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Pakeitimas 207
Herbert Reul

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 0,15 EUR
už minutę.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytomis struktūrinėmis priemonėmis siekiama pagerinti tarptinklinio ryšio 
rinkos konkurencinę padėtį. Tačiau tą padaryti pavyks tik tuomet, jeigu ši rinka bus patraukli 
naujiems operatoriams. Taigi turi būti nustatyta tokia viršutinė kainų riba, kad nauji rinkos 
dalyviai galėtų padengti savo išlaidas ir gauti pelno.

Pakeitimas 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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, 

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, 
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persiuntimo ir užbaigimo kainas, nuo 
2012 mėn. liepos 1 d. neviršija 0,14 EUR
už minutę.

persiuntimo ir užbaigimo kainas, nuo 
2012 mėn. liepos 1 d. neviršija 0,11 EUR
už minutę.

Or. en

Pakeitimas 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, 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
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

Pakeitimas 210
Lena Kolarska-Bobińska

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, 

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, 



AM\888051LT.doc 5/95 PE478.645v01-00

LT

persiuntimo ir užbaigimo kainas, nuo 
2012 mėn. liepos 1 d. neviršija 0,14 EUR
už minutę.

persiuntimo ir užbaigimo kainas, nuo 
2012 mėn. liepos 1 d. neviršija 0,10 EUR
už minutę.

Or. en

Pakeitimas 211
Amalia Sartori, Lara Comi

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 0,13 EUR
už minutę.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 212
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
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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.

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

Pakeitimas 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

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 214
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas 

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas 
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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.

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 
0,11 EUR ir iki 0,07 EUR. Nepažeidžiant 
13 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,07 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytomis struktūrinėmis priemonėmis siekiama pagerinti tarptinklinio ryšio 
rinkos konkurencinę padėtį. Tačiau tą padaryti pavyks tik tuomet, jeigu ši rinka bus patraukli 
naujiems operatoriams. Taigi turi būti nustatyta tokia viršutinė kainų riba, kad nauji rinkos 
dalyviai galėtų padengti savo išlaidas ir gauti pelno.

Pakeitimas 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas 
kitam; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių 
laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam 
laikotarpiui, kuris gali likti iki laikotarpio, 
kuriuo taikoma šioje dalyje numatyta 
didžiausia vidutinė didmeninė kaina, 
pabaigos arba šio reglamento galiojimo 
pabaigos. Didžiausia vidutinė didmeninė 
kaina nuo 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. sumažinama atitinkamai iki 
0,08 EUR ir iki 0,05 EUR. Nepažeidžiant 
13 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,04 EUR tol, kol 
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galioja šis reglamentas. galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 217
Lena Kolarska-Bobińska

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, 

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, 
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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.

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 218
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 
mažmeninės ir didmeninės kainos, kad į naują tarptinklinio ryšio rinką ateitų konkurentai ir 
būtų skatinama konkurencija bei sukuriama pridėtinė vertė vartotojams.
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Pakeitimas 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

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 220
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

19 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,07 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 221
Silvia-Adriana Ţicău

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 0,06 EUR.

Or. ro

Pakeitimas 222
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas 
kitam; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių 
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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. 

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 
19 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,03 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 223
Lambert van Nistelrooij

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 
0,04 EUR ir iki 0,03 EUR. Nepažeidžiant 
19 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,03 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 224
Robert Goebbels
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 225
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 226
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paslaugų savajame tinkle teikėjai sudaro 
galimybę visiems savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams pasinaudoti 2 dalyje numatytu 
Europos tarifu ir jį aktyviai, aiškiai bei 
skaidriai siūlo. Šis Europos tarifas 
nesiejamas su jokiais abonentiniais arba 
kitokiais fiksuotais ar pasikartojančiais 
mokesčiais ir gali būti derinamas su bet 
kokiu mažmeniniu tarifu.

1. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
nediskriminuoja tarptinklinio ryšio 
vartotojų nustatydami gerokai didesnes 
kraštutines ribas ir didesnes kainas, 
palyginti su savojo tinklo vartotojais, ir
sudaro galimybę visiems savo tarptinklinio 
ryšio vartotojams pasinaudoti 2 dalyje 
numatytu Europos tarifu ir jį aktyviai, 
aiškiai bei skaidriai siūlo. Šis Europos 
tarifas nesiejamas su jokiais abonentiniais 
arba kitokiais fiksuotais ar 
pasikartojančiais mokesčiais ir gali būti 
derinamas su bet kokiu mažmeniniu tarifu.

Or. en

Pakeitimas 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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 

2. 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 
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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 
0,15 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 2014 m. birželio 30 d., kai bus 
panaikintas kainų diferencijavimas už 
skambučius savajame tinkle ir naudojant 
tarptinklinį ryšį.

Or. en

Pakeitimas 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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. Didžiausia leistina 
skambinimo kaina sumažinama atitinkamai 
2013 m. liepos 1 d. iki 0,25 EUR, 2014 m.
liepos 1 d. iki 0,21 EUR ir 2015 m. liepos 
1 d. iki 0,18 EUR, o priimamų skambučių 
kaina – 2013 m. liepos 1 d. iki 0,08 EUR,
2014 m. liepos 1 d. iki 0,07 EUR ir 
2015 m. liepos 1 d. iki 0,06 EUR. 
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, šios 
didžiausios reguliuojamos mažmeninės 
Europos tarifo kainos galioja iki 2016 m. 
birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 230
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 

(2) Paslaugų savajame tinkle teikėjas už 
teikiamą reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą 
savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali 
taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo 
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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.

kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną 
skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, 
tačiau nuo 2012 m. liepos 1 d. ši kaina 
neviršija 0,33 EUR už minutę skambinant 
ir 0,12 EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo 
kaina sumažinama atitinkamai iki 
0,29 EUR ir iki 0,25 EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013 m. liepos 1 d. iki 
0,11 EUR. Nepažeidžiant 13 ir 
19 straipsnių, šios didžiausios 
reguliuojamos mažmeninės Europos tarifo 
kainos galioja iki 2016 m. birželio 30 d.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytomis struktūrinėmis priemonėmis siekiama pagerinti tarptinklinio ryšio 
rinkos konkurencinę padėtį. Tačiau tą padaryti pavyks tik tuomet, jeigu ši rinka bus patraukli 
naujiems operatoriams. Taigi turi būti nustatyta tokia viršutinė kainų riba, kad nauji rinkos 
dalyviai galėtų padengti savo išlaidas ir gauti pelno.

