 
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pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
sutartis sudaryti su alternatyviais 
tarptinklinio ryšio teikėjais.
6. Paslaugų savajame tinkle teikėjas arba 
lankomos šalies tinklo operatorius 
nekeičia techninių tarptinklinio ryšio 
paslaugų, kurias teikia alternatyvus 
tarptinklinio ryšio teikėjas, savybių taip, 
kad jos skirtųsi nuo judriojo ryšio 
paslaugas savoje šalyje teikiančio 
operatoriaus tarptinklinio ryšio paslaugų 
techninių savybių, įskaitant kokybės 
parametrus.

Or. en

Pakeitimas 121
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2014 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjai informuoja visus 
savo tarptinklinio ryšio vartotojus apie 
galimybę atsisakyti jų turimų tarptinklinio 
ryšio paslaugų ir pasirinkti alternatyvaus 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
tarptinklinio ryšio paslaugas. 
Tarptinklinio ryšio vartotojams 
suteikiamas dviejų mėnesių laikotarpis, 
per kurį apie savo pasirinkimą jie turi 
pranešti jų paslaugų savajame tinkle 
teikėjui. Per šį laikotarpį apie savo 
pasirinkimą nepranešę tarptinklinio ryšio 
vartotojai turi teisę pagal 3 ir 4 dalis bet 
kada pasirinkti alternatyvų tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėją.

Išbraukta.

Or. nl
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Pakeitimas 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2014 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjai informuoja visus 
savo tarptinklinio ryšio vartotojus apie 
galimybę atsisakyti jų turimų tarptinklinio 
ryšio paslaugų ir pasirinkti alternatyvaus 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
tarptinklinio ryšio paslaugas. Tarptinklinio 
ryšio vartotojams suteikiamas dviejų 
mėnesių laikotarpis, per kurį apie savo 
pasirinkimą jie turi pranešti jų paslaugų 
savajame tinkle teikėjui. Per šį laikotarpį 
apie savo pasirinkimą nepranešę 
tarptinklinio ryšio vartotojai turi teisę pagal 
3 ir 4 dalis bet kada pasirinkti alternatyvų 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją.

2. Nuo 2014 m. kovo1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjai per keturis 
mėnesius nuo šios datos informuoja visus 
savo tarptinklinio ryšio vartotojus apie 
galimybę atsisakyti jų turimų tarptinklinio 
ryšio paslaugų ir pasirinkti alternatyvaus 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
tarptinklinio ryšio paslaugas. Tarptinklinio 
ryšio vartotojams suteikiamas dviejų 
mėnesių laikotarpis, per kurį apie savo 
pasirinkimą jie turi pranešti jų paslaugų 
savajame tinkle teikėjui. Per šį laikotarpį 
apie savo pasirinkimą nepranešę 
tarptinklinio ryšio vartotojai turi teisę pagal 
3 ir 4 dalis bet kada pasirinkti alternatyvų 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas padės pamatyti rezultatus rinkoje jau prieš atostogas.

Pakeitimas 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2014 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjai informuoja visus 
savo tarptinklinio ryšio vartotojus apie 
galimybę atsisakyti jų turimų tarptinklinio 
ryšio paslaugų ir pasirinkti alternatyvaus 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 

2. Nuo 2014 m. birželio 1 d. tarptinklinio 
ryšio vartotojai turi teisę atsisakyti jų 
turimų tarptinklinio ryšio paslaugų ir 
pasirinkti alternatyvaus tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjo tarptinklinio ryšio 
paslaugas bet kada pagal 3 ir 4 dalis.
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tarptinklinio ryšio paslaugas. Tarptinklinio 
ryšio vartotojams suteikiamas dviejų 
mėnesių laikotarpis, per kurį apie savo 
pasirinkimą jie turi pranešti jų paslaugų 
savajame tinkle teikėjui. Per šį laikotarpį 
apie savo pasirinkimą nepranešę 
tarptinklinio ryšio vartotojai turi teisę pagal 
3 ir 4 dalis bet kada pasirinkti alternatyvų 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją.

Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
informuoja visus savo esamus 
tarptinklinio ryšio vartotojus apie šią teisę 
iki 2014 m. birželio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 124
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paslaugų savajame tinkle teikėjas 
nesieja vartotojo galimybės pasirinkti 
alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją su jokiomis abonentinėmis 
sutartimis arba kitais fiksuotais ar 
pasikartojančiais mokesčiais; toks 
pasirinkimas gali būti derinamas su visais 
mažmeninių tarifų planais.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 125
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 126
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją vartotojai pasirenka arba jo atsisako 
nemokamai, be sąlygų ar apribojimų, kurie 
būtų susiję su kitais abonentinės sutarties 
elementais nei tarptinklinis ryšys; toks 
pakeitimas atliekamas per vieną darbo 
dieną, nebent tarptinklinio ryšio vartotojas 
yra užsisakęs savo šalyje teikiamų 
paslaugų paketą, kuriame tarptinklinio 
ryšio paslaugų kainos skiriasi nuo Europos 
tarifo, Europos SMS tarifo arba Europos 
duomenų tarifo – tokiais atvejais paslaugų 
savajame tinkle teikėjas senos abonentinės 
tarptinklinio ryšio paslaugų sutarties 



PE478.641v01-00 68/185 AM\888019LT.doc

LT

pakeitimą nauja tokia sutartimi gali atidėti 
konkrečiam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau 
kaip trims mėnesiams.

pakeitimą nauja tokia sutartimi gali atidėti 
konkrečiam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau 
kaip trims mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Regis, kad siūlomam 5 dienų perjungimo alternatyvių tarptinklinio ryšio teikėjų perjungimo 
perkėlimo laikotarpiui nėra pagrindimo.

Pakeitimas 127
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Trumpesnis tarptinklinio ryšio teikėjų perjungimo terminas padidins konkurenciją ir bus 
palankesnis vartotojui. 

Pakeitimas 129
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją vartotojai pasirenka arba jo atsisako 
nemokamai, be sąlygų ar apribojimų, kurie 
būtų susiję su kitais abonentinės sutarties 
elementais nei tarptinklinis ryšys; toks 
pakeitimas atliekamas per penkias darbo 
dienas, nebent tarptinklinio ryšio vartotojas 
yra užsisakęs savo šalyje teikiamų 
paslaugų paketą, kuriame tarptinklinio 
ryšio paslaugų kainos skiriasi nuo Europos 

4. Alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją vartotojai pasirenka arba jo 
atsisako, arba pasirenka kitą alternatyvų 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją
nemokamai, be sąlygų ar apribojimų, kurie 
būtų susiję su kitais abonentinės sutarties 
elementais nei tarptinklinis ryšys; toks 
pakeitimas atliekamas per kuo trumpesnį 
laikotarpį, nustatytą EERRI gairėse,
nebent tarptinklinio ryšio vartotojas yra 
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tarifo, Europos SMS tarifo arba Europos 
duomenų tarifo – tokiais atvejais paslaugų 
savajame tinkle teikėjas senos abonentinės 
tarptinklinio ryšio paslaugų sutarties 
pakeitimą nauja tokia sutartimi gali atidėti 
konkrečiam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau 
kaip trims mėnesiams.

užsisakęs savo šalyje teikiamų paslaugų 
paketą, kuriame tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainos skiriasi nuo Europos 
tarifo, Europos SMS tarifo arba Europos 
duomenų tarifo – tokiais atvejais paslaugų 
savajame tinkle teikėjas senos abonentinės 
tarptinklinio ryšio paslaugų sutarties 
pakeitimą nauja tokia sutartimi gali atidėti 
konkrečiam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau 
kaip dviem mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Siūlome, kad aptariant vieno paslaugų teikėjo pakeitimui alternatyviu paslaugų teikėju 
numatomą trukmę būtų vartojama formuluotė „per kuo trumpesnį laikotarpį“. EERRI gairėse 
gali būti nustatytas minimalus laikotarpis, geriausiai atitinkantis specifinius techninio 
įgyvendinimo kriterijus. Ši formuluotė atitinka formuluotę, vartojamą Universaliųjų paslaugų 
direktyvoje aptariant galimybę išlaikyti judriojo ryšio numerį.

Pakeitimas 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 131
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 132
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją vartotojai pasirenka arba jo atsisako 

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

nemokamai, be sąlygų ar apribojimų, kurie 
būtų susiję su kitais abonentinės sutarties 
elementais nei tarptinklinis ryšys; toks 
pakeitimas atliekamas per penkias darbo 
dienas, nebent tarptinklinio ryšio vartotojas 
yra užsisakęs savo šalyje teikiamų 
paslaugų paketą, kuriame tarptinklinio 
ryšio paslaugų kainos skiriasi nuo Europos 
tarifo, Europos SMS tarifo arba Europos 
duomenų tarifo – tokiais atvejais paslaugų 
savajame tinkle teikėjas senos abonentinės 
tarptinklinio ryšio paslaugų sutarties 
pakeitimą nauja tokia sutartimi gali atidėti 
konkrečiam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau 
kaip vienam mėnesiui, skaičiuojamam 
nuo tos dienos, kai pateiktas toks 
prašymas.

Or. fr

Pagrindimas

Trys mėnesiai atrodo pernelyg ilgas laikotarpis, neatitinkantis poreikių vartotojų, kurie 
stengsis pasirinkti tokį operatorių, kuris vartotojams išvykstant iš savo buveinės šalies 
pasiūlys daugiausia privalumų jų tarptinklinio ryšio paslaugų vartojimo požiūriu. Mažai 
vartotojų sugebės tai numatyti daugiau kaip prieš tris mėnesius.

Pakeitimas 133
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai sudaroma arba atnaujinama judriojo 
ryšio paslaugų sutartis, paslaugų savajame 
tinkle teikėjai visiems vartotojams 
individualiai pateikia visą informaciją apie 
galimybę pasirinkti alternatyvų 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją ir 
pasirūpina, kad būtų galima lengvai 
sudaryti sutartį su alternatyviu tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėju. Tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartį su paslaugų savajame 
tinkle teikėju sudarantys vartotojai aiškiai 

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

sudarantys vartotojai aiškiai patvirtina, kad 
jie buvo informuoti apie tokią galimybę. 
Judriojo ryšio paslaugų teikėjai netrukdo jų 
paslaugas parduodantiems mažmeniniams 
pardavėjams siūlyti pavienių tarptinklinio 
ryšio paslaugų sutartis sudaryti su 
alternatyviais tarptinklinio ryšio teikėjais.

Or. en

Pakeitimas 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turėtų būti informuojami apie alternatyvius tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjus, 
tačiau negalima reikalauti, kad operatoriai rūpintųsi, jog būtų galima sudaryti sutartis su 
konkurentais. Tačiau jie taip pat negali tam trukdyti.
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Pakeitimas 135
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Iki 2013 m. liepos 1 d. operatoriai gali 
kreiptis į atitinkamą nacionalinį 
reguliuotoją su prašymu būti atleisti nuo 
pareigos parduoti pavienes tarptinklinio 
ryšio paslaugas. Prašymas atleisti nuo 
pareigos patenkinamas, jeigu operatorius 
įsipareigoja nuo 2014 m. birželio 1 d. 
visiems savo vartotojams pasiūlyti tokius 
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tarptinklinio ryšio tarifus, kurie būtų 
lygūs atitinkamiems nacionaliniams 
tarifams arba būtų ne daugiau kaip 
10 proc. didesni nei atitinami 
nacionalinio ryšio tarifai. Operatoriai taip 
pat gali pasiūlyti tarifą, kurį sudarytų 
papildomas mėnesio bazinis mokestis 
apimantis visas tarptinklinio ryšio 
paslaugas, jeigu jis gali įrodyti, kad 
vidutinės tarptinklinio ryšio sąnaudos tam 
tikrai vartotojų grupei (bendrovėms, pagal 
apmokėjimo už suteiktas paslaugas 
sutartis arba pagal išankstinio 
apmokėjimo sutartis) neišaugs daugiau 
kaip 10 proc. Jeigu nacionalinis 
reguliuotojas patenkina prašymą atleisti 
nuo pareigos, 1 – 5 dalys netaikomos 
operatoriui ir jo vartotojams. Operatoriai, 
kuriems buvo suteikti atleidimai, 
informuoja nacionalinį reguliuotoją apie 
savo pasiūlymų pasikeitimus. 
Nacionalinis reguliuotojas panaikina 
atleidimą, jeigu pakeisti pasiūlymai 
nebeatitinka šioje dalyje numatytų 
reikalavimų. Operatorius informuojamas 
apie tai, kad gali būti panaikintas 
atleidimas ir jam skiriami trys mėnesiai 
pasiūlymui pakeisti. Operatorius, kurio 
atleidimas panaikintas, 1 – 5 dalis 
įgyvendina per vienerius metus nuo 
atleidimo panaikinimo. Nacionaliniai 
reguliuotojai informuoja Europos 
Komisiją apie suteiktus arba panaikintus 
atleidimus.

Or. en

Pagrindimas

Operatoriams turėtų būti suteikta galimybė taikyti daug mažesnes kainas, negu viršutinės 
kainų ribos, numatytos reglamente. Šiuo atveju, būtų pasiektas Europos skaitmeninės 
darbotvarkės tikslas, taigi atitinkamam operatoriui neturėtų būti nustatomos atskirų 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainos ir užkraunama administracinė našta.

Pakeitimas 137
Lara Comi
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a. Šios straipsnio 1 – 6 dalyse ir 5 
straipsnyje numatyti įpareigojimai 
netaikomi tiems paslaugų savajame tinkle 
teikėjams, kurie visiems savo abonentams
pasiūlo tarptinklinio ryšio tarifus, kurie iš 
esmės nesiskiria nuo tarifų tarptinklinio 
ryšio vartotojams taikomų už skambučių, 
SMS žinučių ir duomenų perdavimo 
savoje šalyje paslaugas iki 2014 m. liepos 
1 d.
EERRI, pasikonsultavusi su 
suinteresuotais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su Komisija, per 
pagrįstą laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys 
mėnesiai po šio reglamento priėmimo, 
parengia tarptinklinio ryšio tarifų, iš 
esmės nesiskiriančių nuo tarifų savoje 
šalyje, apibrėžties gaires.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata sudarytų galimybę sumažinti tarptinklinio ryši tarifus neinvestuojant į struktūrinį 
sprendimą. Ši nuo bendros nuostatos leidžianti nukrypti taisyklė gali būti taikoma tol, kol ji 
sudaro galimybę pasiekti tikslo sumažinti vartojimo kainas.

Pakeitimas 138
Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jei paslaugų savajame tinkle teikėjas 
vartotojui pasiūlo tarptinklinio ryšio 
tarifus, iš esmės nesiskiriančius nuo 
skambučių, SMS žinučių ir duomenų 
perdavimo savoje šalyje paslaugų teikėjo 
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taikomų tarifų, šiam operatoriui 
netaikomas įpareigojimas suteikti savo 
vartotojams galimybę naudotis 
skambučių, SMS žinučių ir duomenų 
perdavimo paslaugomis bet kurio 
alternatyvaus tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjo, kuris suteikė prieigą tam, kad, 
kaip numatyta šio straipsnio 1–6 dalyse ir 
5 straipsnyje, būtų galima teikti atskiras 
tarptinklinio ryšio paslaugas; EERRI, 
pasikonsultavusi su suinteresuotais 
subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su Komisija, per 
pagrįstą laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys 
mėnesiai po šio reglamento priėmimo, 
parengia tarptinklinio ryšio tarifų, iš 
esmės nesiskiriančių nuo tarifų savoje 
šalyje, apibrėžties gaires.

