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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

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

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

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

Kainų ribos ir struktūrinės priemonės

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

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

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

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

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

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

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Tikslas iki 2015 m. sumažinti 
tarptinklinio ryšio ir nacionalinio ryšio 
tarifų skirtumą iki nulio Komisijos 
komunikate „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“1 įrašytas prie pagrindinių 
veiklos tikslų. 
_____________
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1COM (2010) 0245.

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) Belaidžio plačiajuosčio ryšio tinklų, 
suteikiančių interneto prieigos ir kito 
novatoriško naudojimo galimybę, kūrimas 
– pagrindinis Sąjungos tikslas ir pagal šį 
planą pirma daugiamete radijo spektro 
politikos programa, nustatyta pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr..../...ES], siekiama laiku 
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numatyti pakankamas ir tinkamas veiklos 
kryptis tam, kad būtų remiami Sąjungos 
politikos tikslai ir geriausiai tenkinama 
vis didėjanti bevielio duomenų srauto 
paklausa. Europos Parlamentas 2011 m. 
liepos 6 d. rezoliucijoje „Europos 
plačiajuostis ryšys. Investavimas į 
skaitmeninių technologijų skatinamą 
augimą“1 ragina Komisiją koordinuoti 
valstybių narių geriausios praktikos 
pavyzdžius viešai prieinamų nemokamų 
spartaus belaidžio internetinio ryšio (Wi-
Fi) tinklų naudojimo viešojo transporto 
srityje.
_____________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0322P7._

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
17 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 5
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. Reikėtų, kad vartotojai galėtų 
lengvai palyginti paslaugų savajame 
tinkle teikėjų siūlomas tarptinklinio ryšio 
sąlygas. Taigi Komisija turėtų pasiūlyti 
vienodus tokios informacijos teikimo 
kriterijus. Šiuo tikslu Komisijai reikėtų 
deleguoti įgaliojimus priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Labai svarbu, kad 
Komisija tinkamai konsultuotųsi su 
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų 
institucija (EERRI) ir suinteresuotais 
subjektais, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygmeniu. Rengdama deleguotus 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai tuo pat metu, 
nustatytu laiku ir tinkamai būtų perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai; Kol bus 
patvirtinti tokie kriterijai, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų skatinti 
teikti palyginamą informaciją, pvz., 
parengti gaires, kuriomis būti galima 
vadovautis atitinkamoms tarptinklinio 
ryšio paslaugoms nustatant taikomus 
reguliuojamus tarifus. Vartotojai turėtų 
turėti galimybę, nekeisdami savo numerių, 
pasirinkti kitą tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją taip, kad būtų užtikrinama paslaugų 
sąveika, o visoje Sąjungoje būtų teikiamos 
tokios pačios kokybės tarptinklinio ryšio 
paslaugos.

Or. en
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Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

tarptinklinio ryšio kainas, todėl ryšio 
operatoriai turėtų numatyti galimybę 
lengvai atsisakyti šios automatiškai 
siunčiamų trumpųjų pranešimų paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 8
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

Pakeitimas 9
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 

(71) Siekdamas, kad vartotojams būtų 
lengviau suvokti naudojimosi 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 
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naršymas internete, nurodydamas jų 
apytikrį dydį pagal tai, kiek naudojama 
duomenų.

apytikrį dydį pagal tai, kiek naudojama 
duomenų.

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
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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. Tokios pačios 
skaidrumo taisyklės, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, taikomos paslaugų 
savajame tinkle teikėjams, mutatis 
mutandis, teikiant tarptinklinio ryšio 
paslaugas už Sąjungos ribų.

Or. en

Pakeitimas 12
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 būti neutralus technologijų požiūriu siekiant išvengti rengti teisės aktus, 
kurie jau įgyvendinimo etapu yra pasenę. Tai susiję su „dual IMSI“ galimybe, kurią, kaip 
techninį sprendimą, pasiūlė Europos Komisija.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2014 m. liepos 1 d. paslaugų 2. Nuo 2014 m. liepos 1 d. paslaugų 
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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.

savajame tinkle teikėjai aiškiai ir 
suprantamai 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

Pakeitimas 14
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 arba vieną iš alternatyvių 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų 
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 dviem mėnesiams.

Or. en



PE478.349v01-00 14/23 PA\885374LT.doc

LT

Pakeitimas 15
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 
pasirūpina, kad būtų galima lengvai 
sudaryti sutartį su alternatyviu tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėju. Tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartį su paslaugų savajame 
tinkle teikėju sudarantys vartotojai 
informuojami apie tokią galimybę. 
Judriojo ryšio paslaugų teikėjai netrukdo jų 
paslaugas parduodantiems mažmeniniams 
pardavėjams siūlyti pavienių tarptinklinio 
ryšio paslaugų sutartis sudaryti su 
alternatyviais tarptinklinio ryšio teikėjais.