Pakeitimas 231
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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 

2. 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 0,28 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 
0,24 EUR ir iki 0,20 EUR, o priimamų 
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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.

skambučių kaina – 2013 m. liepos 1 d. iki 
0,06 EUR. Nepažeidžiant 13 ir 
19 straipsnių, šios didžiausios 
reguliuojamos mažmeninės Europos tarifo 
kainos galioja iki 2016 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 232
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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 0,35 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 0,15 EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013 m. liepos 1 d. iki 
0,8 EUR ir 2014 m. liepos 1 d. iki 
0,06 EUR. Nepažeidžiant 13 ir 
19 straipsnių, šios didžiausios 
reguliuojamos mažmeninės Europos tarifo 
kainos galioja iki 2016 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 233
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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 
mažmeninės ir didmeninės kainos, kad į naują tarptinklinio ryšio rinką ateitų konkurentai ir 
būtų skatinama konkurencija bei sukuriama pridėtinė vertė vartotojams.

Pakeitimas 234
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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 

2. 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 
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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. 

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

Pakeitimas 235
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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 0,06 EUR už minutę priimant 
skambučius. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo 
kaina sumažinama atitinkamai iki 
0,15 EUR ir iki 0,10 EUR, o priimamų 
skambučių kaina – 2013 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. en
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Pakeitimas 236
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 237
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 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 0,04 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 
0,03 EUR. Nepažeidžiant 13 ir 
19 straipsnių, šios didžiausios 
reguliuojamos mažmeninės Europos tarifo 
kainos galioja iki 2016 m. birželio 30 d.

Or. en

Pagrindimas

Mokesčiai už tarptinklinio ryšio skambučių priėmimą turėtų būti panaikinti arba bent jau 
radikaliai sumažinti, nes savajame tinkle už skambučių priėmimą netaikomi jokie mokesčiai. 
Be to, SMS žinučių priėmimas taip pat neapmokestinamas nei savajame, nei tarptinklinio 
ryšio tinkle.

Pakeitimas 238
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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 

2. 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 
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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.

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. 0,08 EUR. 
Nepažeidžiant 19 straipsnio, šios 
didžiausios reguliuojamos mažmeninės 
Europos tarifo kainos galioja iki 2017 m.
birželio 30 d.

Or. en

Pagrindimas

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objective is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014. Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.

Pakeitimas 239
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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 

2. 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 
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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.

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.

Or. ro

Pakeitimas 240
Robert Goebbels

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. en

Pakeitimas 241
András Gyürk

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 

Išbraukta.
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būti ilgesnis nei 30 sekundžių.

Or. en

Pakeitimas 242
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų savajame tinkle teikėjai visiems 
esamiems tarptinklinio ryšio vartotojams 
Europos tarifą taiko automatiškai, išskyrus 
tuos tarptinklinio ryšio vartotojus, kurie 
sąmoningai pasirinko tam tikrą tarifą ar 
paketą, dėl kurio jie naudojasi kitokiu 
reguliuojamo skambučio naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu tarifu nei tarifas, kuris 
jiems būtų suteiktas nesant minėtojo 
pasirinkimo.

Paslaugų savajame tinkle teikėjai visiems 
esamiems tarptinklinio ryšio vartotojams 
Europos tarifą taiko automatiškai, išskyrus 
tuos tarptinklinio ryšio vartotojus, kurie 
sąmoningai pasirinko pasiūlymą, kuris 
atitinka 4 straipsnio 6a dalyje nustatytas 
sąlygas, arba tam tikrą tarifą ar paketą, dėl 
kurio jie naudojasi kitokiu reguliuojamo 
skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu 
tarifu nei tarifas, kuris jiems būtų suteiktas 
nesant minėtojo pasirinkimo.

Or. en

Pakeitimas 243
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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 vieno 
mėnesio laikotarpį, kurį galios ankstesnis 
tarptinklinio ryšio tarifas.

Or. en

Pakeitimas 244
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjai, vykdantys veiklą 
pasienio regione, nustato tarpinę 
skambučių tarifų zoną, kurioje vartotojai 
moka standartinį tarifą, nepriklausomai 
nuo to, kurios šalies tinklu jie naudojasi. 
Tarpiniai skambučių tarifai neviršija 
savajame tinkle nustatytų tarifų. Tokios 
zonos nustatomos 10 kilometrų teritorijoje 
abejose sienos pusėse.

Or. en

Pakeitimas 246
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Paslaugų savajame tinkle operatoriai 
tarptinklinio ryšio skambučius gali 
apriboti tik tuomet, jei vartotojas aiškiai to 
reikalauja arba jei buvo pasiektas 
nurodytas sąskaitos limitas. 

Or. de
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Pakeitimas 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

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. 2013 m. liepos 
1 d. ir 2014 m. liepos 1 d. didžiausia 
vidutinė didmeninė kaina už tarptinkliniu 
ryšiu siunčiamą reguliuojamą SMS žinutę 
sumažinama atitinkamai iki 0,02 EUR ir 
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 248
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

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 ji sumažinama 
2013 m. liepos 1 d. iki 0,02 EUR ir 
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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.

2014 m. liepos 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. en

Pagrindimas

EERRI konservatyvus išlaidų įvertinimas siekia nuo 0,3 iki 1,39 euro centų už minutę, 
vidutiniškai – 0,41 euro centą. 2 euro centų mokestį sunku pateisinti, taigi racionaliau būtų 
nustatyti 1 euro centą.