Or. en

Pagrindimas

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.

Pakeitimas 139
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Kai paslaugų savajame tinkle teikėjas 
pasiūlo vartotojui tarptinklinio ryšio 
tarifus, kurie pakankamai panašūs į 



PE478.641v01-00 78/185 AM\888019LT.doc

LT

tarifus, jam taikomus už skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų perdavimo savo šalyje 
paslaugas, šiam operatoriui netaikomas 
įpareigojimas vartotojui sudaryti galimybę 
naudotis bet kokio alternatyvaus 
tarptinklinio ryšio operatoriaus 
teikiamomis skambučių, SMS žinučių ir
duomenų perdavimo paslaugomis. 
EERRI, pasikonsultavusi su 
suinteresuotais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su Komisija, per 
pagrįstą laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys 
mėnesiai po šio reglamento priėmimo, 
parengia tarptinklinio ryšio tarifų, 
panašių į tarifus savoje šalyje, apibrėžties 
gaires.

Or. en

Pakeitimas 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a straipsnis
Nuo 2014 m. liepos 1 d. skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų perdavimo paslaugų 
kainos yra vienodos, nesvarbu, ar 
vartotojas naudojasi tarptinkliniu ryšiu, 
ar ne..
Iki 2016 m. birželio 30 d. taikomos 
viršutinės mažmeninių kainų ribos, kaip 
nustatyta 7, 9 ir 12 straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 141
Anna Hedh
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a straipsnis
Nuo 2014 m. liepos 1 d. skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų perdavimo paslaugų 
kainos yra vienodos, nesvarbu, ar 
vartotojas naudojasi tarptinkliniu ryšiu, 
ar ne.
Iki 2014 m. birželio 30 d. taikomos 
viršutinės mažmeninių kainų ribos, kaip 
nustatyta 7, 9 ir 12 straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a straipsnis
Šio straipsnio 1 – 6 dalyse ir 5 straipsnyje 
numatyti įpareigojimai netaikomi 
paslaugų savajame tinkle teikėjams, kurie 
visiems savo abonentams pasiūlo 
tarptinklinio ryšio tarifus, iš esmės 
nesiskiriančius nuo tarifų, taikomų 
tarptinklinio ryšio vartotojams už 
skambučių, SMS žinučių ir duomenų 
perdavimo savo šalyje paslaugas iki 
2014 m. liepos 1 d.
EERRI, pasikonsultavusi su 
suinteresuotais subjektais ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su Komisija, per 
pagrįstą laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys 
mėnesiai po šio reglamento priėmimo, 
parengia tarptinklinio ryšio tarifų, iš 
esmės nesiskiriančių nuo tarifų savo 
šalyje, apibrėžties gaires.
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Or. en

Pakeitimas 143
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
pardavimo priemonė
Siekiant užtikrinti bendrosios rinkos 
plėtrą, pavienių tarptinklinio ryšio 
paslaugų priemonės techniniai 
sprendimai visoje Europos Sąjungoje 
įgyvendinami tuo pat metu.
Operatoriai užtikrina, kad būtinos 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
pardavimo priemonės būtų įdiegtos ne 
vėliau kaip iki 2014 m. liepos 1 d., siekiant 
užtikrinti, kad vartotojai, nekeisdami savo 
judriojo ryšio numerio, galėtų naudotis 
savajame tinkle teikiamomis judriojo ryšio 
paslaugomis ir pavienėmis tarptinklinio 
ryšio paslaugomis, kurias teikia 
alternatyvus tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas. Kad būtų galima teikti pavienes 
tarptinklinio ryšio paslaugas, operatoriai 
visų pirma gali leisti toje pačioje SIM 
kortelėje naudoti „ES tarptinklinio ryšio 
profilį“, taip pat tą patį galinį prietaisą 
kaip savajame tinkle teikiamoms judriojo 
ryšio paslaugoms. Su šios priemonės 
teikimu susijusio sujungimo kainų 
nustatymas yra orientuotas į sąnaudas ir 
vartotojams neturėtų būti nustatoma jokių 
tiesioginių šios priemonės naudojimo 
mokesčių.
Konsultuodamasi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su Komisija, EERRI per deramą 
laikotarpį, kuris ne ilgesnis kaip trys 
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mėnesiai po šio reglamento priėmimo, 
parengia suderintų techninių sprendimų, 
susijusių su pavienių tarptinklinio ryšio 
paslaugų pardavimo priemone ir su 
suderintų procedūrų, pagal kurias 
pasirenkamas kitas tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjas, gaires. Šį laikotarpį 
Komisija gali pratęsti, gavusi pagrįstą 
EERRI prašymą.
Prireikus Komisija galėtų įgalioti Europos 
standartizacijos įstaigą pritaikyti 
atitinkamus standartus, būtinus 
priemonei darniai įgyvendinti.

Or. nl

Pakeitimas 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.

Pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
pardavimo priemonė
Siekiant užtikrinti bendrosios rinkos 
plėtrą, pavienių tarptinklinio ryšio 
paslaugų priemonės techniniai 
sprendimai visoje Europos Sąjungoje 
įgyvendinami tuo pat metu.
Operatoriai užtikrina, kad būtinos 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
pardavimo priemonės būtų įdiegtos ne 
vėliau kaip iki 2014 m. liepos 1 d., siekiant 
užtikrinti, kad vartotojai, nekeisdami savo 
judriojo ryšio numerio, galėtų naudotis 
savajame tinkle teikiamomis judriojo ryšio 
paslaugomis ir pavienėmis tarptinklinio 
ryšio paslaugomis, kurias teikia 
alternatyvus tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas. Kad būtų galima teikti pavienes 
tarptinklinio ryšio paslaugas, operatoriai 
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visų pirma gali leisti toje pačioje SIM 
kortelėje naudoti „ES tarptinklinio ryšio 
profilį“, taip pat tą patį galinį prietaisą 
kaip savajame tinkle teikiamoms judriojo 
ryšio paslaugoms. Su šios priemonės 
teikimu susijusio sujungimo kainų 
nustatymas yra orientuotas į sąnaudas ir 
vartotojams neturėtų būti nustatoma jokių 
tiesioginių šios priemonės naudojimo 
mokesčių.
Konsultuodamasi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su Komisija, EERRI per deramą 
laikotarpį, kuris ne ilgesnis kaip trys 
mėnesiai po šio reglamento priėmimo, 
parengia suderintų techninių sprendimų, 
susijusių su pavienių tarptinklinio ryšio 
paslaugų pardavimo priemone ir su 
suderintų procedūrų, pagal kurias 
pasirenkamas kitas tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjas, gaires. Šį laikotarpį 
Komisija gali pratęsti, gavusi pagrįstą 
EERRI prašymą.
Prireikus Komisija galėtų įgalioti Europos 
standartizacijos įstaigą pritaikyti 
atitinkamus standartus, būtinus 
priemonei darniai įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 145
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiant užtikrinti laikinai bendrosios 
tarptinklinio ryšio rinkos plėtrą, pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų priemonės 
techniniai sprendimai visoje Europos 
Sąjungoje įgyvendinami tuo pat metu ir 
atitinka šiuos kriterijus:
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a) bet koks techninis sprendimas privalo 
būti ekonomiškai efektyvus;
b) parengiamas taip, kad būtų palankus 
vartotojui;
c) turi suteikti maksimalaus sąveikumo 
galimybę;
d) leidžia naudotis vietinės prieigos prie 
išorinio tinklo paslaugų galimybe 
vartotojams palankiu būdu;
e) užtikrina, kad tinklo neutralumo 
koncepcijos būtų laikomasi visais 
duomenų perdavimo atvejais, ypač 
prieigos prie IP telefonijos ir kitų panašių 
paslaugų atvejais;
f) vartotojai turi turėti galimybę lengvai ir 
greitai pasirinkti alternatyvų tarptinklinio 
ryšio teikėją arba vieną iš kelių 
alternatyvių tarptinklinio ryšio teikėjų 
nekeisdami savo judriojo ryšio numerio;
g) neturi būti kliudoma Sąjungos piliečių 
tarptinkliniam ryšiui trečiosiose šalyse ar 
trečiųjų šalių piliečių tarptinkliniam 
ryšiui Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 146
Sylvana Rapti, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiant užtikrinti laikinai bendrosios 
tarptinklinio ryšio rinkos plėtrą, pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų priemonės 
techniniai sprendimai visoje Europos 
Sąjungoje įgyvendinami tuo pat metu ir 
atitinka šiuos kriterijus:
a) bet koks techninis sprendimas privalo 

būti ekonomiškai efektyvus;
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b) parengiamas taip, kad būtų palankus 
vartotojui;
c) turi suteikti maksimalaus sąveikumo 

galimybę;
d) užtikrina, kad tinklo neutralumo 

koncepcijos būtų laikomasi visais 
duomenų perdavimo atvejais, ypač 
prieigos prie IP telefonijos ir kitų panašių 
paslaugų atvejais;
e) vartotojai turi turėti galimybę lengvai 

ir greitai pasirinkti alternatyvų 
tarptinklinio ryšio teikėją arba vieną iš 
kelių alternatyvių tarptinklinio ryšio 
teikėjų nekeisdami savo judriojo ryšio 
numerio;
f) neturi būti kliudoma Sąjungos piliečių

tarptinkliniam ryšiui trečiosiose šalyse.

Or. en

Pakeitimas 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Operatoriai užtikrina, kad būtinos pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
priemonės būtų įdiegtos ne vėliau kaip iki 
2014 m. liepos 1 d., siekiant užtikrinti, kad 
vartotojai, nekeisdami savo judriojo ryšio 
numerio, galėtų naudotis savajame tinkle 
teikiamomis judriojo ryšio paslaugomis ir 
pavienėmis tarptinklinio ryšio 
paslaugomis, kurias teikia alternatyvus 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas. Kad 
būtų galima teikti pavienes tarptinklinio 
ryšio paslaugas, operatoriai visų pirma 
gali leisti toje pačioje SIM kortelėje 
naudoti „ES tarptinklinio ryšio profilį“, 
taip pat tą patį galinį prietaisą kaip 
savajame tinkle teikiamoms judriojo ryšio 

Operatoriai užtikrina, kad būtinos pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
priemonės pagal 1 dalies reikalavimus 
būtų įdiegtos ne vėliau kaip iki 2014 m.
kovo 1 d., siekiant užtikrinti, kad 
vartotojai, nekeisdami savo judriojo ryšio 
numerio, galėtų naudotis savajame tinkle 
teikiamomis judriojo ryšio paslaugomis ir 
pavienėmis tarptinklinio ryšio 
paslaugomis, kurias teikia alternatyvus 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas. Su 
šios priemonės teikimu susijusio 
sujungimo kainų nustatymas yra 
orientuotas į sąnaudas ir vartotojams 
neturėtų būti nustatoma jokių tiesioginių 
šios priemonės naudojimo mokesčių.
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paslaugoms. Su šios priemonės teikimu 
susijusio sujungimo kainų nustatymas yra 
orientuotas į sąnaudas ir vartotojams 
neturėtų būti nustatoma jokių tiesioginių 
šios priemonės naudojimo mokesčių.

Or. en

Pakeitimas 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Operatoriai užtikrina, kad būtinos pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
priemonės būtų įdiegtos ne vėliau kaip iki 
2014 m. birželio 1 d., siekiant užtikrinti, 
kad vartotojai, nekeisdami savo judriojo 
ryšio numerio, galėtų naudotis savajame 
tinkle teikiamomis judriojo ryšio 
paslaugomis ir pavienėmis tarptinklinio 
ryšio paslaugomis, kurias teikia 
alternatyvus tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjas. Su šios priemonės teikimu 
susijusio sujungimo kainų nustatymas yra 
orientuotas į sąnaudas ir vartotojams 
neturėtų būti nustatoma jokių tiesioginių 
šios priemonės naudojimo mokesčių.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turėtų būti neutralus techninio sprendimo, taikomo įgyvendinant struktūrinę 
priemonę, atžvilgiu. Siekiant, kad struktūrinė priemonė turėtų greitą poveikį, ji turi būti 
įgyvendinta prieš 2014 m. vasaros atostogas.
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Pakeitimas 149
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Operatoriai užtikrina, kad būtinos pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
priemonės būtų įdiegtos ne vėliau kaip iki 
2014 m. liepos 1 d., siekiant užtikrinti, kad 
vartotojai, nekeisdami savo judriojo ryšio 
numerio, galėtų naudotis savajame tinkle 
teikiamomis judriojo ryšio paslaugomis ir 
pavienėmis tarptinklinio ryšio 
paslaugomis, kurias teikia alternatyvus 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas. Kad 
būtų galima teikti pavienes tarptinklinio 
ryšio paslaugas, operatoriai visų pirma gali 
leisti naudoti tą patį galinį prietaisą kaip 
savajame tinkle teikiamoms judriojo ryšio 
paslaugoms. Su šios priemonės teikimu 
susijusio sujungimo kainų nustatymas yra 
orientuotas į sąnaudas ir vartotojams 
neturėtų būti nustatoma jokių tiesioginių 
šios priemonės naudojimo mokesčių.

Or. it

Pagrindimas

Išbraukus šią frazę operatoriams suteikiama galimybė pasiekti tų pačių rezultatų naudojantis 
kitomis technologijomis.

Pakeitimas 150
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 151
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 152
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti vartotojo 
paslaugų savajame tinkle teikėjui už 
reguliuojamo skambučio, kuris naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame 
lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą, 
įskaitant, inter alia, inicijavimo, 
persiuntimo ir užbaigimo kainas, nuo 
2012 mėn. liepos 1 d.  neviršija 0,11  EUR 
už minutę.

Or. en

Pakeitimas 154
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti vartotojo 
paslaugų savajame tinkle teikėjui už 
reguliuojamo skambučio, kuris naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame 
lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą, 
įskaitant, inter alia, inicijavimo, 
persiuntimo ir užbaigimo kainas, nuo 
2012 mėn. liepos 1 d.  neviršija 0,13  EUR 
už minutę.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu nustatant apsaugines ribas reikėtų palikti pakankamą intervalą tarp 
mažmeninių ir didmeninių kainų, kad į naują tarptinklinio ryšio rinką ateitų konkurentai ir 
būtų skatinama konkurencija bei sukuriama pridėtinė vertė vartotojams.

Pakeitimas 155
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl
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Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į EERRI didmeninės prieigos kainų analizę.

Pakeitimas 156
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti vartotojo 
paslaugų savajame tinkle teikėjui už 
reguliuojamo skambučio, kuris naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame 
lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą, 
įskaitant, inter alia, inicijavimo, 
persiuntimo ir užbaigimo kainas, nuo 
2012 mėn. liepos 1 d.  neviršija 0,13  EUR 
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už minutę. už minutę.