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 17
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 bendrosios rinkos plėtrą, 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
priemonės techniniai sprendimai visoje 
Europos Sąjungoje įgyvendinami tuo pat 
metu ir atitinka šiuos kriterijus:.
a) bet koks techninis sprendimas privalo 
būti ekonomiškai efektyvus;
b) bet koks techninis sprendimas turi būti 
parengtas taip, kad neapsunkintų 
vartotojų;
c) turi suteikti maksimalaus sąveikumo 
galimybę;
d) vartotojai turi turėti galimybę lengvai ir 
greitai pasirinkti alternatyvų tarptinklinio 
ryšio teikėją arba vieną iš kelių 
alternatyvių tarptinklinio ryšio teikėjų 
nekeisdami savo judriojo ryšio numerio;
e) neturi būti kliudoma Sąjungos piliečių 
tarptinkliniam ryšiui trečiosiose šalyse ar 
trečiųjų šalių piliečių tarptinkliniam 
ryšiui Sąjungoje.

Or. en
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Pakeitimas 18
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. ir atitiktų 1 dalyje 
nurodytus kriterijus. Neturi būti 
nustatoma jokių tiesioginių šios priemonės 
naudojimo mokesčių vartotojams
parduodant pavienes tarptinklinio ryšio 
paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Konsultuodamasi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama su 
Komisija, EERRI per šešis mėnesius po šio 
reglamento priėmimo, parengia suderintų 
techninių sprendimų, susijusių su pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
priemone ir su suderintų procedūrų, pagal 
kurias pasirenkamas kitas tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjas, gaires. Tokie 
techniniai sprendimai ir procedūros 
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Komisija gali pratęsti, gavusi pagrįstą 
EERRI prašymą.

atitinka 1 dalyje nustatytus kriterijus.
Komisija, gavusi pagrįstą EERRI prašymą, 
gali pratęsti šį laikotarpį dar kartą ne 
ilgiau kaip šešiems mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 21
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 

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 2016 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 22
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 0,20 EUR, nuo 2013 m. 
liepos 1 d.– 0,15 EUR, o nuo 2014 m. 
liepos 1 d. – 0,10 EUR už perduotų 
duomenų megabaitą apsauginės ribos. 
Nepažeidžiant 13 straipsnio, reguliuojama 
didmeninė kaina už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 0,10 EUR 
tol, kol galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 23
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 

Mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina 
(neįskaitant PVM), kurią paslaugų 
savajame tinkle teikėjas gali taikyti savo 
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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.

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 
2016 m. birželio 30 d. didžiausia
reguliuojama kaina už perduotą megabaitą 
yra 0,30 EUR.

Or. en

Pakeitimas 24
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
mėnesių laikotarpį, kurį galios ankstesnis 
tarptinklinio ryšio tarifas. Europos 
duomenų tarifą visada galima derinti su 
Europos SMS tarifu.

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 tokio 
pasirinkimo arba atsisakymo vykdymą 
nustatytu trumpiausiu, ne ilgesniu kaip du
mėnesiai, ankstesnio tarptinklinio ryšio 
tarifo galiojimo laikotarpiu. Europos 
duomenų tarifą visada galima derinti su 
Europos SMS tarifu.

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 26
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 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 ar kitai 
įrangai, kurie neturi SMS funkcijos.

Or. en
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Pagrindimas

Neįmanoma taikyti įrangai, kuri neturi SMS funkcijos.

Pakeitimas 27
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 taikomi ir 
išankstinio mokėjimo paslaugų 
vartotojams, ir vartotojams, 
pasirašiusiems apmokėjimo už suteiktas 
paslaugas sutartis. Išankstinio mokėjimo 
paslaugų vartotojai turėtų laiku gauti 
įspėjimą, kuriama nurodoma, kad 
netrukus jų kreditas pasieks ribą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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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.

Nuo 2010 m. kovo 1 d. visi paslaugų 
savajame tinkle teikėjai visiems savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams suteikia 
galimybę sąmoningai ir nemokamai 
pasirinkti paslaugą, kurią teikiant jie 
informuojami apie paslaugas, kuriomis jie 
pasinaudojo ir Sąjungos viduje, ir už jos 
ribų, ši informacija išreiškiama kiekiu ar ta 
valiuta, kuria tarptinklinio ryšio vartotojui 
pateikiama sąskaita už mažmeninį
duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, ir 
kuria užtikrinama, kad negavus aiškaus 
vartotojo sutikimo susikaupusios išlaidos 
už tokias mažmenines duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, 
teikiamas nustatytą naudojimosi laikotarpį, 
neviršytų nustatytos finansinės ribos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, atjungimo ribos įspėjimai turėtų būti siunčiami taip pat ir keliaujant už 
Europos ribų tam, kad būtų išvengta didžiulių sąskaitų.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Delegavimas

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

Or. en