Pakeitimas 249
Lena Kolarska-Bobińska

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 
0,02 EUR už SMS žinutę. 2014 m. liepos 
1 d. didžiausia vidutinė didmeninė kaina už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą reguliuojamą 
SMS žinutę sumažinama 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 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
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Kolarska-Bobińska

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

Or. en

Pakeitimas 251
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
suteikia galimybę visiems savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams naudotis 
2 dalyje numatytu Europos tarifu ir jį
aiškiai bei skaidriai siūlo. Europos SMS 
tarifas nesiejamas su jokiais abonentiniais 
ar kitokiais fiksuotais arba 
pasikartojančiais mokesčiais ir gali būti 
derinamas su bet kokiu mažmeniniu tarifu 
pagal kitas šio straipsnio nuostatas.

1. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
nediskriminuoja tarptinklinio ryšio 
vartotojų nustatydami gerokai didesnes 
kraštutines ribas ir didesnes kainas, 
palyginti su savojo tinklo vartotojais, ir
suteikia galimybę aiškiai bei skaidriai
visiems savo tarptinklinio ryšio 
vartotojams naudotis 2 dalyje numatytu 
Europos SMS tarifu. Europos SMS tarifas 
nesiejamas su jokiais abonentiniais ar 
kitokiais fiksuotais arba pasikartojančiais 
mokesčiais ir gali būti derinamas su bet 
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kokiu mažmeniniu tarifu pagal kitas šio 
straipsnio nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 2014 m. birželio 
30 d., kai bus panaikintas kainų 
diferencijavimas už SMS žinutes 
savajame tinkle ir naudojant tarptinklinį 
ryšį.

Or. en

Pakeitimas 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio 
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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. 

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 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
0,06 EUR. Nepažeidžiant 13 ir 
19 straipsnių, didžiausias reguliuojamas 
mažmeninis Europos SMS tarifas yra 
0,06 EUR iki 2016 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 255
Lena Kolarska-Bobińska

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 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 0,06 EUR. 
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, 
didžiausias reguliuojamas mažmeninis 
Europos SMS tarifas yra 0,06 EUR iki 
2016 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 256
Giles Chichester

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 teikėjo savo tarptinklinio 
ryšio vartotojui taikoma mažmeninė
Europos SMS tarifo kaina (neįskaitant 
PVM) už to tarptinklinio ryšio vartotojo 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą reguliuojamą 
SMS žinutę neviršija 0,08 EUR. 
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, 
didžiausias reguliuojamas mažmeninis 
Europos SMS tarifas yra 0,08 EUR iki 
2016 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 257
Amalia Sartori, Lara Comi
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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 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 
0,06 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 
mažmeninės ir didmeninės kainos, kad į naują tarptinklinio ryšio rinką ateitų konkurentai ir 
būtų skatinama konkurencija bei sukuriama pridėtinė vertė vartotojams.

Pakeitimas 258
Niki Tzavela

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 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 
0,06 EUR. Nepažeidžiant 13 ir 
19 straipsnių, didžiausias reguliuojamas 
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2016 m. birželio 30 d. mažmeninis Europos SMS tarifas yra 
0,06 EUR iki 2016 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 259
Lambert van Nistelrooij

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. 
liepos 1 d. iki 0,05 EUR. Nepažeidžiant 
19 straipsnio, didžiausias reguliuojamas 
mažmeninis Europos SMS tarifas yra 
0,05 EUR iki 2017 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 260
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

Išbraukta.
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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.

Or. en

Pakeitimas 261
Robert Goebbels

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. 
liepos 1 d. 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 262
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 
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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.

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

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retails caps should be further decreased after 2012, following the 200% margin 
principle, the objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014. 
Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to 
carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 
19.

Pakeitimas 263
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki 2012 m. birželio 30 d. paslaugų 
teikėjai nustato SMS žinučių siuntimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų teikimo 
kokybės kriterijus ir juos paskelbia. Šie 
kokybės kriterijai nurodomi visuose 
pasiūlymuose ir tarptinklinio ryšio 
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vartotojų sąskaitose. Jokiomis 
aplinkybėmis tarptinkliniu ryšiu 
siunčiama SMS žinutė negali pasiekti 
gavėjo vėliau nei praėjus penkioms 
minutėms po to, kai ji buvo išsiųsta. 
Paslaugų teikėjai kilmės šalyje iš savo 
tarptinklinio ryšio vartotojų negauna 
jokių mokesčių už tarptinkliniu ryšiu 
siunčiamas SMS žinutes, kurios gavėją 
pasiekia vėliau nei praėjus penkioms 
minutėms po to, kai ji buvo išsiųsta.

Or. ro

Pakeitimas 264
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Paslaugų savajame tinkle teikėjai taiko 
Europos SMS tarifą visiems naujiems 
tarptinklinio ryšio vartotojams, sąmoningai 
nepasirinkusiems kito SMS siuntimo 
tarptinkliniu ryšiu tarifo arba tarptinklinio 
ryšio paslaugų tarifų paketo, pagal kurį 
nustatytas kitas tarptinkliniu ryšiu 
siunčiamų reguliuojamų SMS žinučių 
tarifas.

5. Paslaugų savajame tinkle teikėjai taiko 
Europos SMS tarifą visiems naujiems 
tarptinklinio ryšio vartotojams, sąmoningai 
nepasirinkusiems pasiūlymo, kuris atitinka 
4 straipsnio 6a dalis sąlygas, arba kito 
SMS siuntimo tarptinkliniu ryšiu tarifo 
arba tarptinklinio ryšio paslaugų tarifų 
paketo, pagal kurį nustatytas kitas 
reguliuojamų SMS žinučių siuntimo 
tarptinkliniu ryšiu tarifas.

Or. en

Pakeitimas 265
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas 6. Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas 
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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.

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 vieno mėnesio
laikotarpį, kurį galios ankstesnis 
tarptinklinio ryšio tarifas. Europos SMS 
tarifą visada galima derinti su Europos 
tarifu.

Or. en

Pakeitimas 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjai, vykdantys veiklą 
pasienio regione, nustato tarpinę SMS 
paslaugų tarifų zoną, kurioje vartotojai 
moka standartinį tarifą, nepriklausomai 
nuo to, kurios šalies tinklu jie naudojasi. 
Tarpiniai SMS tarifai neviršija savajame 
tinkle nustatytų tarifų. Tokios zonos 
nustatomos 10 kilometrų teritorijoje 
abejose sienos pusėse.