Or. en

Pakeitimas 158
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Pagal 3 straipsnio 1 dalį paslaugų 
savajame tinkle teikėjai, pavyzdžiui, 
judriojo ryšio virtualiųjų tinklų 
operatoriai ir perpardavėjai, gali pirkti 
didmenines tarptinklinio ryšio paslaugas 
iš savojo tinklo operatorių, kurie 
didmenines tarptinklinio ryšio paslaugas 
pagal 6 straipsnio 1 dalį įsigyja iš 
lankomos šalies tinklo operatoriaus ir 
perparduoda. Tokiu atveju vidutinė 
didmeninė kaina, kurią operatorius gali 
taikyti, gali apimti papildomą mokestį, 
kuris neviršytų 0,20 EUR už minutę, kad 
padengtų pagrįstas savojo tinklo 
operatorių sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

Priimančiojo tinklo operatorius turi teisę taikyti teisingą ir pagrįstą mokestį, kuris būtų 
mokamas už papildomas sąnaudas, susijusias su perpardavimu, kaip numato EERRI (EERRI 
2011 m. liepos 6 d. Komisijos pasiūlymo dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio 
tinklus Europos Sąjungoje (COM(2011)402) analizė).

Pakeitimas 159
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas 
kitam; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių 
laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam 
laikotarpiui, kuris gali likti iki laikotarpio, 
kuriuo taikoma šioje dalyje numatyta 
didžiausia vidutinė didmeninė kaina, 
pabaigos arba šio reglamento galiojimo 
pabaigos. Didžiausia vidutinė didmeninė 
kaina nuo 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. sumažinama atitinkamai iki 
0,06 EUR ir iki 0,04 EUR. Nepažeidžiant 
13 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,04 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 160
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas 
kitam; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių 
laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam 
laikotarpiui, kuris gali likti iki laikotarpio, 
kuriuo taikoma šioje dalyje numatyta 
didžiausia vidutinė didmeninė kaina, 
pabaigos arba šio reglamento galiojimo 
pabaigos. Didžiausia vidutinė didmeninė 
kaina nuo 2013  m. liepos 1 d. ir 2014  m. 
liepos 1 d. sumažinama atitinkamai iki 
0,05  EUR ir iki 0,03  EUR. Nepažeidžiant 
13 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,03 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en
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Pakeitimas 161
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas 
kitam; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių 
laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam 
laikotarpiui, kuris gali likti iki laikotarpio, 
kuriuo taikoma šioje dalyje numatyta 
didžiausia vidutinė didmeninė kaina, 
pabaigos arba šio reglamento galiojimo 
pabaigos. Didžiausia vidutinė didmeninė 
kaina nuo 2013  m. liepos 1 d. ir 2014  m. 
liepos 1 d. sumažinama atitinkamai iki 
0,07  EUR ir iki 0,04  EUR. Nepažeidžiant 
13 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,04 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

liepos 1 d. sumažinama atitinkamai iki 
0,08  EUR ir iki 0,05  EUR. Nepažeidžiant 
13 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,05 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 163
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas 
kitam; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių 
laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam 
laikotarpiui, kuris gali likti iki laikotarpio, 
kuriuo taikoma šioje dalyje numatyta 
didžiausia vidutinė didmeninė kaina, 
pabaigos arba šio reglamento galiojimo 
pabaigos. Didžiausia vidutinė didmeninė 
kaina nuo 2013  m. liepos 1 d. ir 2014  m. 
liepos 1 d. sumažinama atitinkamai iki 
0,10  EUR ir iki 0,07  EUR. Nepažeidžiant 
19 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,07 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu nustatant apsaugines ribas reikėtų palikti pakankamą intervalą tarp 
mažmeninių ir didmeninių kainų, kad į naują tarptinklinio ryšio rinką ateitų konkurentai ir 
būtų skatinama konkurencija bei sukuriama pridėtinė vertė vartotojams.

Pakeitimas 164
Małgorzata Handzlik
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas 
kitam; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių 
laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam 
laikotarpiui, kuris gali likti iki laikotarpio, 
kuriuo taikoma šioje dalyje numatyta 
didžiausia vidutinė didmeninė kaina, 
pabaigos arba šio reglamento galiojimo 
pabaigos. Didžiausia vidutinė didmeninė 
kaina nuo 2013  m. liepos 1 d. ir 2014  m. 
liepos 1 d. sumažinama atitinkamai iki
0,09  EUR ir iki 0,06  EUR. Nepažeidžiant 
13 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,06 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. pl

Pakeitimas 165
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas 
kitam; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių 
laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam 
laikotarpiui, kuris gali likti iki laikotarpio, 
kuriuo taikoma šioje dalyje numatyta 
didžiausia vidutinė didmeninė kaina, 
pabaigos arba šio reglamento galiojimo 
pabaigos. Didžiausia vidutinė didmeninė 
kaina nuo 2013  m. liepos 1 d. ir 2014  m. 
liepos 1 d. sumažinama atitinkamai iki
0,07  EUR ir iki 0,04  EUR. Nepažeidžiant
19 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,04 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.
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Or. el

Pakeitimas 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas 
kitam; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių 
laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam 
laikotarpiui, kuris gali likti iki laikotarpio, 
kuriuo taikoma šioje dalyje numatyta 
didžiausia vidutinė didmeninė kaina, 
pabaigos arba šio reglamento galiojimo 
pabaigos. Didžiausia vidutinė didmeninė 
kaina nuo 2013  m. liepos 1 d., 2014 m. 
liepos 1 d. ir 2015 m. liepos 1 d.
sumažinama atitinkamai iki 0,10  EUR, iki
0,07  EUR ir iki 0,06  EUR. Nepažeidžiant 
13 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,06 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 167
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė kaina 
apskaičiuojama padalijant atitinkamo 
operatoriaus per atitinkamą laikotarpį už 
didmeniniu lygiu suteiktas tarptinklinio 
ryšio paslaugas gautas visas pajamas iš 
viso didmeninių tarptinklinio ryšio 
paslaugų minučių, kurias tas operatorius iš 

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 



AM\888019LT.doc 97/185 PE478.641v01-00

LT

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.

tikrųjų teikė Sąjungoje , skaičiaus, kuris 
nustatomas pagal sekundes.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 
neviršija 0,21  EUR už minutę skambinant 
ir 0,09  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo 
kaina sumažinama atitinkamai iki 0,16
EUR ir iki 0,11  EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013  m. liepos 1 d. iki 
0,07  EUR ir 2014 m. liepos 1 d. iki 0,05 
EUR. Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, 
šios didžiausios reguliuojamos 
mažmeninės Europos tarifo kainos yra 
0,05 EUR tol, kol galioja šis reglamentas.

Or. en
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Pakeitimas 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 
neviršija 0,20  EUR už minutę skambinant 
ir 0,04  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
sausio 1 d. didžiausia leistina skambinimo 
kaina sumažinama atitinkamai iki 0,15
EUR ir iki 0,10  EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013  m. liepos 1 d. iki 
0,03  EUR . Šios didžiausios reguliuojamos 
mažmeninės Europos tarifo kainos galioja 
iki 2016 m. birželio 30 d. Kainų 
diferencijavimas už skambučius savajame 
tinkle ir  naudojant tarptinklinį ryšį 
galioja iki 2014 m. liepos 1 d.

Or. en

Pakeitimas 170
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 

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

taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 
neviršija 0,13  EUR už minutę skambinant 
ir 0,06  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo 
kaina sumažinama atitinkamai iki 0,12
EUR ir iki 0,10  EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013  m. liepos 1 d. ir 
2014 m. liepos 1 d – atitinkamai iki 0,05
EUR ir 0,03 EUR.. Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, šios didžiausios reguliuojamos 
mažmeninės Europos tarifo kainos galioja 
iki 2016 m. birželio 30 d.

Or. en

Pagrindimas

Iš patirties matyti, kad viršutinės tarptinklinio ryšio kainų ribos paprastai lemia mažmeninių 
kainų lygį. Atsižvelgiant į siekį išlyginti savoje šalyje teikiamų ir tarptinklinio ryšio paslaugų 
kainų skirtumus, siūlomos viršutinės kainų ribos yra per aukštos, kad būtų užtikrintos žemos 
tarptinklinio ryšio kainos. 

Pakeitimas 171
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 
neviršija 0,32  EUR už minutę skambinant 
ir 0,11  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo 

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 
neviršija 0,15  EUR už minutę skambinant 
ir 0,05  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
sausio 1 d. didžiausia leistina skambinimo 
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kaina sumažinama atitinkamai iki 0,28
EUR ir iki 0,24  EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013  m. liepos 1 d. iki 
0,10  EUR. Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, šios didžiausios reguliuojamos 
mažmeninės Europos tarifo kainos galioja 
iki 2016 m. birželio 30 d.

kaina sumažinama atitinkamai iki 0,13
EUR ir iki 0,10  EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013  m. liepos 1 d. iki 
0,03  EUR . Nuo 2014 m. liepos 1 d. 
paslaugų savajame tinkle teikėjai savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams netaiko 
jokio mokesčio už naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu jų gautus skambučius.
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, šios 
didžiausios reguliuojamos mažmeninės 
Europos tarifo kainos galioja iki 2016 m.
birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 
neviršija 0,30  EUR už minutę skambinant 
ir 0,10  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d., 2014 m. 
liepos 1 d. ir 2015 m. liepos 1 d. didžiausia 
leistina skambinimo kaina sumažinama 
atitinkamai iki 0,25  EUR, iki 0,21  EUR ir 
iki 0,18 EUR, o priimamų skambučių 
kaina – 2013  m. liepos 1 d., 2014 m. 
liepos 1 d. ir 2015 m. liepos 1 d. –
atitinkamai iki 0,08 EUR, 0,07 EUR ir 
0,06 EUR. Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, šios didžiausios reguliuojamos 
mažmeninės Europos tarifo kainos galioja 
iki 2016 m. birželio 30 d.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant geriau atsižvelgti į tikrąsias sąnaudas, kainos turi būti mažesnės nei tos, kurias 
pasiūlė Komisija. Siekiant, kad toliau būtų mažinamos kainos prieš tai, kai struktūrinės 
priemonės gali turėti poveikį rinkai, reikėtų 2015 m. numatyti papildomas viršutines kainų 
ribas.

Pakeitimas 173
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 
neviršija 0,15  EUR už minutę skambinant 
ir 0,07  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo 
kaina sumažinama atitinkamai iki 0, 13  
EUR ir iki 0,10 EUR,  o priimamų 
skambučių kaina – 2013  m. liepos 1 d.
2014 m. liepos 1 d. atitinkamai  iki 0,05 ir 
0,03  EUR, po to tarptinklinio ryšio kainos 
suderinamos su savo tinklo tarifais, kurie 
iki 2015 m. liepos 1 d. neturi viršyti čia 
nustatytų sumų.

Or. nl

Pakeitimas 174
Amalia Sartori, Lara Comi
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 
neviršija 0,30  EUR už minutę skambinant 
ir 0,10  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo 
kaina sumažinama atitinkamai iki 
0,25 EUR ir iki 0,21 EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013  m. liepos 1 d. iki 
0,08  EUR ir 2014 m. liepos 1 d. iki 
0,07 EUR. Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, šios didžiausios reguliuojamos 
mažmeninės Europos tarifo kainos galioja 
iki 2016 m. birželio 30 d.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu nustatant apsaugines ribas reikėtų palikti pakankamą intervalą tarp 
mažmeninių ir didmeninių kainų, kad į naują tarptinklinio ryšio rinką ateitų konkurentai ir 
būtų skatinama konkurencija bei sukuriama pridėtinė vertė vartotojams.

Pakeitimas 175
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 

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

taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 
neviršija 0,20  EUR už minutę skambinant 
ir 0,06  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo 
kaina sumažinama atitinkamai iki 0,18
EUR ir iki 0,12  EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013  m. liepos 1 d. iki
0,05  EUR . Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, šios didžiausios reguliuojamos 
mažmeninės Europos tarifo kainos galioja 
iki 2016 m. birželio 30 d.

Or. pl

Pagrindimas

Didžiausios mažmeninės kainos, pagal kurias suteikiamos pernelyg didelės maržos 
operatoriams (300–400 %), yra nepagrįstos ir nenaudingos vartotojams. Didžiausios leistinos 
skambinimo kainos neturėtų būti dvigubai didesnės už didmenines kainas – net ir šiuo atveju 
operatoriams būtų suteikta didelė marža tarptinklinio ryšio paslaugų rinkoje ir turėtų 
paskatinti ateiti į rinką naujus operatorius.

Pakeitimas 176
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 
neviršija 0,32  EUR už minutę skambinant 
ir 0,11  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo 

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

kaina sumažinama atitinkamai iki 0,28
EUR ir iki 0,20  EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013  m. liepos 1 d. iki 
0,10  EUR . Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, šios didžiausios reguliuojamos 
mažmeninės Europos tarifo kainos galioja 
iki 2018 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 177
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 
neviršija 0,20  EUR už minutę skambinant 
ir 0,07  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo 
kaina sumažinama atitinkamai iki
0,15 EUR ir iki 0,10 EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013 m. liepos 1 d. iki 
0,06 EUR, o 2014 m. liepos 1 d. iki 
0,05 EUR. Nepažeidžiant 19 straipsnio, 
šios didžiausios reguliuojamos 
mažmeninės Europos tarifo kainos galioja 
iki 2017 m. birželio 30 d.

Or. el
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Pakeitimas 178
Philippe Juvin, Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 
neviršija 0,32  EUR už minutę skambinant 
ir 0,11  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo 
kaina sumažinama atitinkamai iki 0,28
EUR ir iki 0,18  EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013  m. liepos 1 d. iki 
0,10  EUR ir 2014 m. liepos 1 d. iki 0,08 
EUR. Nepažeidžiant 19 straipsnio, šios 
didžiausios reguliuojamos mažmeninės 
Europos tarifo kainos galioja iki 2017 m.
birželio 30 d.

Or. en

Pagrindimas

EERRI teigimu nedidelis skirtumas (mažmeninės prekybos kainos ne daugiau kaip 3 kartus 
didesnės nei didmeninės) turėtų sudaryti galimybę naujiems subjektams patekti į rinką ir 
plėtotų mažmeninės prekybos konkurenciją. Viršutinės didmeninės prekybos kainų ribos 
turėtų būti išlaikytos tokios, kaip pasiūlė Europos Komisija; viršutinės mažmeninės prekybos 
kainų ribos turėtų būti išlaikytos tokio lygio, kaip Komisija pasiūlė 2012 m. ir 2013 m., ir 
toliau mažinamos 2014 m.; 2014 m. viršutinės mažmeninės prekybos kainų už skambinimą ir 
priimamus skambučius ribos turėtų atitikti EERRI pasiūlymą. Tokios viršutinės ribos turėtų 
būti išlaikytos iki 2017 m. birželio mėnesio, kad Komisija turėtų pakankamai laiko ir prireikus 
būtų galima atlikti peržiūrą ir pateikti tinkamus pasiūlymus (19 straipsnis).

Pakeitimas 179
Robert Rochefort



PE478.641v01-00 106/185 AM\888019LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d.  ši kaina 
neviršija 0,32  EUR už minutę skambinant 
ir 0,11  EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo 
kaina sumažinama atitinkamai iki 
0,25 EUR ir iki 0,18 EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013 m. liepos 1 d. ir 
2014 m. liepos 1 d. atitinkamai iki 
0,10 EUR ir 0,08 EUR. Nepažeidžiant 13 
ir 19 straipsnių, šios didžiausios 
reguliuojamos mažmeninės Europos tarifo 
kainos galioja iki 2016 m. birželio 30 d.

