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(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptinklinio ryšio per 
viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (nauja redakcija)
(COM(2011) 0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187 (COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0402),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0190/2011),

– atsižvelgdamas į SESV 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (...)1,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę (...)2,

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo3,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 25 d. Teisės reikalų komiteto laišką, pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalį pateiktą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 
grupės nuomone, pasiūlyme, be jame nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir, 
kadangi, atsižvelgiant į nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų 
kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgdamas į Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės 
rekomendacijas;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

                                               
1 OL C 0, 0000 0 0 p. 0./Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 OL C 0, 0000 0 0 p. 0./Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
3 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir teisinio tikrumo, turėtų būti paaiškinta, kad atitinkamos Prieigos 
direktyvos nuostatos, įskaitant nediskriminavimo ir sąveikos taisykles, pagal šį reglamentą 
taikomos ir techniniams prieigos aspektams.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Didmeninės tarptinklinio ryšio 
prieigos suteikimo įpareigojimas turėtų 
būti taikomas visoms sudedamosioms 
dalims ir priemonėms, kurios būtinos teikti 
tarptinklinio ryšio paslaugas, pavyzdžiui, 
šioms sudedamosioms dalims: prieiga prie 
tinklo sudedamųjų dalių ir susijusių 
priemonių, prieiga prie reikiamų 
programinės įrangos sistemų, įskaitant 
veiklos palaikymo sistemas, prieiga prie 
informacijos sistemų arba duomenų bazių, 
skirtų išankstinių užsakymų teikimo, 
užsakymo, priežiūros ir remonto prašymų 
bei sąskaitų rengimui, prieiga prie numerių 
susiejimo arba lygiavertes funkcijas 
atliekančių sistemų, prieiga prie judriojo 
ryšio tinklų ir prieiga prie virtualiųjų tinklų 
paslaugų.

(20) Didmeninės tarptinklinio ryšio 
prieigos suteikimo įpareigojimas, 
remiantis atitinkamomis Prieigos 
direktyvos nuostatomis, turėtų būti 
taikomas visoms sudedamosioms dalims ir 
priemonėms, kurios būtinos teikti 
tarptinklinio ryšio paslaugas, pavyzdžiui, 
šioms sudedamosioms dalims: prieiga prie 
tinklo sudedamųjų dalių ir susijusių 
priemonių, prieiga prie reikiamų 
programinės įrangos sistemų, įskaitant 
veiklos palaikymo sistemas, prieiga prie 
informacijos sistemų arba duomenų bazių, 
skirtų išankstinių užsakymų teikimo, 
užsakymo, priežiūros ir remonto prašymų 
bei sąskaitų rengimui, prieiga prie numerių 
susiejimo arba lygiavertes funkcijas 
atliekančių sistemų, prieiga prie judriojo 
ryšio tinklų ir prieiga prie virtualiųjų tinklų 
paslaugų.

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Vartotojai turėtų turėti teisę jiems 
palankiu būdu nuspręsti įsigyti nuo savo 
šalyje teikiamų judriojo ryšio paslaugų 
paketo atskirtas tarptinklinio ryšio 
paslaugas. Šiuo metu yra keletas 
galimybių, kaip techniškai įgyvendinti 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
pardavimo priemonę, įskaitant dviejų 
IMSI (du atskiri tarptautinio judriojo 
ryšio abonento identifikatoriai toje pačioje 
SIM kortelėje), vieno IMSI (vieno 
tarptautinio judriojo ryšio abonento 
identifikatoriaus pasidalijimas tarp 
paslaugų savajame tinkle teikėjo ir 
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tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo) ir 
dviejų arba vieno IMSI derinių 
naudojimo galimybę, suteikiant teisę 
abonentui pakeisti paslaugų teikėją
lankomoje šalyje (vietinė prieiga prie 
išorinio tinklo paslaugų). Šiame 
reglamente neturėtų būti pateiktas 
konkretus techninis sprendimas, kad būtų 
pasiektas pavienių tarptinklinio ryšio 
paslaugų pardavimo tikslas, o sudaryta 
galimybė EERRI, glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija, priimti 
naudingiausią ir veiksmingiausią 
sprendimą, įskaitant suderintus 
sprendimus, tačiau turėtų būti nustatyti su 
techninėmis savybėmis susiję pagrindiniai 
reikalavimai, kuriuos turėtų atitikti bet 
kokia priemonė, skirta pavienėms
tarptinklinio ryšio paslaugoms parduoti. 
Šie pagrindiniai reikalavimai turėtų 
apimti galimybę suderintai visoje Europos 
Sąjungoje nustatyti vartotojams sąlygas, 
kad jie galėtų greitai ir lengvai, 
nekeisdami savo numerių, pasirinkti kitą 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją, o 
visoje Sąjungoje būtų teikiamos tokios 
pačios kokybės tarptinklinio ryšio 
paslaugos. Be to, neturėtų būti kliudoma 
naudoti tarptinklinį ryšį asmenims, 
esantiems ne Europos Sąjungoje, arba 
trečiųjų šalių piliečiams, esantiems 
Europos Sąjungoje. Remiantis 
pagrindiniais reikalavimais, priimant bet 
kokį techninį sprendimą turėtų būti 
užtikrinta paslaugų sąveika.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti nustatyti pagrindiniai kriterijai, kurių turėtų laikytis bet kuri pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo priemonė, o ne nurodytas koks nors konkretus 
technologinis metodas.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(65) Siekiant užtikrinti, kad reguliuojamieji 
įpareigojimai, susiję su tarptinklinio ryšio 
skambučių, SMS žinučių ir duomenų 
paslaugų didmeninėmis ir mažmeninėmis 
kainomis, būtų taikomi ne ilgiau, nei bus 
visiškai įgyvendinti struktūriniai 
sprendimai, o tarptinklinio ryšio rinkoje 
susiformuos pakankama konkurencija, 
Komisija persvarsto šio reglamento 
veikimą 2016 m. ir įvertina, ar pasiekti šio 
reglamento tikslai.