Or. en

Pakeitimas 267
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Paslaugų savajame tinkle operatoriai 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamas SMS 
žinutes gali apriboti tik tuomet, jei 
vartotojas aiškiai to reikalauja arba jei 
buvo pasiektas nurodytas sąskaitos 
limitas.

Or. de

Pakeitimas 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

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 0,25 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 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

Pakeitimas 269
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu



AM\888051LT.doc 41/95 PE478.645v01-00

LT

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

Pakeitimas 270
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
taikyti tarptinklinio ryšio vartotojo 
tarptinklinio ryšio paslaugų 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 19 straipsnio, 
didžiausia vidutinė didmeninė kaina už 
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reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 0,10 EUR
tol, kol galioja šis reglamentas.

teikiamas reguliuojamas duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 
0,03 EUR už perduotų duomenų megabaitą
tol, kol galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 271
Ioannis A. Tsoukalas

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 50 EUR, nuo 2013 m. liepos 
1 d.– 40 EUR, o nuo 2014 m. liepos 1 d. –
30 EUR už perduotų duomenų gigabaitą
apsauginės ribos. Nepažeidžiant 
13 straipsnio, didžiausia vidutinė
didmeninė kaina už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 30 EUR
už perduotų duomenų gigabaitą tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 272
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
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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.

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

Pakeitimas 273
Miloslav Ransdorf

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 0,05 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
už perduotų duomenų megabaitą tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en
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Pakeitimas 274
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 
mažmeninės ir didmeninės kainos, kad į naują tarptinklinio ryšio rinką ateitų konkurentai ir 
būtų skatinama konkurencija bei sukuriama pridėtinė vertė vartotojams.

Pakeitimas 275
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 

1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
lankomos šalies tinklo operatorius gali 
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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.

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

Or. en

Pakeitimas 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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, nuo 2014 m. liepos 
1 d. – 0,10 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
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Pakeitimas 277
Marita Ulvskog

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 0,05 EUR, nuo 2013 m. 
liepos 1 d.– 0,04 EUR, o nuo 2014 m. 
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. birželio 
30 d., kai bus panaikintas kainų 
diferencijavimas už duomenų perdavimą 
savajame tinkle ir tarptinkliniu ryšiu.

Or. en

Pakeitimas 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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. 

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 
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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 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 279
Seán Kelly

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 0,05 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
už perduotų duomenų megabaitą tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska
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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.

Or. en

Pakeitimas 281
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Duomenų kiekio apskaičiavimas 

nustatant vidutinę didmeninę kainą
Duomenų kiekis nustatant vidutinę 
didmeninę kainą, kurią lankomos šalies 
tinklo operatorius taiko tarptinklinio ryšio 
vartotojo paslaugų savajame tinkle 
teikėjui už reguliuojamų duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų 
teikimą naudojantis tos lankomos šalies 
tinklu, skaičiuojamas terabaitais.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sparčią technologijų plėtrą telekomunikacijų srityje, didmeninis duomenų 
kiekio perdavimas turi būti skaičiuojamas terabaitais. 
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Pakeitimas 282
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
suteikia galimybę visiems savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams naudotis 
2 dalyje numatytu Europos duomenų tarifu 
ir jį aiškiai bei skaidriai siūlo. Šis Europos 
duomenų tarifas nesiejamas su jokiais 
abonentiniais arba kitokiais fiksuotais ar 
pasikartojančiais mokesčiais ir gali būti 
derinamas su bet kokiu mažmeniniu tarifu.

1. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
nediskriminuoja tarptinklinio ryšio 
vartotojų nustatydami gerokai didesnes 
kraštutines ribas ir didesnes kainas, 
palyginti su savojo tinklo vartotojais, ir
suteikia galimybę visiems savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams naudotis 
2 dalyje numatytu Europos duomenų tarifu 
ir jį aiškiai bei skaidriai siūlo. Šis Europos 
duomenų tarifas nesiejamas su jokiais 
abonentiniais arba kitokiais fiksuotais ar 
pasikartojančiais mokesčiais ir gali būti 
derinamas su bet kokiu mažmeniniu tarifu.

Or. en

Pakeitimas 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
suteikia galimybę visiems savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams naudotis 2 
dalyje numatytu Europos duomenų tarifu ir 
jį aiškiai bei skaidriai siūlo. Šis Europos 
duomenų tarifas nesiejamas su jokiais 
abonentiniais arba kitokiais fiksuotais ar 
pasikartojančiais mokesčiais ir gali būti 
derinamas su bet kokiu mažmeniniu tarifu.

1. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
suteikia galimybę visiems savo 
tarptinklinio ryšio vartotojams naudotis 2 
dalyje numatytu Europos duomenų tarifu ir 
jį aiškiai bei skaidriai siūlo. Šis Europos 
duomenų tarifas nesiejamas su jokiais 
abonentiniais arba kitokiais fiksuotais ar 
pasikartojančiais mokesčiais ir gali būti 
derinamas su bet kokiu mažmeniniu tarifu.
Taikant Europos duomenų tarifą 
siekiama įgyvendinti tinklo neutralumo 
koncepciją atsižvelgiant į bet kokių 
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duomenų naudojimą, ypač susijusį su 
prieiga prie VoIP ir kitų panašių 
paslaugų.

Or. en

Pakeitimas 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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, nuo 2012 m. 
liepos 1 d. 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 2014 m. birželio 
30 d., kai bus panaikintas kainų 
diferencijavimas už duomenų perdavimą 
savajame tinkle ir tarptinkliniu ryšiu, 
didžiausia reguliuojama mažmeninė kaina 
už perduotą megabaitą yra 0,20 EUR.