Or. fr

Pakeitimas 180
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 181
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paslaugų savajame tinkle teikėjas netaiko 
jokio pradinio trumpiausio apmokestinimo 
laikotarpio skambučiams, kuriems 
taikomas Europos tarifas.

Or. nl

Pakeitimas 182
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 183
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas 
gali paprašyti pasirinkti Europos tarifą arba 

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

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

Or. en

Pakeitimas 184
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2012  m. liepos 1 d. vidutinė 
didmeninė kaina, kurią lankomos šalies 
tinklo operatorius gali taikyti vartotojo 
paslaugų savajame tinkle teikėjui už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamos 
reguliuojamos SMS žinutės inicijavimą iš 
lankomos šalies tinklo, negali viršyti 0,03
EUR už SMS žinutę. 2014 m. liepos 1 d. 
didžiausia vidutinė didmeninė kaina už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą 
reguliuojamą SMS žinutę sumažinama iki 
0,02 EUR. Nepažeidžiant 13 straipsnio, 
reguliuojama didmeninė kaina už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą reguliuojamą 
SMS žinutę yra 0,02 EUR tol, kol galioja 
šis reglamentas.

1. Nuo 2012 m. liepos 1 d. vidutinė 
didmeninė kaina, kurią lankomos šalies 
tinklo operatorius gali taikyti vartotojo 
paslaugų savajame tinkle teikėjui už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamos 
reguliuojamos SMS žinutės inicijavimą iš 
lankomos šalies tinklo, negali viršyti 0,03 
EUR už SMS žinutę ir 2013 m. liepos 1 d. 
ši kaina sumažinama iki 0,02 EUR ir 
2014 m. liepos 1 – iki 0,01 EUR. 
Nepažeidžiant 13 straipsnio, reguliuojama 
didmeninė kaina už tarptinkliniu ryšiu 
siunčiamą reguliuojamą SMS žinutę yra 
0,01 EUR tol, kol galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 186
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2012 m. liepos 1 d. vidutinė 
didmeninė kaina, kurią lankomos šalies 
tinklo operatorius gali taikyti vartotojo 
paslaugų savajame tinkle teikėjui už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamos 
reguliuojamos SMS žinutės inicijavimą iš 
lankomos šalies tinklo, negali viršyti 0,03
EUR už SMS žinutę. 2014 m. liepos 1 d.
didžiausia vidutinė didmeninė kaina už 

1. Nuo 2012 m. liepos 1 d. vidutinė 
didmeninė kaina, kurią lankomos šalies 
tinklo operatorius gali taikyti vartotojo 
paslaugų savajame tinkle teikėjui už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamos 
reguliuojamos SMS žinutės inicijavimą iš 
lankomos šalies tinklo, negali viršyti 0,03
EUR už SMS žinutę, 2013 m. liepos 1 d. ji 
sumažės iki 0,02 EUR, o 2014 m. liepos 
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tarptinkliniu ryšiu siunčiamą 
reguliuojamą SMS žinutę sumažinama iki 
0,02 EUR. Nepažeidžiant 13 straipsnio, 
reguliuojama didmeninė kaina už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą reguliuojamą
SMS žinutę yra 0,02 EUR tol, kol galioja 
šis reglamentas.

1 d. – iki 0,01 EUR. Nepažeidžiant 19
straipsnio, reguliuojama didmeninė kaina 
už tarptinkliniu ryšiu siunčiamą 
reguliuojamą SMS žinutę yra 0,01 EUR 
tol, kol galioja šis reglamentas.

Or. el

Pakeitimas 187
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal 3 straipsnio 1 dalį paslaugų 
savajame tinkle teikėjai, pavyzdžiui, 
judriojo ryšio virtualiųjų tinklų 
operatoriai ir perpardavėjai, gali pirkti 
didmenines tarptinklinio ryšio paslaugas 
iš savojo tinklo operatorių, kurie 
didmenines tarptinklinio ryšio paslaugas 
pagal 8 straipsnio 1 dalį įsigyja iš 
lankomos šalies tinklo operatoriaus ir 
perparduoda. Tokiu atveju vidutinė 
didmeninė kaina, kurią operatorius gali 
taikyti, gali apimti papildomą mokestį, 
kuris neviršytų 0,050 EUR už SMS žinute, 
kad padengtų pagrįstas savojo tinklo 
operatorių sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

Priimančiojo tinklo operatorius turi teisę taikyti teisingą ir pagrįstą mokestį, kuris būtų 
mokamas už papildomas sąnaudas, susijusias su perpardavimu, kaip numato EERRI (EERRI 
2011 m. liepos 6 d. Komisijos pasiūlymo dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio 
tinklus Europos Sąjungoje (COM(2011)402) analizė).
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Pakeitimas 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali sumažinti mažmeninę 
Europos SMS tarifo kainą (neįskaitant 
PVM) už to tarptinklinio ryšio vartotojo 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą reguliuojamą 
SMS žinutę 2012 m. liepos 1 d. iki 
0,09 EUR, 2013 m. liepos 1 d. iki 
0,07 EUR ir 2014 m. liepos 1 d. iki 
0,05 EUR. Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, didžiausias reguliuojamas 
mažmeninis Europos SMS tarifas yra
0,05 EUR tol, kol galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 189
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 
mažmeninę Europos SMS tarifo kainą 
(neįskaitant PVM) už kiekvieną to 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarptinkliniu 
ryšiu siunčiamą reguliuojamą SMS žinutę, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2014 m.
liepos 1 d. sumažėja nuo 0,07 EUR iki 
0,03 EUR, po to iki 2015 m. liepos 1 d. 
SMS tarptinklinio ryšio kainos 
suderinamos su šalies vidaus rinkos 
tarifais. 
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Or. nl

Pagrindimas

EERRI teigia, kad SMS išlaidos yra nedidelės, maždaug 0,081 EUR už SMS. 

Pakeitimas 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nuo 2012  m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 
mažmeninę Europos SMS tarifo kainą 
(neįskaitant PVM) už kiekvieną to 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarptinkliniu 
ryšiu siunčiamą reguliuojamą SMS žinutę,
tačiau ši kaina neviršija 0,07 EUR. 
Didžiausia leistina kaina 2013 m. liepos 
1 d. sumažinama iki 0,06 EUR ir 2014 m. 
sausio 1 d. iki 0,05 EUR. Didžiausias
reguliuojamas mažmeninis Europos SMS 
tarifas yra 0,05 EUR iki 2016 m. birželio 
30 d. Kainų diferencijavimas už 
skambučius savajame tinkle ir  naudojant 
tarptinklinį ryšį galioja iki 2014 m. liepos 
1 d.

Or. en

Pakeitimas 191
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2012  m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 

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

mažmeninę Europos SMS tarifo kainą 
(neįskaitant PVM) už kiekvieną to 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarptinkliniu 
ryšiu išsiųstą reguliuojamą SMS žinutę, 
tačiau ši kaina neviršija 0,07 EUR. 2014 m. 
liepos mėnesį didžiausia leistina kaina už 
SMS žinutę sumažinama iki 0,05 EUR. 
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, 
didžiausias reguliuojamas mažmeninis 
Europos SMS tarifas yra 0,05 EUR iki 
2016 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 192
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nuo 2009 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 
mažmeninę Europos SMS tarifo kainą 
(neįskaitant PVM) už kiekvieną to 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarptinkliniu 
ryšiu siunčiamą reguliuojamą SMS žinutę, 
tačiau ši kaina neviršija 0,07 EUR ir nuo 
2014 m. liepos 1 d. neviršija 0,05 EUR.. 
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, 
didžiausias reguliuojamas mažmeninis 
Europos SMS tarifas yra 0,05 EUR iki 
2016 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui mažmeninę Europos SMS 
tarifo kainą (neįskaitant PVM) už 
kiekvieną to tarptinklinio ryšio vartotojo 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą reguliuojamą 
SMS žinutę sumažina iki 0,09 EUR, nuo 
2013 m. liepos 1 d. – iki 0,07 EUR, o nuo 
2014 m. liepos 1 d. – iki 0,06 EUR.
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, 
didžiausias reguliuojamas mažmeninis 
Europos SMS tarifas yra 0,06 EUR iki 
2016 m. birželio 30 d.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu nustatant apsaugines ribas reikėtų palikti pakankamą intervalą tarp 
mažmeninių ir didmeninių kainų, kad į naują tarptinklinio ryšio rinką ateitų konkurentai ir 
būtų skatinama konkurencija bei sukuriama pridėtinė vertė vartotojams.

Pakeitimas 194
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nuo 2012  m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 
mažmeninę Europos SMS tarifo kainą
(neįskaitant PVM) už kiekvieną to 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarptinkliniu 
ryšiu siunčiamą reguliuojamą SMS žinutę, 
tačiau ši kaina neviršija 0,07  EUR už SMS 
žinutę. Didžiausia reguliuojama 
mažmeninė kaina už SMS žinutę 2013 m. 
liepos 1 d. sumažės iki 0,06 EUR, o 2014 
m. liepos 1 d. – iki 0,05 EUR. 
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, 
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didžiausias reguliuojamas mažmeninis 
Europos SMS tarifas yra 0,05 EUR iki 
2016 m. birželio 30 d.

Or. pl

Pagrindimas

Didžiausios mažmeninės kainos, pagal kurias suteikiamos pernelyg didelės maržos 
operatoriams (300–400 %), yra nepagrįstos ir nenaudingos vartotojams. Didžiausios leistinos 
skambinimo kainos neturėtų būti dvigubai didesnės už didmenines kainas – net ir šiuo atveju 
operatoriams būtų suteikta didelė marža tarptinklinio ryšio paslaugų rinkoje ir turėtų 
paskatinti ateiti į rinką naujus operatorius.

Pakeitimas 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 
mažmeninę Europos SMS tarifo kainą
(neįskaitant PVM) už kiekvieną to 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarptinkliniu 
ryšiu siunčiamą reguliuojamą SMS žinutę,
tačiau ši kaina neviršija 0,09 EUR. Kaina 
už tarptinkliniu ryšiu siunčiamą 
reguliuojamą SMS žinutę 2013 m. liepos 
1 d. ir 2014 m. liepos 1 d. atitinkamai 
sumažinama iki 0,07 EUR ir iki 
0,06 EUR. Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, didžiausias reguliuojamas 
mažmeninis Europos SMS tarifas yra 0,06
EUR iki 2016 m. birželio 30 d.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geriau atsižvelgti į tikrąsias sąnaudas, kainos turi būti mažesnės nei tos, kurias 
pasiūlė Komisija. Reikėtų numatyti tolesnį kainų mažėjimą.
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Pakeitimas 196
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nuo 2012  m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 
mažmeninę Europos SMS tarifo kainą 
(neįskaitant PVM) už kiekvieną to 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarptinkliniu 
ryšiu siunčiamą reguliuojamą SMS žinutę,
tačiau ši kaina 2012 m. liepos 1 d.
sumažinama iki 0,10 EUR, 2013 m. liepos 
1 d. iki 0,08 EUR ir 2014 m. liepos 1 d. iki 
0,06 EUR. Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, didžiausias reguliuojamas 
mažmeninis Europos SMS tarifas yra 0,06
EUR iki 2018 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 197
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nuo 2012  m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui sumažins mažmeninę 
Europos SMS tarifo kainą (neįskaitant 
PVM) už kiekvieną to tarptinklinio ryšio 
vartotojo tarptinkliniu ryšiu siunčiamą 
reguliuojamą SMS žinutę 2012 m. liepos 
1 d. iki 0,07 EUR, 2013 m. liepos 1 d. iki 
0,06 EUR ir 2014 m. liepos 1 d. iki 
0,05 EUR.  Nepažeidžiant 19 straipsnio, 
didžiausias reguliuojamas mažmeninis 
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2016 m. birželio 30 d. Europos SMS tarifas yra 0,05 EUR iki
2017 m. birželio 30 d.

Or. el

Pakeitimas 198
Philippe Juvin, Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali sumažinti mažmeninę 
Europos SMS tarifo kainą (neįskaitant 
PVM) už to tarptinklinio ryšio vartotojo 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą reguliuojamą 
SMS žinutę 2013 m. liepos 1 d. iki
0,09 EUR ir 2014 m. liepos 1 d. iki 
0,06 EUR. Nepažeidžiant 19 straipsnio, 
didžiausias reguliuojamas mažmeninis 
Europos SMS tarifas yra 0,06 EUR iki 
2017 m. birželio 30 d.

Or. en

Pagrindimas

EERRI teigimu nedidelis skirtumas (mažmeninės prekybos kainos ne daugiau kaip 3 kartus 
didesnės nei didmeninės) turėtų sudaryti galimybę naujiems subjektams patekti į rinką ir 
plėtotų mažmeninės prekybos konkurenciją. Viršutinės didmeninės prekybos kainų ribos 
turėtų būti išlaikytos tokios, kaip pasiūlė Europos Komisija; viršutinės mažmeninės prekybos 
kainų ribos turėtų būti išlaikytos tokio lygio, kaip Komisija pasiūlė 2012 m. ir 2013 m., ir 
toliau mažinamos 2014 m.; o viršutinės mažmeninės prekybos kainų už skambinimą ir 
priimamus skambučius 2014 m. ribos turėtų atitikti EERRI pasiūlymą. Tokios viršutinės ribos 
turėtų būti išlaikytos iki 2017 m. birželio mėnesio, kad Komisija turėtų pakankamai laiko ir 
prireikus būtų galima atlikti peržiūrą ir pateikti tinkamus pasiūlymus (19 straipsnis).

Pakeitimas 199
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nuo 2012  m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą 
mažmeninę Europos SMS tarifo kainą 
(neįskaitant PVM) už kiekvieną to 
tarptinklinio ryšio vartotojo tarptinkliniu 
ryšiu siunčiamą reguliuojamą SMS žinutę, 
tačiau ši kaina neviršija 0,10  EUR. Nuo 
2014 m. liepos 1 d. ši kaina negali viršyti 
0,06 EUR. Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, didžiausias reguliuojamas 
mažmeninis Europos SMS tarifas yra 0,06
EUR iki 2016 m. birželio 30 d.

Or. fr

Pakeitimas 200
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



AM\888019LT.doc 119/185 PE478.641v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 201
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 202
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 0,05 EUR, nuo 2013 m. 
liepos 1 d.– 0,04 EUR, o nuo 2014 m. 
liepos 1 d. – 0,03 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. 
Nepažeidžiant 13 straipsnio, didžiausia 
vidutinė didmeninė kaina už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 0,03 EUR 
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tol, kol galioja šis reglamentas. už perduotų duomenų megabaitą tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme pateiktos viršutinės kainų ribos labai viršija dabartines didmeninių duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas. EERRI teigia, kad didmeninių duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainos 2009 m. svyravo 0,0163 – 0,1499 EUR už 
perduotų duomenų megabaitą. Taip pat tikimasi, kad 2012 m. šios kainos bus artimesnės 
mažesnei sumai. EERRI taip pat paskaičiavo, kad vidutinė mažmeninė duomenų perdavimo 
savajame tinkle kaina už megabaitą buvo 0,048 EUR.

Pakeitimas 203
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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. 
Nepažeidžiant 13 straipsnio, didžiausia 
vidutinė didmeninė kaina už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 10 EUR 
už perduotų duomenų gigabaitą tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pagrindimas

Nurodžius tarifus gigabitais bus paprasčiau tikroviškai vertinti tikrus mokesčius. Taip pat 
Komisijos pasiūlytos viršutinės kainų ribos vis dar per didelė ir neproporcingos tikrosioms 
gamybos sąnaudoms.
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Pakeitimas 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 200 EUR, nuo 2013 m. liepos 
1 d.– 150 EUR, o nuo 2014 m. liepos 1 d. –
100 EUR už perduotų duomenų gigabaitą
apsauginės ribos. Nepažeidžiant 13 
straipsnio, didžiausia vidutinė didmeninė 
kaina už teikiamas reguliuojamas duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 
100 EUR už perduotų duomenų gigabaitą
tol, kol galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 205
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 0,05 EUR, nuo 2013 m. 
liepos 1 d.– 0,04 EUR, o nuo 2014 m. 
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liepos 1 d. – 0,10 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. 
Nepažeidžiant 13 straipsnio, reguliuojama 
didmeninė kaina už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 0,10
EUR tol, kol galioja šis reglamentas.

sausio 1 d. – 0,03 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. 
Didžiausia didmeninė kaina yra 0,03 EUR 
už perduotą megabaitą iki 2014 m. liepos 
1 d., kai bus panaikintas kainų 
diferencijavimas už duomenų perdavimą 
savajame tinkle ir tarptinkliniu ryšiu.

Or. en

Pakeitimas 206
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 0,23 EUR, nuo 2013 m. 
liepos 1 d.– 0,17 EUR, o nuo 2014 m. 
liepos 1 d. – 0,10 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. 
Nepažeidžiant 13 straipsnio, didžiausia
vidutinė didmeninė kaina už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 0,10 EUR 
už perduotų duomenų megabaitą tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu nustatant apsaugines ribas reikėtų palikti pakankamą intervalą tarp 
mažmeninių ir didmeninių kainų, kad į naują tarptinklinio ryšio rinką ateitų konkurentai ir 
būtų skatinama konkurencija bei sukuriama pridėtinė vertė vartotojams.
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Pakeitimas 207
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 0,22 EUR, nuo 2013 m. 
liepos 1 d.– 0,15 EUR, o nuo 2014 m. 
liepos 1 d. – 0,10 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos.
Nepažeidžiant 13 straipsnio, reguliuojama 
didmeninė kaina už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 0,10 EUR 
tol, kol galioja šis reglamentas.

Or. pl

Pagrindimas

Viršutinės duomenų perdavimo kainų ribos nėra pakankamai plataus užmojo. Atsižvelgiant į 
tai, kad vis labiau plinta išmaniųjų telefonų ir kitų mobiliųjų priemonių naudojimas, 
reikalingi pakeitimai.

Pakeitimas 208
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
taikyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo 
tinklo operatoriui už reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 

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

paslaugas, teikiamas naudojantis tuo 
lankomos šalies tinklu, nuo 2012 m. liepos 
1 d. neviršija 0,25 EUR, nuo 2013 m. 
liepos 1 d.– 0,15 EUR, o nuo 2014 m. 
liepos 1 d. – 0,10 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos.
Nepažeidžiant 19 straipsnio, reguliuojama 
didmeninė kaina už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 0,10 EUR 
tol, kol galioja šis reglamentas.

Or. el

Pakeitimas 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 0,23 EUR, nuo 2013 m. 
liepos 1 d.– 0,17 EUR, o nuo 2015 m. 
liepos 1 d. – 0,08 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. 
Nepažeidžiant 13 straipsnio, didžiausia 
vidutinė didmeninė kaina už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 0,08 EUR 
už perduotų duomenų megabaitą tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 210
Laurence J.A.J. Stassen
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 0,03 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. 
Nepažeidžiant 13 straipsnio, reguliuojama 
didmeninė kaina už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 0,03 EUR 
tol, kol galioja šis reglamentas.

Or. nl

Pagrindimas

Duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų vidutinės išlaidos yra žymiai mažesnės negu 
šiuo metu taikomos didmeninės kainos. Vadovaujantis tam tikrais vertinimai, išlaidų suma yra 
mažesnė kaip vienas euro centas už megabaitą. EERRI  teigia, kad duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu išlaidos didmeniniu lygmeniu sudaro maždaug 1, 63  euro centų už 
perduotą megabaitą. Todėl 3 euro centų didmeninis tarifas už perduotą megabaitą yra realus, 
pagal kurį būtų galima vartotojams nustatyti mažesnę mažmeninės kainos ribą.

Pakeitimas 211
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal 3 straipsnio 1 dalį paslaugų 
savajame tinkle teikėjai, pavyzdžiui, 
judriojo ryšio virtualiųjų tinklų 
operatoriai ir perpardavėjai, gali pirkti 
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didmenines tarptinklinio ryšio paslaugas 
iš savojo tinklo operatorių, kurie 
didmenines tarptinklinio ryšio paslaugas 
pagal minėtąją 1 dalį įsigyją iš lankomos 
šalies tinklo operatoriaus ir perparduoda. 
Tokiu atveju vidutinė didmeninė kaina, 
kurią operatorius gali taikyti, gali apimti 
papildomą mokestį, kuris nuo 2012 m. 
liepos 1 d. neviršytų 0,30 EUR už 
perduotų duomenų megabaitą, nuo 
2013 m. liepos 1 d. – 0,20 EUR už 
perduotų duomenų megabaitą ir nuo 
2014 . liepos 1 d. – 0,10 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą, kad padengtų 
pagrįstas savojo tinklo operatorių 
sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

Priimančiojo tinklo operatorius turi teisę taikyti teisingą ir pagrįstą mokestį, kuris būtų 
mokamas už papildomas sąnaudas, susijusias su perpardavimu, kaip numato EERRI (EERRI 
2011 m. liepos 6 d. Komisijos pasiūlymo dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio 
tinklus Europos Sąjungoje (COM(2011)402) analizė).

Pakeitimas 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė 
kaina apskaičiuojama lankomos šalies 
tinklo operatoriaus visas didmenines 
pajamas, gautas per atitinkamą laikotarpį iš 
kiekvieno tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjo už suteiktas reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, padalijant iš viso per tą 
laikotarpį teikiant tokias paslaugas 
faktiškai perduotų duomenų, skaičiuotų 
kilobaitų tikslumu, megabaitų skaičiaus.

3. 1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė 
kaina apskaičiuojama lankomos šalies 
tinklo operatoriaus visas didmenines 
pajamas, gautas per atitinkamą laikotarpį iš 
kiekvieno tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjo už suteiktas reguliuojamas 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, padalijant iš viso per tą 
laikotarpį teikiant tokias paslaugas 
faktiškai perduotų duomenų, skaičiuotų 
kilobaitų tikslumu, gigabaitų skaičiaus.
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Or. en

Pakeitimas 213
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina 
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 0,50 
EUR už megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 
2014 m. liepos 1 d. kainos riba 
sumažinama atitinkamai iki 0,30 EUR ir 
0,10 EUR už perduotą megabaitą, o iki
2015 m. liepos 1 d. duomenų tarptinklinio 
ryšio kainos bus suderintos su savo tinklo 
tarifais, kurie negali viršyti šia nustatyto 
Europos tarifo.

Or. nl

Pagrindimas

Naudojant inovacines koncepcijas ir konkuruojant dėl dalies sparčiai augančios duomenų 
perdavimo rinkos, šis tarifas operatoriams suteiks pakankamą ribą ir tai nesąlygos nei didelio 
operatorių pelno, nei slaptų rinkos susitarimų. 

Pakeitimas 214
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina 
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas 

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

reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 0,50
EUR už megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 
2014 m. sausio 1 d. kainos riba 
sumažinama atitinkamai iki 0,30 EUR ir 
0,20 EUR už perduotą megabaitą. Iki
2016 m. birželio 30 d. didžiausia 
reguliuojama mažmeninė kaina už perduotą 
megabaitą yra 0,20 EUR. Kainų 
diferencijavimas už skambučius savajame 
tinkle ir  naudojant tarptinklinį ryšį 
galioja iki 2014 m. liepos 1 d.

Or. en

Pakeitimas 215
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina 
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 0,50
EUR už megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 
2014 m. liepos 1 d. kainos riba 
sumažinama atitinkamai iki 0,30 EUR ir 
0,10 EUR už perduotą megabaitą. 
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, iki 
2016 m. birželio 30 d. didžiausia 
reguliuojama mažmeninė kaina už perduotą 
megabaitą yra 0,10 EUR.

Or. en

Pakeitimas 216
Christian Engström, Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina 
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 
20 EUR už gigabaitą. Didžiausia 
mažmeninė kaina už mažiau nei 
1 gigabaito duomenų teikimą 
tarptinkliniu ryšiu atitinka 20 EUR už 
perduotą gigabaitą. Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, iki 2016 m. birželio 30 d. 
didžiausia reguliuojama mažmeninė kaina 
už perduotą gigabaitą yra 20 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Nurodžius tarifus gigabitais vartotojams bus paprasčiau tikroviškai vertinti tikrus mokesčius. 
Taip pat Komisijos pasiūlytos viršutinės kainų ribos vis dar per didelė ir neproporcingos 
tikrosioms gamybos sąnaudoms.

Pakeitimas 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina 
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 
500 EUR už gigabaitą. 2013 m. liepos 1 d. 
ir 2014 m. liepos 1 d. kainos riba 
sumažinama atitinkamai iki 300 EUR ir 
200 EUR už perduotą gigabaitą. 
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Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, iki 
2016 m. birželio 30 d. didžiausia 
reguliuojama kaina už perduotą megabaitą
yra 0,50 EUR.

Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, 
didžiausia reguliuojama mažmeninė kaina 
už perduotą gigabaitą yra 200 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 218
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina 
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 0,15
EUR už megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 
2014 m. sausio 1 d. kainos riba 
sumažinama atitinkamai iki 0,12 EUR ir 
0,09 EUR už perduotą megabaitą. Iki 
2014 m. liepos 1 d., kai bus panaikintas 
kainų diferencijavimas už duomenų 
perdavimą savajame tinkle ir tarptinkliniu 
ryšiu, didžiausia reguliuojama mažmeninė
kaina už perduotą megabaitą yra
0,09 EUR.

Or. en

Pakeitimas 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina 
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 

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

savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 0,70
EUR už megabaitą. 2013 m. liepos 1 d., 
2014 m. liepos 1 d. ir 2015 m. liepos 1 d. 
kainos riba sumažinama atitinkamai iki 
0,50 EUR, 0,30 EUR ir 0,25 EUR už 
perduotą megabaitą. Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, iki 2016 m. birželio 30 d. 
didžiausia reguliuojama mažmeninė kaina 
už perduotą megabaitą yra 0,25 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geriau atsižvelgti į tikrąsias sąnaudas, kainos turi būti mažesnės nei tos, kurias 
pasiūlė Komisija. Siekiant, kad toliau būtų mažinamos kainos prieš tai, kai struktūrinės 
priemonės gali turėti poveikį rinkai, reikėtų 2015 m. numatyti papildomas viršutines kainų 
ribas.

Pakeitimas 220
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo reglamentu nustatant apsaugines ribas reikėtų palikti pakankamą intervalą tarp 
mažmeninių ir didmeninių kainų, kad į naują tarptinklinio ryšio rinką ateitų konkurentai ir 
būtų skatinama konkurencija bei sukuriama pridėtinė vertė vartotojams.

Pakeitimas 221
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 0,45
EUR už megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 
2014 m. liepos 1 d. kainos riba 
sumažinama atitinkamai iki 0,30 EUR ir
0,20 EUR už perduotą megabaitą.
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, iki 
2016 m. birželio 30 d. didžiausia 
reguliuojama kaina už perduotą megabaitą 
yra 0,20 EUR.

Or. pl

Pagrindimas

Didžiausios mažmeninės kainos, pagal kurias suteikiamos pernelyg didelės maržos 
operatoriams (300–400 %), yra nepagrįstos ir nenaudingos vartotojams. Didžiausios leistinos 
skambinimo kainos neturėtų būti dvigubai didesnės už didmenines kainas – net ir šiuo atveju 
operatoriams būtų suteikta didelė marža tarptinklinio ryšio paslaugų rinkoje ir turėtų 
paskatinti ateiti į rinką naujus operatorius.

Pakeitimas 222
Eija-Riitta Korhola

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

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

Mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina 
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 0,60
EUR už megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 
2014 m. liepos 1 d. kainos riba 
sumažinama atitinkamai iki 0,45 EUR ir 
0,30 EUR už perduotą megabaitą. 
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, iki 
2018 m. birželio 30 d. didžiausia 
reguliuojama mažmeninė kaina už perduotą 
megabaitą yra 0,30 EUR.

Or. en

Pakeitimas 223
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 0,50
EUR už megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 
2014 m. liepos 1 d. kainos riba 
sumažinama atitinkamai iki 0,30 EUR ir
0,20 EUR už perduotą megabaitą.
Nepažeidžiant 19 straipsnio, iki 2017 m. 
birželio 30 d. didžiausia reguliuojama 
kaina už perduotą megabaitą yra 0,20
EUR.

Or. el
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Pakeitimas 224
Philippe Juvin, Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina 
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 0,90 
EUR už megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 
2014 m. liepos 1 d. kainos riba 
sumažinama atitinkamai iki 0,70 EUR ir 
0,30 EUR už perduotą megabaitą. 
Nepažeidžiant 19 straipsnio, iki 2017 m. 
birželio 30 d. didžiausia reguliuojama 
mažmeninė kaina už perduotą megabaitą 
yra 0,30 EUR.

Or. en

Pagrindimas

EERRI teigimu nedidelis skirtumas (mažmeninės prekybos kainos ne daugiau kaip 3 kartus 
didesnės nei didmeninės) turėtų sudaryti galimybę naujiems subjektams patekti į rinką ir 
plėtotų mažmeninės prekybos konkurenciją. Viršutinės didmeninės prekybos kainų ribos 
turėtų būti išlaikytos tokios, kaip pasiūlė Europos Komisija; viršutinės mažmeninės prekybos 
kainų ribos turėtų būti išlaikytos tokio lygio, kaip Komisija pasiūlė 2012 m. ir 2013 m., ir 
toliau mažinamos 2014 m.; o viršutinės mažmeninės prekybos kainų už skambinimą ir 
priimamus skambučius 2014 m. ribos turėtų atitikti EERRI pasiūlymą. Tokios viršutinės ribos 
turėtų būti išlaikytos iki 2017 m. birželio mėnesio, kad Komisija turėtų pakankamai laiko ir 
prireikus būtų galima atlikti peržiūrą ir pateikti tinkamus pasiūlymus (19 straipsnis).

Pakeitimas 225
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 0,10 
EUR už megabaitą. Nepažeidžiant 13 ir 19 
straipsnių, iki 2016 m. birželio 30 d. 
didžiausia reguliuojama kaina už perduotą 
megabaitą yra 0,10 EUR.