Or. en

Pakeitimas 285
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



AM\888051LT.doc 51/95 PE478.645v01-00

LT

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, nuo 2012 m. 
liepos 1 d. neviršija 0,15 EUR už 
megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. kainos riba sumažinama 
atitinkamai iki 0,12 EUR ir 0,09 EUR už 
perduotą megabaitą. Nepažeidžiant 13 ir 
19 straipsnių, iki 2016 m. birželio 30 d. 
didžiausia reguliuojama mažmeninė kaina 
už perduotą megabaitą yra 0,09 EUR.

Or. en

Pakeitimas 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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, nuo 2012 m. 
liepos 1 d. 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. Nepažeidžiant 13 ir 
19 straipsnių, didžiausia reguliuojama 
mažmeninė kaina už perduotą megabaitą 
yra 200 EUR tol, kol galioja šis 
reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 287
Marita Ulvskog
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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, nuo 2012 m. 
liepos 1 d. 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. birželio 
30 d., kai bus panaikintas kainų 
diferencijavimas už duomenų perdavimą 
savajame tinkle ir naudojant tarptinklinį 
ryšį, didžiausia reguliuojama mažmeninė
kaina už perduotą megabaitą yra
0,09 EUR.

Or. en

Pakeitimas 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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 

2. 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, nuo 2012 m. 
liepos 1 d. 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, o 
nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 0,25 EUR už 
perduotą megabaitą. Nepažeidžiant 13 ir 
19 straipsnių, iki 2016 m. birželio 30 d. 
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yra 0,50 EUR. didžiausia reguliuojama mažmeninė kaina 
už perduotą megabaitą yra 0,25 EUR.

Or. en

Pakeitimas 289
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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, nuo 2012 m. 
liepos 1 d. 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

Pakeitimas 290
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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 

2. 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, nuo 2012 m. 
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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.

liepos 1 d. neviršija 0,75 EUR už 
megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. kainos riba sumažinama 
atitinkamai iki 0,50 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

Pakeitimas 291
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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, nuo 2012 m. 
liepos 1 d. 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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 292
Niki Tzavela
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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, nuo 2012 m. 
liepos 1 d. 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

Pakeitimas 293
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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, nuo 2012 m. 
liepos 1 d. neviršija 100 EUR už gigabaitą. 
2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. liepos 1 d. 
kainos riba sumažinama atitinkamai iki 
60 EUR ir 30 EUR už perduotą gigabaitą. 
Nepažeidžiant 13 ir 19 straipsnių, iki 
2016 m. birželio 30 d. didžiausia 
reguliuojama mažmeninė kaina už perduotą 
gigabaitą yra 30 EUR.
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Or. en

Pakeitimas 294
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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, nuo 2012 m. 
liepos 1 d. neviršija 0,25 EUR už 
megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. kainos riba sumažinama 
atitinkamai iki 0,15 EUR ir 0,10 EUR už 
perduotą megabaitą. Nepažeidžiant 
19 straipsnio, iki 2016 m. birželio 30 d. 
didžiausia reguliuojama mažmeninė kaina 
už perduotą megabaitą yra 0,10 EUR.

Or. en

Pakeitimas 295
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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 

2. 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, nuo 2012 m. 
liepos 1 d. neviršija 20 EUR už gigabaitą. 
Didžiausia mažmeninė kaina už mažiau 
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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.

nei 1 gigabaito duomenų teikimą 
tarptinkliniu ryšiu atitinka 20 EUR už 
gigabaitą. Nepažeidžiant 13 ir 
19 straipsnių, iki 2016 m. birželio 30 d. 
didžiausia reguliuojama mažmeninė kaina 
už perduotą gigabaitą yra 20 EUR.

Or. en

Pakeitimas 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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, nuo 2012 m. 
liepos 1 d. neviršija 0,50 EUR už 
megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. kainos riba sumažinama 
atitinkamai iki 0,30 EUR ir 0,20 EUR už 
perduotą megabaitą. Nepažeidžiant 13 ir 
19 straipsnių, iki 2016 m. birželio 30 d. 
didžiausia reguliuojama mažmeninė kaina 
už perduotą megabaitą yra 0,20 EUR.
Paslaugų savajame tinkle teikėjai negali 
papildomai apmokestinti tarptinklinio 
ryšio vartotojų už naudojimąsi tokiomis 
programomis ar paslaugomis kaip VoIP.

Or. en

Pakeitimas 297
Jean-Pierre Audy

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

2. 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.

2. 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, nuo 2012 m. 
liepos 1 d. 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

It is suggested to ensure a 200% margin after 2014, as recommended by the BEREC in its 
“Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming”. In this 
document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the Commission between 
some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify. Smaller gaps (in 
general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient room for new 
entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not develop 
sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such 
objective: the retail caps should be decreased following the 200% margin principle, the 
objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposal for 2014. Such levels 
should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an 
in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 19.

Pakeitimas 298
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 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, nuo 2012 m. 
liepos 1 d. neviršija 0,45 EUR už 
megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. 
liepos 1 d. kainos riba sumažinama 
atitinkamai iki 0,35 EUR ir 0,25 EUR už 
perduotą megabaitą.

Or. ro

Pakeitimas 299
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
savo tarptinklinio ryšio vartotojus už bet 
kurią reguliuojamą duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, kuriai 
taikomas Europos tarifas, apmokestina 
kilobaitų tikslumu.

Visi tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
savo tarptinklinio ryšio vartotojus už bet 
kurią reguliuojamą duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugą, kuriai 
taikomas Europos tarifas, apmokestina 
megabaitų tikslumu.

Or. ro

Pakeitimas 300
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjai taiko Europos 
duomenų tarifą visiems naujiems 
tarptinklinio ryšio vartotojams, sąmoningai 
nepasirinkusiems kito duomenų perdavimo 

4. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjai taiko Europos 
duomenų tarifą visiems naujiems 
tarptinklinio ryšio vartotojams, sąmoningai 
nepasirinkusiems pasiūlymo, kuris atitinka 
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tarptinkliniu ryšiu tarifo arba tarptinklinio 
ryšio tarifų paketo, pagal kurį nustatytas 
kitas reguliuojamų duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų tarifas.