Or. nl

Pagrindimas

Mažmeninė 10 euro centų kainos riba už perduotą megabaitą yra labiau priimtina, 
atsižvelgiant į praktinį išmaniųjų telefonų naudojimą. Be to, ši suma yra labiau panaši į savo 
tinkle taikomus judriojo ryšio duomenų konsultavimo tarifus, todėl tai sumažina tarptinklinio 
ryšio ir savo tinklo kainų skirtumus. Jei didžiausia 10 euro centų kainos riba už perduotą 
megabaitą yra suderinama su 3 euro centų už perduotą megabaitą didmenine kainos riba, 
tokiu atveju yra pakankamai erdvės pateikti konkuruojančius pasiūlymus.

Pakeitimas 226
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 227
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 228
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.

Pirmalaikio didžiausių didmeninių ir 
mažmeninių kainų netaikymo sąlygos
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1. Kad įvertintų konkurencijos 
formavimąsi tarptinklinio ryšio rinkose, 
EERRI reguliariai renka duomenis apie 
tarptinklinio ryšio skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų paslaugų 
mažmeninių ir didmeninių kainų 
pokyčius. Šie duomenys pranešami 
Komisijai bent du kartus per metus. 
Komisija juos paskelbia viešai.
2. Jei po 2018 m. birželio 30 d. vienos iš 
tarptinklinio ryšio paslaugų (skambučiai, 
SMS žinutės arba duomenys) vidutinė 
didmeninė kaina, susijusi su 
nesubalansuotu srautu tarp dviejų tai 
pačiai grupei nepriklausančių ryšio 
operatorių, sumažėja ne mažiau kaip iki 
75 % 6 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 1 
dalyje ir 11 straipsnio 1 dalyje numatytų 
didžiausių didmeninių kainų, didžiausios 
didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų 
kainos daugiau netaikomos. Remdamasi 
EERRI surinktais rinkos duomenimis, 
Komisija reguliariai vertina, ar ši sąlyga 
įvykdyta; jei taip, Europos Sąjungos 
oficialiojo leidinio C serijoje ji 
nedelsdama paskelbia duomenis, kuriais 
įrodoma, kad atitinkamai paslaugai 
nebetaikomos didžiausios didmeninės 
kainos.
3. Jei pagal 5 straipsnį įgyvendinus 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
pardavimo politiką ir iki 2016 m. liepos 
1 d. vidutinė mažmeninė kaina visos 
Sąjungos lygiu sumažėja ne mažiau kaip 
iki 75 % 7 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 
2 dalyje ir 12 straipsnio 2 dalyje numatytų 
didžiausių mažmeninių kainų, didžiausios 
mažmeninės tų tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainos nebetaikomos. 
Remdamasi EERRI surinktais rinkos 
duomenimis, Komisija reguliariai vertina, 
ar ši sąlyga įvykdyta; jei taip, Europos 
Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ji 
nedelsdama paskelbia duomenis, kuriais 
įrodoma, kad atitinkamai paslaugai 
nebetaikomos didžiausios mažmeninės 
kainos.
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4. Atitinkamos didžiausios kainos 
nebetaikomos nuo pirmosios kito mėnesio 
po duomenų, kuriais įrodoma, kad 
įvykdytos atitinkamai 2 arba 3 dalies 
sąlygos, paskelbimo dienos.

Or. nl

Pakeitimas 229
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.
Pirmalaikio didžiausių didmeninių ir 
mažmeninių kainų netaikymo sąlygos
1. Kad įvertintų konkurencijos 
formavimąsi tarptinklinio ryšio rinkose, 
EERRI reguliariai renka duomenis apie 
tarptinklinio ryšio skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų paslaugų 
mažmeninių ir didmeninių kainų 
pokyčius. Šie duomenys pranešami 
Komisijai bent du kartus per metus. 
Komisija juos paskelbia viešai.
2. Jei po 2018 m. birželio 30 d. vienos iš 
tarptinklinio ryšio paslaugų (skambučiai, 
SMS žinutės arba duomenys) vidutinė 
didmeninė kaina, susijusi su 
nesubalansuotu srautu tarp dviejų tai 
pačiai grupei nepriklausančių ryšio 
operatorių, sumažėja ne mažiau kaip iki 
75 % 6 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 1 
dalyje ir 11 straipsnio 1 dalyje numatytų 
didžiausių didmeninių kainų, didžiausios 
didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų 
kainos daugiau netaikomos. Remdamasi 
EERRI surinktais rinkos duomenimis, 
Komisija reguliariai vertina, ar ši sąlyga 
įvykdyta; jei taip, Europos Sąjungos 
oficialiojo leidinio C serijoje ji 
nedelsdama paskelbia duomenis, kuriais 
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įrodoma, kad atitinkamai paslaugai 
nebetaikomos didžiausios didmeninės 
kainos.
3. Jei pagal 5 straipsnį įgyvendinus 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
pardavimo politiką ir iki 2016 m. liepos 
1 d. vidutinė mažmeninė kaina visos 
Sąjungos lygiu sumažėja ne mažiau kaip 
iki 75 % 7 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 
2 dalyje ir 12 straipsnio 2 dalyje numatytų 
didžiausių mažmeninių kainų, didžiausios 
mažmeninės tų tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainos nebetaikomos. 
Remdamasi EERRI surinktais rinkos 
duomenimis, Komisija reguliariai vertina, 
ar ši sąlyga įvykdyta; jei taip, Europos 
Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ji 
nedelsdama paskelbia duomenis, kuriais 
įrodoma, kad atitinkamai paslaugai 
nebetaikomos didžiausios mažmeninės 
kainos.
4. Atitinkamos didžiausios kainos 
nebetaikomos nuo pirmosios kito mėnesio 
po duomenų, kuriais įrodoma, kad 
įvykdytos atitinkamai 2 arba 3 dalies 
sąlygos, paskelbimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po 2018 m. birželio 30 d. vienos iš 
tarptinklinio ryšio paslaugų (skambučiai, 
SMS žinutės arba duomenys) vidutinė 
didmeninė kaina, susijusi su 
nesubalansuotu srautu tarp dviejų tai pačiai 
grupei nepriklausančių ryšio operatorių, 
sumažėja ne mažiau kaip iki 75 % 6 
straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje ir 

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

11 straipsnio 1 dalyje numatytų didžiausių 
didmeninių kainų, didžiausios didmeninės 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainos daugiau 
netaikomos. Remdamasi EERRI surinktais 
rinkos duomenimis, Komisija reguliariai 
vertina, ar ši sąlyga įvykdyta; jei taip, 
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 
serijoje ji nedelsdama paskelbia duomenis, 
kuriais įrodoma, kad atitinkamai paslaugai 
nebetaikomos didžiausios didmeninės 
kainos.

Or. en

Pakeitimas 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šios priemonės turi būti taikomos ne tik Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 233
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

savajame tinkle teikėjas automatiškai, 
nedelsdamas ir nemokamai trumpuoju 
pranešimu pateikia pagrindinę būtent jam 
skirtą kainodaros informaciją apie 
tarptinklinio ryšio kainas (su PVM), kurios 
taikomos tam vartotojui skambinant bei 
priimant skambučius ir siunčiant SMS 
žinutes lankomoje valstybėje narėje ar 
trečiojoje šalyje, nebent vartotojas 
paslaugų savajame tinkle teikėjui būtų
pranešęs, kad tokios paslaugos 
nepageidauja.

Or. en

Pakeitimas 234
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kad tarptinklinio ryšio vartotojas būtų 
įspėtas apie tai, jog skambinant ar priimant 
skambutį arba siunčiant SMS žinutę jam 
bus taikomi tarptinklinio ryšio mokesčiai, 
iš karto po vartotojo atvykimo į kitą šalį 
nei ta, kurioje yra jo savasis tinklas, 
kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas automatiškai, nedelsdamas ir 
nemokamai trumpuoju pranešimu pateikia 
pagrindinę būtent jam skirtą kainodaros 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas 
(su PVM ir valiuta kuri naudojama 
įprastinėje sąskaitoje), kurios taikomos 
tam vartotojui skambinant bei priimant 
skambučius ir siunčiant SMS žinutes 
lankomoje šalyje, nebent vartotojas yra 
mažiausiai 18 metų amžiaus ir paslaugų 
savajame tinkle teikėjui būtų pranešęs, kad 
tokios paslaugos nepageidauja.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turėtų gauti naudos iš šio pranešimo, tiek būnant Europos Sąjungos teritorijoje, 
tiek ir už jos ribų. Be to, informacija turėtų būti pateikiama įprastinės sąskaitos valiuta, o ne 
šalies kurioje lankomasi valiuta.

Pakeitimas 236
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

įspėtas apie tai, jog skambinant ar priimant 
skambutį arba siunčiant SMS žinutę jam 
bus taikomi tarptinklinio ryšio mokesčiai, 
iš karto po vartotojo atvykimo į kitą šalį
nei ta, kurioje yra jo savasis tinklas, 
kiekvienas paslaugų savajame tinkle 
teikėjas automatiškai, nedelsdamas ir 
nemokamai trumpuoju pranešimu pateikia 
pagrindinę būtent jam skirtą kainodaros 
informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas 
(su PVM), kurios taikomos tam vartotojui 
skambinant bei priimant skambučius ir 
siunčiant SMS žinutes lankomoje šalyje,
nebent vartotojas yra mažiausiai 18 metų 
amžiaus ir paslaugų savajame tinkle 
teikėjui būtų pranešęs, kad tokios 
paslaugos nepageidauja.

Or. en

Pakeitimas 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo taisyklės turėtų būti taikomos ir už Sąjungos ribų.

Pakeitimas 238
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pateikiant šią pagrindinę konkrečiam 
vartotojui skirtą informaciją ji siunčiama 
vartotojui naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
tiek Europos Sąjungos ribose, tiek ir už 
jos ribų ir ja nurodomos didžiausios 
kainos, kurios vartotojui pagal šią tarifų 
sistemą gali būti taikomos:

Or. en

Pakeitimas 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pateikiant šią pagrindinę konkrečiam 
vartotojui skirtą informaciją nurodomos 
galiojančios kainos (įskaitant PVM ir 
valiutą kuri naudojama įprastinėje 
sąskaitoje) kurios vartotojui pagal šią tarifų 
sistemą gali būti taikomos:

Or. en



PE478.641v01-00 146/185 AM\888019LT.doc

LT

Pagrindimas

Siekiant didesnio skaidrumo, vartotojas turėtų iš karto žinoti kokios kainos jam gali būti 
taikomos. Be to, informacija turėtų būti pateikiama įprastinės sąskaitos valiuta, o ne šalies 
kurioje lankomasi valiuta.

Pakeitimas 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) lankomoje valstybėje narėje
tarptinkliniu ryšiu siunčiant reguliuojamas 
SMS.

(b) lankomoje šalyje tarptinkliniu ryšiu 
siunčiant reguliuojamas SMS.

Or. en

Pagrindimas

Šios priemonės taip pat turi būti taikomos ne Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 241
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) lankomoje valstybėje narėje 
tarptinkliniu ryšiu siunčiant reguliuojamas 
SMS.

(b) lankomoje valstybėje narėje arba 
trečiojoje šalyje tarptinkliniu ryšiu 
siunčiant reguliuojamas SMS.

Or. en

Pakeitimas 242
Christian Engström, Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) lankomoje valstybėje narėje
tarptinkliniu ryšiu siunčiant reguliuojamas 
SMS.

(b) lankomoje šalyje tarptinkliniu ryšiu 
siunčiant reguliuojamas SMS.

Or. en

Pakeitimas 243
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) lankomoje valstybėje narėje
tarptinkliniu ryšiu siunčiant reguliuojamas 
SMS.

(b) lankomoje šalyje tarptinkliniu ryšiu 
siunčiant reguliuojamas SMS.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turėtų gauti naudos iš šio pranešimo, tiek būnant Europos Sąjungos teritorijoje, 
tiek ir už jos ribų.

Pakeitimas 244
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) lankomoje valstybėje narėje
tarptinkliniu ryšiu siunčiant reguliuojamas
SMS.

(b) lankomoje šalyje tarptinkliniu ryšiu 
siunčiant SMS.

Or. en
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Pakeitimas 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) lankomoje valstybėje narėje
tarptinkliniu ryšiu siunčiant reguliuojamas 
SMS.

(b) lankomoje šalyje tarptinkliniu ryšiu 
siunčiant SMS.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo taisyklės turėtų būti taikomos ir už Sąjungos ribų.

Pakeitimas 246
Christel Schaldemose

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 247
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvieną kartą gavęs tokį pranešimą, Kiekvieną kartą gavęs tokį pranešimą, 
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vartotojas turi galimybę nemokamai ir 
nesudėtingai paslaugų savajame tinkle 
teikėjui pranešti, kad jam nereikia 
automatiškai siunčiamų trumpųjų 
pranešimų. Vartotojas, kuris buvo 
pranešęs, kad nepageidauja automatiškai 
gauti trumpųjų pranešimų, turi teisę bet 
kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad 
paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl teiktų 
šią paslaugą.

vartotojas, kuris yra mažiausiai 18 metų 
amžiaus, turi galimybę nemokamai ir 
nesudėtingai paslaugų savajame tinkle 
teikėjui pranešti, kad jam nereikia 
automatiškai siunčiamų trumpųjų 
pranešimų. Vartotojas, kuris buvo 
pranešęs, kad nepageidauja automatiškai 
gauti trumpųjų pranešimų, turi teisę bet 
kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad 
paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl teiktų 
šią paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 248
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvieną kartą gavęs tokį pranešimą, 
vartotojas turi galimybę nemokamai ir 
nesudėtingai paslaugų savajame tinkle 
teikėjui pranešti, kad jam nereikia 
automatiškai siunčiamų trumpųjų 
pranešimų. Vartotojas, kuris buvo 
pranešęs, kad nepageidauja automatiškai 
gauti trumpųjų pranešimų, turi teisę bet 
kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad 
paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl teiktų 
šią paslaugą.

Kiekvieną kartą gavęs tokį pranešimą, 
vartotojas, kuris yra mažiausiai 18 metų 
amžiaus, turi galimybę nemokamai ir 
nesudėtingai paslaugų savajame tinkle 
teikėjui pranešti, kad jam nereikia 
automatiškai siunčiamų trumpųjų 
pranešimų. Vartotojas, kuris buvo 
pranešęs, kad nepageidauja automatiškai 
gauti trumpųjų pranešimų, turi teisę bet 
kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad 
paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl teiktų 
šią paslaugą.

Or. en

Pagrindimas

Nepilnamečiai turėtų būti ypač apsaugoti nuo didelių sąskaitų.

Pakeitimas 249
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 250
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be 1 dalyje nurodytų paslaugų, 
vartotojai, nepriklausomai nuo jų buvimo 
vietos Sąjungoje , turi teisę nemokamai 
judriojo ryšio skambučiu arba SMS prašyti 
ir gauti išsamesnę būtent jiems skirtą 
kainodaros informaciją apie skambučiams, 
SMS, MMS ir kitoms duomenų perdavimo 
paslaugoms lankomos šalies tinkle 
taikomus tarptinklinio ryšio mokesčius ir 
informaciją apie skaidrumo užtikrinimo 
priemones, taikomas pagal šį reglamentą. 
Tokie prašymai pateikiami nemokamu 
paslaugų savajame tinkle teikėjo šiam 

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

tikslui skirtu telefono numeriu. 1 dalyje 
numatyti įpareigojimai netaikomi mašinų 
sąveikos (M2M) tipo prietaisams, kuriems 
reikia judriojo ryšio.