4 straipsnio 6a dalis sąlygas, arba kito 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
tarifo arba tarptinklinio ryšio paslaugų
tarifų paketo, pagal kurį nustatytas kitas 
reguliuojamų duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų tarifas.

Or. en

Pakeitimas 301
Ioannis A. Tsoukalas

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 
pasirinkimo arba atsisakymo vykdymą ne 
ilgiau nei nustatytą trumpiausią vieno 
mėnesio laikotarpį, kurį galios ankstesnis 
tarptinklinio ryšio tarifas. Europos 
duomenų tarifą visada galima derinti su 
Europos SMS tarifu.

Or. en

Pakeitimas 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nuo 2012 m. liepos 1 d. paslaugų 
savajame tinkle teikėjai, vykdantys veiklą 
pasienio regione, nustato tarpinę 
duomenų perdavimo paslaugų tarifų 
zoną, kurioje vartotojai moka standartinį 
tarifą, nepriklausomai nuo to, kurios 
šalies tinklu jie naudojasi. Tarpiniai 
duomenų perdavimo tarifai neviršija 
savajame tinkle nustatytų tarifų. Tokios 
zonos nustatomos 10 kilometrų teritorijoje 
abejose sienos pusėse.

Or. en

Pakeitimas 303
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Duomenų kiekio apskaičiavimas 

nustatant vidutinę mažmeninę kainą
Duomenų kiekis nustatant vidutinę 
mažmeninę Europos duomenų tarifo 
kainą, kurią paslaugų savajame tinkle 
teikėjas taiko tarptinklinio ryšio vartotojui 
už reguliuojamų duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų teikimą, 
skaičiuojamas gigabaitais.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sparčią technologijų plėtrą telekomunikacijų srityje, mažmeninis duomenų 
perdavimas turi būti skaičiuojamos gigabaitais.
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Pakeitimas 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Bendras tarifas

Nuo 2015 m. liepos 1 d. nacionalinio ir 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai greta 
egzistuojančių tarifų savo klientams 
pasiūlo bendrą tarifą skambučiams, SMS 
žinutėms ir duomenų perdavimui ir jį 
paskelbia; taikant bendrą tarifą galioja 
vienodos kainos nepriklausomai nuo to, 
ar vartotojas naudojasi tarptinkliniu 
ryšiu, ar ne.
Bendras tarifas neviršija 7 straipsnio 
2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 
12 straipsnio 2 dalyje nustatytų didžiausių 
leistinų kainų.

Or. en

Pakeitimas 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 



AM\888051LT.doc 63/95 PE478.645v01-00

LT

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.
4. Atitinkamos didžiausios kainos 
nebetaikomos nuo pirmosios kito mėnesio 
po duomenų, kuriais įrodoma, kad 
įvykdytos atitinkamai 2 arba 3 dalies 
sąlygos, paskelbimo dienos.
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Or. en

Pakeitimas 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jei po 2018 m. birželio 30 d. vienos iš 
tarptinklinio ryšio paslaugų (skambučiai, 
SMS žinutės arba duomenys) vidutinė 
didmeninė kaina, susijusi su 
nesubalansuotu srautu tarp dviejų tai pačiai 
grupei nepriklausančių ryšio operatorių, 
sumažėja ne mažiau kaip iki 50 %
6 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje 
ir 11 straipsnio 1 dalyje numatytų 
didžiausių didmeninių kainų, didžiausios 
didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų 
kainos daugiau netaikomos. Remdamasi 
EERRI surinktais rinkos duomenimis, 
Komisija reguliariai 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 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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 

2. Jei po 2018 m. birželio 30 d. vienos iš 
tarptinklinio ryšio paslaugų (skambučiai, 
SMS žinutės arba duomenys) vidutinė 
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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.

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 bent 75 proc. 
valstybių narių, 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 308
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po 2018 m. birželio 30 d. vienos iš 
tarptinklinio ryšio paslaugų (skambučiai, 
SMS žinutės arba duomenys) vidutinė 
didmeninė kaina, susijusi su 
nesubalansuotu srautu tarp dviejų tai 
pačiai grupei nepriklausančių ryšio 
operatorių, sumažėja ne mažiau kaip iki 
75 % 6 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 1 
dalyje ir 11 straipsnio 1 dalyje numatytų 
didžiausių didmeninių kainų, didžiausios 
didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų 
kainos daugiau netaikomos. Remdamasi 
EERRI surinktais rinkos duomenimis, 
Komisija reguliariai vertina, ar ši sąlyga 
įvykdyta; jei taip, Europos Sąjungos 
oficialiojo leidinio C serijoje ji 
nedelsdama paskelbia duomenis, kuriais 
įrodoma, kad atitinkamai paslaugai 

Išbraukta.
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nebetaikomos didžiausios didmeninės 
kainos.

Or. ro

Pakeitimas 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei pagal 5 straipsnį įgyvendinus 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 

3. 7 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 
2 dalyje ir 12 straipsnio 2 dalyje numatytos 
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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.

didžiausios mažmeninės kainos 
nebetaikomos, kai tik bus įgyvendinta 
tikra bendroji judriojo ryšio rinka, kurioje 
bus taikomas vienas bendras tarifas ir 
draudžiama diskriminacija nustatant ryšio 
paslaugų kainas savoje šalyje ir ES 
mastu. Kai ši sąlyga bus įvykdyta, Europos 
Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje 
Komisija nedelsdama paskelbia duomenis, 
kuriais įrodoma, kad atitinkamai paslaugai 
nebetaikomos didžiausios mažmeninės 
kainos.

Or. en

Pakeitimas 311
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Išbraukta.
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Or. ro

Pakeitimas 312
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkamos didžiausios kainos 
nebetaikomos nuo pirmosios kito mėnesio 
po duomenų, kuriais įrodoma, kad 
įvykdytos atitinkamai 2 arba 3 dalies 
sąlygos, paskelbimo dienos.