Or. en

Pakeitimas 251
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visi paslaugų savajame tinkle teikėjai 
visiems savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams suteikia galimybę sąmoningai 
ir nemokamai pasirinkti paslaugą, kurią 
teikiant jie informuojami apie paslaugas, 
kuriomis jie pasinaudojo; ši informacija 
išreiškiama kiekiu ar ta valiuta, kuria 
tarptinklinio ryšio vartotojui pateikiama 
sąskaita už reguliuojamus tarptinklinio 
ryšio skambučius bei SMS ir kuria 
užtikrinama, kad negavus aiškaus 
vartotojo sutikimo, susikaupusios išlaidos 
už reguliuojamus tarptinklinio ryšio 
skambučius bei SMS, teikiamas nustatytą 
naudojimosi laikotarpį, neviršytų 
nustatytos didžiausios finansinės ribos.
Siekdamas šio tikslo, paslaugų savajame 
tinkle teikėjas nustato vieną ar kelias 
didžiausias nurodyto naudojimo 
laikotarpio finansines ribas, laikydamasis 
sąlygos, kad vartotojas turi būti iš anksto 
informuojamas apie atitinkamą kiekį. 
Viena iš šių ribų (numatytoji finansinė 
riba) turi siekti beveik 50 EUR per mėnesį 
(neįskaitant PVM), tačiau neviršyti šios 
mokėtinų mokesčių sumos.
Arba paslaugų savajame tinkle teikėjas 
gali nustatyti kiekiu išreiškiamas ribas, 
laikydamasis sąlygos, kad vartotojui iš 
anksto pranešama apie atitinkamas 
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finansines ribas. Viena iš šių ribų 
(numatytoji kiekybinė riba) turi turėti 
atitinkamą ne didesnę kaip 50 EUR per 
mėnesį mokėtinų mokesčių finansinę ribą 
(neįskaitant PVM). Be to, paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali pasiūlyti savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams kitas ribas 
su įvairiomis, t. y. didesnėmis ar 
mažesnėmis, didžiausiomis finansinėmis 
ribomis per mėnesį. Numatytoji riba, 
nurodyta antroje ir trečioje pastraipose, 
taikoma visiems vartotojams, kurie 
nepasirinko kitos ribos.
Visi paslaugų savajame tinkle teikėjai taip 
pat užtikrina, kad tarptinklinio ryšio bei 
SMS paslaugoms pasiekus 80 % sutartos 
ribos į tarptinklinio ryšio vartotojo 
mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą, pvz., 
SMS žinute, elektroniniu laišku ar 
kompiuterio ekrane iškylančiu langu, 
būtų išsiųstas atitinkamas pranešimas. 
Vartotojai turi teisę reikalauti, kad jų 
operatoriai nebesiųstų tokių pranešimų, 
taip pat turi teisę bet kuriuo metu 
nemokamai pareikalauti, kad paslaugų 
savajame tinkle teikėjas vėl teiktų šią 
paslaugą.
Viršijus šią finansinę ar kiekybinę ribą, į 
tarptinklinio ryšio vartotojo mobilųjį 
telefoną ar kitą prietaisą siunčiamas 
pranešimas. Šiuose pranešimuose 
nurodoma, kokių veiksmų vartotojas turi 
imtis, jei nori, kad šios tarptinklinio ryšio 
paslaugos būtų toliau teikiamos, taip pat 
nurodoma kiekvieno papildomo vieneto, 
kuris bus panaudotas, kaina. Jei 
vartotojas neatsako taip, kaip raginama 
gautame pranešime, paslaugų savajame 
tinkle teikėjas nedelsdamas nustoja 
tarptinklinio ryšio vartotojui teikti 
mokamų reguliuojamų skambučių ir SMS 
paslaugas bei skaičiuoti už jas mokestį, 
nebent (ir kol) tarptinklinio ryšio 
vartotojas pareikalauja, kad tokios 
paslaugos būtų toliau teikiamos arba vėl 
pradėtos teikti. Jei tarptinklinio ryšio 
vartotojas prašo „finansinės ar kiekybinės 
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ribos“ paslaugos arba nori jos atsisakyti, 
šis prašymas turi būti įvykdytas 
nemokamai be jokių sąlygų ar 
apribojimų, susijusių su kitais 
abonentinės sutarties aspektais, per vieną 
darbo dieną po to, kai gaunamas 
prašymas.
Ši taisyklė taikoma tiek tarptinklio ryšio 
vartotojams teikiamoms paslaugoms 
Europos Sąjungoje, tiek ir už jos ribų.

Or. en

Pakeitimas 252
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visi paslaugų savajame tinkle teikėjai 
visiems savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams suteikia galimybę sąmoningai 
ir nemokamai pasirinkti paslaugą, kurią 
teikiant jie informuojami apie suteiktas 
paslaugas ta valiuta, kuria vartotojui 
pateikiama sąskaita už reguliuojamas 
tarptinklinio ryšio skambučių ir SMS 
žinučių paslaugas ne valstybėse narėse, ir 
kuria užtikrinama, kad negavus aiškaus 
vartotojo sutikimo susikaupusios išlaidos 
už tarptinklinio ryšio paslaugas, teikiamas 
nustatytą naudojimosi laikotarpį, 
neviršytų nustatytos finansinės ribos.
Siekdamas šio tikslo, paslaugų savajame 
tinkle teikėjas nustato vieną ar kelias 
didžiausias nurodyto naudojimo 
laikotarpio finansines ribas, laikydamasis 
sąlygos, kad vartotojas turi būti iš anksto 
informuojamas apie atitinkamas ribas. 
Viena iš šių ribų (numatytoji finansinė 
riba) turi siekti beveik 50 EUR per mėnesį 
(neįskaitant PVM), tačiau neviršyti šios 
mokėtinų mokesčių sumos. Be to, 
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paslaugų savajame tinkle teikėjas gali 
pasiūlyti savo klientams kitas ribas su 
įvairiomis, t. y. didesnėmis ar mažesnėmis, 
didžiausiomis finansinėmis ribomis per 
mėnesį.
Numatytoji riba, nurodyta antroje ir 
trečioje pastraipose, taikoma visiems 
vartotojams, kurie nepasirinko kitos ribos. 
Jaunesniems nei 18 metų vartotojams 
nustatyta riba turi siekti beveik 20 EUR 
per mėnesį (neįskaitant PVM), tačiau 
neviršyti šios mokėtinų mokesčių sumos.
Visi paslaugų savajame tinkle teikėjai taip 
pat užtikrina, kad tarptinklinio ryšio SMS 
žinučių ir skambučių paslaugoms kartu 
pasiekus 50 proc. ir 80 proc. sutartos 
finansinės ribos, į tarptinklinio ryšio 
vartotojo mobilųjį telefoną, pvz., SMS 
žinute, ar kitą prietaisą būtų išsiųstas 
atitinkamas pranešimas. Ne jaunesni kaip 
18 metų vartotojai turi teisę reikalauti, 
kad jų operatoriai nebesiųstų tokių 
pranešimų, taip pat turi teisę bet kuriuo 
metu nemokamai pareikalauti, kad 
paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl 
teiktų šią paslaugą.
Viršijus šią finansinę ribą kitu būdu, 
siunčiamas pranešimas į tarptinklinio 
ryšio vartotojo mobilųjį telefoną ar kitą 
prietaisą. Šiuose pranešimuose 
nurodoma, kokių veiksmų vartotojas turi 
imtis, jei nori, kad šios tarptinklinio ryšio 
paslaugos būtų toliau teikiamos, taip pat 
nurodoma kiekvieno papildomo vieneto, 
kuris bus panaudotas, kaina. Jei 
vartotojas neatsako taip, kaip raginama 
gautame pranešime, paslaugų savajame 
tinkle teikėjas nedelsdamas nustoja 
tarptinklinio ryšio vartotojui teikti 
tarptinklinio ryšio SMS žinučių ir 
skambučių paslaugas ir skaičiuoti už jas 
mokestį, nebent (ir kol) tarptinklinio ryšio 
vartotojas pareikalauja, kad tokios 
paslaugos būtų toliau teikiamos arba vėl 
pradėtos teikti.
Jei vartotojas prašo „finansinės ribos“ 
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paslaugos arba nori jos atsisakyti, šis 
prašymas turi būti įvykdytas nemokamai 
be jokių sąlygų ar apribojimų, susijusių 
su kitais abonentinės sutarties aspektais, 
per vieną darbo dieną po to, kai 
gaunamas prašymas.

Or. en

Pakeitimas 253
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 254
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 255
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paslaugų savajame tinkle teikėjai užtikrina, 
kad jų tarptinklinio ryšio vartotojai ir prieš 
sudarydami sutartį, ir po jos sudarymo 
pagal 2 ir 3 dalis nuolat gautų atitinkamą 
informaciją apie naudojimosi 
reguliuojamomis duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugomis kainas taip, 
kad lengviau suprastų finansines 
naudojimosi šiomis paslaugomis pasekmes 
ir galėtų stebėti bei valdyti savo išlaidas 
reguliuojamoms duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugoms. 3 dalyje 
nurodyti apsaugos mechanizmai netaikomi 
mašinų sąveikos (M2M) tipo paslaugoms 
bei išankstinio mokėjimo paslaugų 
vartotojams, išskyrus atvejus, kai jie 
pareiškė norą naudotis savaiminio 
papildymo paslaugomis.

Or. en

Pagrindimas

M2M tipo paslaugų nereikia įtraukti, nes nėra žmonių sąveikos, todėl pranešimo apie 
paslaugų nutraukimą informacija neturi prasmės. Be to, šios paslaugos dažniausiai yra 
teikiamos verslo aplinkoje. Be to, išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojams apsaugos nuo 
didelių sąskaitų priemonės  neturėtų būti taikomos, nes išankstinio apmokėjimo kreditai 
dažniausiai yra apriboti mažomis sumomis. Tačiau atvejais, kai vartotojai naudojasi 
savaiminio papildymo sistemomis, didelės sąskaitos yra tikėtinos ir jų reikėtų vengti.

Pakeitimas 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 258
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 260
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų savajame tinkle teikėjai užtikrina, 
kad jų tarptinklinio ryšio vartotojai ir prieš 

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

sudarydami sutartį, ir po jos sudarymo 
pagal 2 ir 3 dalis nuolat gautų atitinkamą 
informaciją apie naudojimosi 
reguliuojamomis duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugomis kainas taip, 
kad lengviau suprastų finansines 
naudojimosi šiomis paslaugomis pasekmes 
ir galėtų stebėti bei valdyti savo išlaidas 
reguliuojamoms duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugoms.

Or. fr

Pakeitimas 261
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paslaugų savajame tinkle teikėjai, prieš 
sudarydami sutartį ir po jos sudarymo 
reguliariai informuoja savo klientus apie 
automatinio ir nekontroliuojamo duomenų 
perdavimo ir parsisiuntimo tarptinkliniu 
ryšiu riziką. Be to, paslaugų savajame 
tinkle teikėjai savo klientams aiškiai ir 
nesudėtingai paaiškina, kaip išjungti šį 
automatinį duomenų perdavimą 
tarptinkliniu ryšiu, siekiant išvengti 
nekontroliuojamo naudojimosi duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis.
Visi tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
leidžia tokių paslaugų vartotojams prašyti, 
kad tarptinklinio ryšio duomenų 
perdavimo paslaugos būtų atjungtos.

Or. en
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Pakeitimas 262
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 264
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 265
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų savajame tinkle teikėjas 
automatiškai siunčia žinutę, kurioje 
tarptinklinio ryšio vartotojui praneša, kad 
jis naudojasi kitu tinklu, ir pateikia 
pagrindinę būtent jam skirtą tarifų 
informaciją apie tam tarptinklinio ryšio 
vartotojui atitinkamoje valstybėje narėje 

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

arba trečiojoje šalyje taikomas 
reguliuojamų duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas, nebent 
vartotojas būtų įspėjęs paslaugų savajame 
tinkle teikėją, kad jam tokios informacijos 
nereikia.

Or. en

Pakeitimas 266
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paslaugų savajame tinkle teikėjas 
automatiškai siunčia žinutę, kurioje 
tarptinklinio ryšio vartotojui praneša, kad 
jis naudojasi kitu tinklu, ir pateikia 
pagrindinę būtent jam skirtą tarifų 
informaciją apie tam tarptinklinio ryšio 
vartotojui atitinkamoje šalyje  taikomas 
dabartines duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas 
(įskaitant PVM ir valiutą kuri naudojama 
įprastinėje sąskaitoje) nebent vartotojas, 
kuris yra mažiausiai 18 metų amžiaus, 
būtų įspėjęs paslaugų savajame tinkle 
teikėją, kad jam tokios informacijos 
nereikia. Kadangi sąskaita yra 
skaičiuojama už kiekvieną megabaitą, 
žinute bus pateikiamas aiškus pavyzdys 
kaip buvo išnaudotas šis duomenų 
megabaitas. 

Or. en

Pakeitimas 267
Anna Hedh

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

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

Paslaugų savajame tinkle teikėjas 
automatiškai siunčia žinutę, kurioje 
tarptinklinio ryšio vartotojui praneša, kad 
jis naudojasi kitu tinklu, ir pateikia 
pagrindinę būtent jam skirtą tarifų 
informaciją apie tam tarptinklinio ryšio 
vartotojui atitinkamoje valstybėje narėje 
taikomas duomenų perdavimo tarptinkliniu 
ryšiu paslaugų kainas, nebent vartotojas, 
kuris yra mažiausiai 18 metų amžiaus, 
būtų įspėjęs paslaugų savajame tinkle 
teikėją, kad jam tokios informacijos 
nereikia.

Or. en

Pakeitimas 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo priemonės turėtų būti taikomos ir teikiant tarptinklinio ryšio paslaugas už 
Sąjungos ribų.
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Pakeitimas 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 270
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 271
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

priemonėmis, kad ją būtų lengva gauti ir 
suprasti. Individuali kainodaros 
informacija siunčiama vartotojui 
naudojantis tarptinklinio ryšio 
paslaugomis tiek Sąjungoje, tiek ir už jos 
ribų.

Or. en

Pakeitimas 272
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo taisyklės turėtų būti taikomos ir teikiant tarptinklinio ryšio paslaugas už Sąjungos 
ribų.

Pakeitimas 274
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokia konkrečiam vartotojui skirta 
pagrindinė informacija apie tarifus 
pateikiama į tarptinklinio ryšio vartotojo 
mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą, pvz., 
SMS žinute, elektroniniu laišku ar į jų 
kompiuterio ekrane iškylantįjį langą, 
kiekvieną kartą, kai tarptinklinio ryšio 
vartotojas atvyksta į kitą valstybę narę nei 

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

yra jo savasis tinklas, ir pirmą kartą 
pradeda naudotis duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslauga toje 
konkrečioje šalyje. Informacija pateikiama 
nemokamai, kai tarptinklinio ryšio 
vartotojas pirmą kartą pradeda naudotis 
reguliuojama duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslauga, tinkamomis 
priemonėmis, kad ją būtų lengva gauti ir 
suprasti.