4. Atitinkamos didžiausios kainos turėtų 
būti nebetaikomos tik tuomet, kai bus 
galima pasikliauti, kad rinkos veiksnių 
pakaks tam, kad kaina visoje ES ir po visą 
rinką keliaujantiems bei dažnai 
tarptinkliniu ryšiu besinaudojantiems 
asmenims būtų apribota iki tokio lygio, 
kurį teisės aktų leidėjai laiko tinkamu.

Or. en

Pakeitimas 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažmeninių reguliuojamų skambučių 
naudojantis tarptinkliniu ryšiu ir 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamų reguliuojamų
SMS žinučių kainų skaidrumas

Mažmeninių skambučių naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu ir tarptinkliniu ryšiu 
siunčiamų SMS žinučių kainų skaidrumas

Or. en

Pakeitimas 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

1. 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.

1. 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

Pakeitimas 315
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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 

1. 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 arba trečiąją 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 
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valstybėje narėje, nebent vartotojas 
paslaugų savajame tinkle teikėjui būtų 
pranešęs, kad tokios paslaugos 
nepageidauja.

žinutes lankomoje valstybėje narėje arba 
trečiojoje šalyje, nebent vartotojas 
paslaugų savajame tinkle teikėjui būtų 
pranešęs, kad tokios paslaugos 
nepageidauja.

Or. en

Pakeitimas 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. 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 yra ne jaunesnis nei 
18 metų ir paslaugų savajame tinkle 
teikėjui būtų pranešęs, kad tokios 
paslaugos nepageidauja.

Or. en

Pagrindimas

Nepilnamečiai turėtų būti ypač apsaugoti nuo didelių sąskaitų.

Pakeitimas 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska
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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 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Pakeitimas 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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 

Kiekvieną kartą gavęs tokį pranešimą, ne
jaunesnis nei 18 metų 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 
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šią paslaugą. teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

Or. en

Pagrindimas

Nepilnamečiai turėtų būti ypač apsaugoti nuo didelių sąskaitų.

Pakeitimas 320
Teresa Riera Madurell

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 321
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis



AM\888051LT.doc 73/95 PE478.645v01-00

LT

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, nemokamai judriojo ryšio 
skambučiu arba SMS gauna 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 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų savajame tinkle teikėjai visiems 
vartotojams pateikia visą informaciją apie 
tai, kaip išvengti neapdairių tarptinklinio 
ryšio mokesčių.

Or. en

Pakeitimas 323
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų savajame tinkle teikėjai imasi 
reikiamų priemonių siekdami užtikrinti, 
kad visi jų tarptinklinio ryšio vartotojai
žinotų apie galimybę naudotis Europos 
tarifu, Europos SMS tarifu ir Europos 
duomenų tarifu . Pirmiausia jie visiems 
tarptinklinio ryšio vartotojams aiškiai ir 
nešališkai praneša apie Europos tarifo 
taikymo sąlygas, Europos SMS tarifo 
taikymo sąlygas , o iki 2012 m. birželio 
30 d. – apie 12 straipsnyje nustatytas 
Europos duomenų tarifo taikymo sąlygas. 
Vėliau visiems kitą tarifą pasirinkusiems 
vartotojams jis pagrįstais laiko tarpais 
siunčia atitinkamą priminimą.

Paslaugų savajame tinkle teikėjai aktyviai 
informuoja visus savo tarptinklinio ryšio 
vartotojus apie galimybę naudotis Europos 
tarifu, Europos SMS tarifu ir Europos 
duomenų tarifu. Pirmiausia jie visiems 
tarptinklinio ryšio vartotojams aiškiai ir 
nešališkai praneša apie Europos tarifo 
taikymo sąlygas, Europos SMS tarifo 
taikymo sąlygas , o iki 2012 m. birželio 
30 d. – apie 12 straipsnyje nustatytas 
Europos duomenų tarifo taikymo sąlygas. 
Vėliau visiems kitą tarifą pasirinkusiems 
vartotojams jis pagrįstais laiko tarpais 
siunčia atitinkamą priminimą.

Or. en

Pakeitimas 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

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 ES šalyse, 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 
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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, 
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. Šiame pranešime nurodoma, 
kokių veiksmų vartotojas turi imtis, jei 
nori, kad šios 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 
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mokestį, nebent (ir kol) tarptinklinio ryšio 
vartotojas pareikalauja, kad tokios 
paslaugos būtų toliau teikiamos arba vėl 
pradėtos teikti.
Jei vartotojas prašo „finansinės 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.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant tarptinklinį ryšį ne ES teritorijoje taip pat turėtų būti taikoma nuostata dėl didelių 
sąskaitų už tarptinklinio ryšio SMS žinutes ir skambučius.

Pakeitimas 325
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Savojo tinklo operatoriai savo 
klientams turėtų nemokamai suteikti 
galimybę susipažinti su jų atliktų 
tarptinklinio ryšio skambučių ir išsiųstų 
SMS žinučių kiekiu, išreikštu skaičiais ir 
tenkančiomis išlaidomis. Ši informacija 
atnaujinama bent kartą per dieną. 

Or. de

Pakeitimas 326
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Kai SMS žinutė siunčiama į kitą valstybę 
narę, sutrikus perdavimui paslaugos 
teikėjas nedelsiant SMS žinute 
informuoja apie tai vartotoją.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visapusišką tarpvalstybinį ryšį, būtina garantuoti SMS žinučių perdavimą. 

Pakeitimas 327
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. 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

Pagrindimas

Išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojai, turintys automatinį kredito papildymą, turėtų būti 
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apsaugoti nuo didelių sąskaitų; tokie vartotojai buvo neapdairiai išbraukti iš pradinio 
pasiūlyto dokumento taikymo srities. Be to, kai kurie išankstinio mokėjimo paslaugų 
vartotojai dabartinėmis sąlygomis negali naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugomis.

Pakeitimas 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. 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 
Sąjungos viduje ir už jos ribų 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

Pakeitimas 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

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 

Prireikus paslaugų savajame tinkle teikėjai, 
prieš sudarydami sutartį ir po jos sudarymo 
reguliariai informuoja savo klientus apie 
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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.

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 
ir neapdairaus naudojimosi tarptinkliniu 
ryšiu pasienio regionuose.

Or. en

Pakeitimas 330
Ioan Enciu

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.

Or. en

Pakeitimas 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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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.

Or. en

Pakeitimas 332
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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 ar 
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 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
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Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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.

Or. en

Pakeitimas 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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 ne jaunesnis 
kaip 18 metų vartotojas būtų įspėjęs 
paslaugų savajame tinkle teikėją, kad jam 
tokios informacijos nereikia.

Or. en
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Pagrindimas

Nepilnamečiai turėtų būti ypač apsaugoti nuo didelių sąskaitų.

Pakeitimas 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 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 
priemonėmis, kad ją būtų lengva gauti ir 
suprasti.

Or. en

Pakeitimas 336
Teresa Riera Madurell

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 
arba trečiąją šalį nei ta, kurioje yra jo 
savasis tinklas, ir pirmą kartą pradeda 
naudotis reguliuojama duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslauga toje 
konkrečioje valstybėje narėje arba 
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 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 

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 
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tarptinkliniu ryšiu paslauga, tinkamomis 
priemonėmis, kad ją būtų lengva gauti ir 
suprasti.

būtų lengva gauti ir suprasti.

Or. en

Pakeitimas 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 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.

3. 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 Sąjungos viduje ir 
už jos ribų suteiktas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas, ir kuria 
užtikrinama, kad negavus aiškaus vartotojo 
sutikimo susikaupusios išlaidos už 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugas, teikiamas nustatytą naudojimosi 
laikotarpį, neviršytų nustatytos finansinės 
ribos.

Or. en

Pakeitimas 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamas šio tikslo, paslaugų savajame 
tinkle teikėjas nustato vieną ar kelias 

Siekdamas šio tikslo, paslaugų savajame 
tinkle teikėjas nustato vieną ar kelias 
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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.

didžiausias nurodyto naudojimo laikotarpio 
finansines ribas, laikydamasis sąlygos, kad 
ne jaunesnis kaip 18 metų 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. 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

Ypač nepilnamečiai turėtų būti apsaugoti nuo didelių sąskaitų.

Pakeitimas 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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 ne jaunesniam 
kaip 18 metų 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).
Jaunesniems nei 18 metų vartotojams 
nustatyta riba turi siekti beveik 20 EUR 
per mėnesį (neįskaitant PVM), tačiau 
neviršyti šios mokėtinų mokesčių sumos.

Or. en
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Pagrindimas

Nepilnamečiai turėtų būti ypač apsaugoti nuo didelių sąskaitų.

Pakeitimas 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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 % 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

Pagrindimas

Nepilnamečiai turėtų būti ypač apsaugoti nuo didelių sąskaitų.

Pakeitimas 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Kainų palyginimas
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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 ir 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 lengvai palyginti skirtingų judriojo ryšio telefonų tarifų, kuriuos siūlo 
įvairūs operatoriai, dėl sudėtingų jų aprašų ir paketų. Komisija turėtų atlikti su tuo susijusį 
tyrimą. Kad išlaidos nebūtų slepiamos, reikėtų aiškiai nustatyti, kad bet kokia informacija 
apie kainą, kurią gauna vartotojas, būtų nurodoma kartu su PVM.

Pakeitimas 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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 
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.

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų 
pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi 
visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų 
įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios. Jose numatyta pareiga 
kompensuoti abonentams, 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 
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nuostatų pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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, 
pasikonsultavusi su EERRI ir kitomis 
atitinkamomis šalimis, ne vėliau kaip 
2013 m. sausio 1 d. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai naują 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:

Or. en

Pakeitimas 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 

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 
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šio reglamento tikslai. Šiuo tikslu 
Komisija, be kita ko, peržiūri:

šio reglamento tikslai. Šiuo tikslu 
Komisija, be kita ko, peržiūri:

Or. en

Pakeitimas 346
Adina-Ioana Vălean

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

Pakeitimas 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirma 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;

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

Or. en
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Pagrindimas

Svarbiausia yra skirtumas tarp nacionalinių ir tarptinklinio ryšio tarifų.

Pakeitimas 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirma 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.

Or. en

Pakeitimas 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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
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Pakeitimas 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies trečia 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 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies trečia 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;

– tai, kiek vartotojai gavo naudos dėl 
sumažėjusių judriojo ryšio paslaugų 
sąnaudų ir tarifų įvairovės bei produktų, 
kuriais gali naudotis įvairiais režimais 
skambinantys vartotojai;

Or. en

Pakeitimas 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– kiek 3 ir 4 straipsniuose numatyti 
struktūriniai sprendimai padėjo 
tarptinklinio ryšio rinkoje formuotis 
konkurencijai, siekiant nustatyti vieną 
bendrą tarifą.

Or. en
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Pakeitimas 355
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies penkta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– operatorių vykdomą struktūrinių 
sprendimų įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 356
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies penkta b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kokią įtaką 4 straipsnio 6a punkte 
nurodyta išlyga turėjo siekiant šiame 
reglamente nustatytų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 

Išbraukta.
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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.

Or. en

Pakeitimas 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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. Jei iš ataskaitos paaiškėja, kad šiame 
reglamente numatytų priemonių nepakanka 
tam, kad siekiant naudos Europos 
vartotojams būtų sustiprinta tarptinklinio 
ryšio rinkos konkurencija ir nustatytas 
vienas bendras tarifas, Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymus, kuriais įgyvendinami 
techniniai ir struktūriniai pokyčiai, būtini 
kuriant tikrą bendrąją judriojo ryšio 
rinką, kurioje būtų taikomas vienas 
bendras tarifas ir draudžiama 
diskriminacija nustatant ryšio paslaugų 
kainas savoje šalyje ir ES mastu.

Or. en

Pakeitimas 359
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis nustoja galioti 2022 m. birželio 30 d. Komisija ne vėliau kaip iki 2020 m.
birželio 30 d. įvertina reglamentą, 
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atsižvelgdama į įgytą patirtį ir padarytą 
pažangą jį įgyvendinant, ir pateikia 
reikalingus pasiūlymus.

Or. ro