Or. en

Pakeitimas 275
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 276
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

tarptinkliniu ryšiu paslaugas, teikiamas 
nustatytą naudojimosi laikotarpį, neviršytų 
nustatytos finansinės ribos. Tai netaikoma 
atvejais, kai mobiliųjų telekomunikacių 
paslaugų teikėjas lankomoje šalyje už 
Sąjungos ribų neleidžia paslaugų 
savajame tinkle teikėjui realiuoju laiku 
stebėti vartotojų naudojimosi paslaugomis 
apimčių. Tokiu atveju, vartotojui 
įvažiavus į atitinkamos šalies teritoriją, jis 
nedelsiant ir nemokamai informuojamas 
atitinkamu trumpuoju pranešimu.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 278
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamas šio tikslo, paslaugų savajame 
tinkle teikėjas nustato vieną ar kelias 
didžiausias nurodyto naudojimo laikotarpio 
finansines ribas, laikydamasis sąlygos, kad 
vartotojas turi būti iš anksto informuojamas 
apie atitinkamą kiekį. Viena iš šių ribų 
(numatytoji finansinė riba) turi siekti 
beveik 50 EUR per mėnesį (neįskaitant 
PVM), tačiau neviršyti šios mokėtinų 
mokesčių sumos.

Siekdamas šio tikslo, paslaugų savajame 
tinkle teikėjas nustato vieną ar kelias 
didžiausias nurodyto naudojimo laikotarpio 
finansines ribas, laikydamasis sąlygos, kad 
vartotojas, kuris yra mažiausiai 18 metų 
amžiaus, turi būti iš anksto informuojamas 
apie atitinkamą kiekį. Viena iš šių ribų 
(numatytoji finansinė riba) turi siekti 
beveik 50 EUR per mėnesį (neįskaitant 
PVM), tačiau neviršyti šios mokėtinų 
mokesčių sumos.

Or. en
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Pakeitimas 279
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamas šio tikslo, paslaugų savajame 
tinkle teikėjas nustato vieną ar kelias 
didžiausias nurodyto naudojimo laikotarpio 
finansines ribas, laikydamasis sąlygos, kad 
vartotojas turi būti iš anksto informuojamas 
apie atitinkamą kiekį. Viena iš šių ribų 
(numatytoji finansinė riba) turi siekti 
beveik 50 EUR per mėnesį (neįskaitant 
PVM), tačiau neviršyti šios mokėtinų 
mokesčių sumos.

Siekdamas šio tikslo, paslaugų savajame 
tinkle teikėjas nustato vieną ar kelias 
didžiausias nurodyto naudojimo laikotarpio 
finansines ribas, laikydamasis sąlygos, kad 
vartotojas, kuris yra mažiausiai 18 metų 
amžiaus, turi būti iš anksto informuojamas 
apie atitinkamą kiekį. Viena iš šių ribų 
(numatytoji finansinė riba) turi siekti 
beveik 50 EUR per mėnesį (neįskaitant 
PVM), tačiau neviršyti šios mokėtinų 
mokesčių sumos. Jaunesniems nei 
18 metų vartotojams nustatyta riba turi 
siekti beveik 20 EUR per mėnesį 
(neįskaitant PVM), tačiau neviršyti šios 
mokėtinų mokesčių sumos.

Or. en

Pagrindimas

Nepilnamečiai turėtų būti ypač apsaugoti nuo didelių sąskaitų.

Pakeitimas 280
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Arba paslaugų savajame tinkle teikėjas gali 
nustatyti kiekiu išreiškiamas ribas, 
laikydamasis sąlygos, kad vartotojui iš 
anksto pranešama apie atitinkamas 
finansines ribas. Viena iš šių ribų 
(numatytoji kiekybinė riba) turi turėti 
atitinkamą ne didesnę kaip 50 EUR per 
mėnesį mokėtinų mokesčių finansinę ribą 

Arba paslaugų savajame tinkle teikėjas gali 
nustatyti kiekiu išreiškiamas ribas, 
laikydamasis sąlygos, kad vartotojui, kuris 
yra mažiausiai 18 metų amžiaus, iš anksto 
pranešama apie atitinkamas finansines 
ribas. Viena iš šių ribų (numatytoji 
kiekybinė riba) turi turėti atitinkamą ne 
didesnę kaip 50 EUR per mėnesį mokėtinų 
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(neįskaitant PVM). mokesčių finansinę ribą (neįskaitant PVM).

Or. en

Pakeitimas 281
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Arba paslaugų savajame tinkle teikėjas gali 
nustatyti kiekiu išreiškiamas ribas, 
laikydamasis sąlygos, kad vartotojui iš 
anksto pranešama apie atitinkamas 
finansines ribas. Viena iš šių ribų 
(numatytoji kiekybinė riba) turi turėti 
atitinkamą ne didesnę kaip 50 EUR per 
mėnesį mokėtinų mokesčių finansinę ribą 
(neįskaitant PVM).

Arba paslaugų savajame tinkle teikėjas gali 
nustatyti kiekiu išreiškiamas ribas, 
laikydamasis sąlygos, kad vartotojui, kuris 
yra mažiausiai 18 metų amžiaus, iš anksto 
pranešama apie atitinkamas finansines 
ribas. Viena iš šių ribų (numatytoji 
kiekybinė riba) turi turėti atitinkamą ne 
didesnę kaip 50 EUR per mėnesį mokėtinų 
mokesčių finansinę ribą (neįskaitant PVM).
Jaunesniems nei 18 metų vartotojams 
nustatyta riba turi siekti beveik 20 EUR 
per mėnesį (neįskaitant PVM), tačiau 
neviršyti šios mokėtinų mokesčių sumos.

Or. en

Pakeitimas 282
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi paslaugų savajame tinkle teikėjai taip 
pat užtikrina, kad duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugoms pasiekus 
80 % sutartos ribos į tarptinklinio ryšio 
vartotojo mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą, 
pvz., SMS žinute, elektroniniu laišku ar 
kompiuterio ekrane iškylančiu langu, būtų 
išsiųstas atitinkamas pranešimas. 

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

pranešimas. Vartotojai turi teisę reikalauti, 
kad jų operatoriai nebesiųstų tokių 
pranešimų, taip pat turi teisę bet kuriuo 
metu nemokamai pareikalauti, kad 
paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl teiktų 
šią paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 283
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visi paslaugų savajame tinkle teikėjai taip 
pat užtikrina, kad duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugoms pasiekus 
80 % sutartos ribos į tarptinklinio ryšio 
vartotojo mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą, 
pvz., SMS žinute, elektroniniu laišku ar 
kompiuterio ekrane iškylančiu langu, būtų 
išsiųstas atitinkamas pranešimas. Ne 
jaunesni kaip 18 metų vartotojai turi teisę 
reikalauti, kad jų operatoriai nebesiųstų 
tokių pranešimų, taip pat turi teisę bet 
kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad 
paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl teiktų 
šią paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 284
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi paslaugų savajame tinkle teikėjai taip 
pat užtikrina, kad duomenų perdavimo 

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

tarptinkliniu ryšiu paslaugoms pasiekus 50 
% ir 80 % sutartos ribos į tarptinklinio 
ryšio vartotojo mobilųjį telefoną ar kitą 
prietaisą, pvz., SMS žinute, elektroniniu 
laišku ar kompiuterio ekrane iškylančiu 
langu, būtų išsiųstas atitinkamas 
pranešimas. Ne jaunesni kaip 18 metų
vartotojai turi teisę reikalauti, kad jų 
operatoriai nebesiųstų tokių pranešimų, 
taip pat turi teisę bet kuriuo metu 
nemokamai pareikalauti, kad paslaugų 
savajame tinkle teikėjas vėl teiktų šią 
paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 285
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visi paslaugų savajame tinkle teikėjai taip 
pat užtikrina, kad duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugoms pasiekus 50 
% bei 80 % sutartos ribos į tarptinklinio 
ryšio vartotojo mobilųjį telefoną ar kitą 
prietaisą, pvz., SMS žinute, elektroniniu 
laišku ar kompiuterio ekrane iškylančiu 
langu, būtų išsiųstas atitinkamas 
pranešimas. Vartotojai turi teisę reikalauti, 
kad jų operatoriai nebesiųstų tokių 
pranešimų, taip pat turi teisę bet kuriuo 
metu nemokamai pareikalauti, kad 
paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl teiktų 
šią paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 286
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 287
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ryšio vartotojas pareikalauja, kad tokios 
paslaugos būtų toliau teikiamos arba vėl 
pradėtos teikti.

Or. en

Pakeitimas 288
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tarptinklinio ryšio vartotojas prašo 
„finansinės ar kiekybinės ribos“ paslaugos 
arba nori jos atsisakyti, šis prašymas turi 
būti įvykdytas nemokamai be jokių sąlygų 
ar apribojimų, susijusių su kitais 
abonentinės sutarties aspektais, per vieną 
darbo dieną po to, kai gaunamas prašymas.

Jei tarptinklinio ryšio vartotojas prašo 
„finansinės ar kiekybinės ribos“ paslaugos 
arba nori jos atsisakyti, šis prašymas turi 
būti įvykdytas nemokamai be jokių sąlygų 
ar apribojimų, susijusių su kitais 
abonentinės sutarties aspektais, per vieną 
darbo dieną po to, kai gaunamas prašymas.

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

Or. en

Pakeitimas 289
Christian Engström, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 a straipsnis
Kainų palyginimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 291
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Norint įvertinti ar struktūrinis sprendimas pasiteisins praktikoje ir ar juo bus užtikrinama 
konkurencija rinkoje, reikalingas ilgesnis laikotarpis.

Pakeitimas 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdama įgyvendinti būtinus pokyčius 
bendrojoje judriojo ryšio 
telekomunikacijų rinkoje, kaip 
reikalaujama 4a straipsnyje, Komisija po 
konsultacijos su EERRI ir kitomis 
atitinkamomis šalimis, ne vėliau kaip iki 
2013 m. sausio 1 d. teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai naują teisėkūros 
pasiūlymą, kuriame taip pat siūloma 
atnaujinti didmeninių kainų viršutines 
ribas laikotarpiui nuo 2016 m. liepos 1 d. 
iki 2020 m. birželio 30 d., atsižvelgiant į 
teikiamų skambučių, SMS žinučių ir 
duomenų perdavimo paslaugų didmeninių 
kainų pokyčius. Pasiūlyme įtraukiamas 
pasiūlymas sukurti Europos operatorius ir 
licencijas, galiojančias visoje Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 294
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdama įgyvendinti būtinus pokyčius 
bendrojoje judriojo ryšio 
telekomunikacijų rinkoje, kaip 
reikalaujama 4a straipsnyje, Komisija, po 
konsultacijos su EERRI ir kitomis 
atitinkamomis šalimis, ne vėliau kaip iki 
2013 m. sausio 1 d. teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai naują teisėkūros 
pasiūlymą, kuriame taip pat siūloma 
atnaujinti didmeninių kainų viršutines 
ribas laikotarpiui nuo 2016 m. liepos 1 d. 
iki 2020 m. birželio 30 d., atsižvelgiant į 
teikiamų skambučių, SMS žinučių ir 
duomenų perdavimo paslaugų didmeninių 
kainų pokyčius.
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Or. en

Pakeitimas 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 296
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didmeninių ir mažmeninių tarptinklinio 
ryšio vartotojams teikiamų skambučių, 
SMS žinučių ir duomenų perdavimo 
paslaugų kainų pokyčius ir atitinkamų 
judriojo ryšio paslaugų vidaus lygmeniu 
valstybėse narėse pokyčius, susijusius 
atskirai su vartotojais, pasirašiusiais 
apmokėjimo už suteiktas paslaugas 
sutartis, ir vartotojais, pasirašiusiais 
išankstinio apmokėjimo sutartis; ir į šių 
paslaugų kokybę bei spartą;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 297
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paslaugų prieinamumą ir kokybę, 
įskaitant tas, kurios yra tarptinklinio ryšio 
alternatyva ( skambučiai, SMS žinutės ir 
duomenų perdavimas), ypač atsižvelgiant į 
technologijų plėtrą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 298
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tai, kiek vartotojai gavo naudos dėl 
tikrai sumažėjusių tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainų ar kitais būdais dėl 
sumažėjusių tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikimo sąnaudų ir tarifų įvairovės bei 
produktų, kuriais gali naudotis įvairiais 
režimais skambinantys vartotojai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 299
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies ketvirta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–konkurencijos mažmeninių ir 
didmeninių pardavimų rinkose laipsnį, 
ypač konkurencinę padėtį mažų, 
nepriklausomų arba neseniai įsisteigusių 
operatorių atžvilgiu, įtraukiant prekybinių 
susitarimų poveikį konkurencijai bei 
operatorių tarpusavio ryšio laipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 300
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kiek 3 ir 4 straipsniuose numatyti 
struktūriniai sprendimai padėjo 
tarptinklinio ryšio rinkoje formuotis 
konkurencijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 301
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei iš ataskaitos paaiškėja, kad šiame 
reglamente numatytų struktūrinių 
priemonių nepakanka tam, kad siekiant 
naudos Europos vartotojams būtų 
sustiprinta tarptinklinio ryšio rinkos 
konkurencija, Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
atitinkamus pasiūlymus, kaip ištaisyti šią 

Išbraukta.
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padėtį. Komisija, visų pirma, išnagrinėja, 
ar būtina keisti struktūrines priemones 
arba pratęsti bet kurių 7, 9 ir 12 
straipsniuose numatytų didžiausių 
mažmeninių kainų taikymo laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 302
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei iš ataskaitos paaiškėja, kad šiame 
reglamente numatytų struktūrinių 
priemonių nepakanka tam, kad siekiant 
naudos Europos vartotojams būtų 
sustiprinta tarptinklinio ryšio rinkos 
konkurencija, Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia atitinkamus 
pasiūlymus, kaip ištaisyti šią padėtį.
Komisija, visų pirma, išnagrinėja, ar 
būtina keisti struktūrines priemones arba 
pratęsti bet kurių 7, 9 ir 12 straipsniuose 
numatytų didžiausių mažmeninių kainų 
taikymo laikotarpį.

2. Ataskaitoje turi būti išdėstyta, kaip buvo 
įgyvendintas siekis, išdėstytas Europos 
skaitmeninėje darbotvarkėje,   
tarptinklinio ryšio ir savo tinklo 
paslaugoms taikyti vienodą bendrą tarifą, 
ir kaip tai paskatino naujų produktų 
(inovacijų) atsiradimą ir kokią įtaką 
turėjo konkurencija augančiai ir 
besikeičiančiai komunikacijų rinkai, 
skirtai Europos vartotojams. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
atitinkamus pasiūlymus, kaip ištaisyti 
nurodytas problemas.

Or. nl

Pakeitimas 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis nustoja galioti 1   2022  m. birželio 
30 d.

Jis nustoja galioti 2022 m. birželio 30 d.

Or. en
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