Or. en

Pagrindimas

Didžiausios didmeninės ir mažmeninės kainos turėtų būti panaikintos tik tada, kai bus 
veiksminga konkurencija. Todėl šis sprendimas turėtų būti persvarstytas, ir tai reikėtų atlikti 
2016 m., kad būtų pakankamai laiko konkurencijai plėtoti taikant struktūrines priemones.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
66 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66a) Labai skiriasi reguliuojami 
tarptinklinio ryšio tarifai Europos 
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Sąjungoje ir tarptinklinio ryšio tarifai, 
taikomi vartotojams jiems keliaujant ne 
Europos Sąjungoje, kurie išlieka aukšti, 
palyginti su Europos Sąjungoje 
galiojančiomis kainomis. Nesant 
nuoseklaus požiūrio į skaidrumą ir 
apsaugos priemonių, susijusių su 
tarptinkliniu ryšiu ne Europos Sąjungoje, 
vartotojai nėra užtikrinti dėl savo teisių, 
todėl dažnai atsisako naudotis judriojo 
ryšio paslaugomis užsienyje. Tai daro 
netiesioginį neigiamą poveikį tarptinklinio 
ryšio paslaugų vidaus rinkos plėtrai. 
Todėl būtina spręsti šią problemą, 
išlaikant tam tikro lygio skaidrumą ir 
taikant apsaugos priemones tarptinklinio 
ryšio paslaugoms, teikiamoms ne Europos 
Sąjungoje.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi vartotojams vis dar kyla didelių sąskaitų pavojus keliaujant į trečiąsias šalis, tam 
tikros apsaugos nuostatos turėtų būti taikomos ir tarptinklinio ryšio paslaugoms (balso, SMS, 
duomenų), teikiamoms ne Europos Sąjungoje. Šis pakeitimas – tai susijusių pakeitimų paketo 
dalis. Kiti susiję pakeitimai yra: 6, 8–9, 40–43, 46 (iš dalies) ir 47–50.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nors paslaugų atsiejimas gali suteikti daugiau skaidrumo taikant mokesčius už skirtingas 
judriojo ryšio paslaugas, gali atsirasti ir sudėtinga tarifų sistema. Todėl paslaugų savajame 
tinkle teikėjai privalo aiškiai informuoti savo vartotojus apie galimybę pasirinkti alternatyvius 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjus. Be to, vartotojams turi būti pateikta suprantama ir 
skaidri informacija apie kainas ir paslaugų savybes.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu Europos vartotojai yra automatiškai apsaugoti nuo didelių sąskaitų už duomenų 
perdavimą tarptinkliniu ryšiu. Vartotojams, pasirašiusiems apmokėjimo už suteiktas 
paslaugas sutartis, ir vartotojams, pasirašiusiems išankstinio apmokėjimo sutartis, turėtų būti 
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taikomas toks pat apsaugos lygis. Todėl vartotojams, pasirašiusiems išankstinio apmokėjimo 
sutartis, taikomas apsaugos mechanizmas neturėtų būti panaikintas.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas
Siekiant spręsti problemas, kurias nurodė EERRI, MMS žinutės neturėtų būti įtrauktos į 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugos apibrėžtį ir joms turi būti taikomos 
skaidrumo nuostatos.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Nors Komisijos pasiūlyme linkstama prie šio požiūrio (dviejų IMSI), o pranešėja mano, kad 
techniniu požiūriu galima būtų įgyvendinti šią priemonę, kuria būtų skatinamas vartotojo 
pasirinkimas ir konkurencija, yra ir kitų būdų, pvz., vieno IMSI ir vietinės prieigos prie 
išorinio tinklo paslaugų (angl. local break-out) derinys, kurie atrodo patrauklesni šiuo 
atžvilgiu. Iš esmės reglamente turėtų būti pasirinktas neutralus požiūris į technines atsiejimo 
priemones, atsižvelgiant ir į galimybę ateityje taikyti naujus ir veiksmingesnius alternatyvius 
metodus.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Su pavienių tarptinklinio ryšio 
paslaugų pardavimo priemonės, 
nurodytos 5 straipsnyje, teikimu susijusio 
sujungimo kainų nustatymas yra 
orientuotas į sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

Teikiant priemonę, nurodytą 5 straipsnyje, sujungimo kainų nustatymas susijęs su didmeninių 
kainų nustatymu.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal šį reglamentą prieigos ir sujungimo sąlygos turėtų būti suderintos su Prieigos 
direktyva 2002/19/EB, kad būtų apribota galimybė skirtingai aiškinti šias sąlygas, pvz., tuo 
atveju, jeigu būtų pateikta atskira prieigos apibrėžtis šiame reglamente. Atitinkamos Prieigos 
direktyvos nuostatos apima įsipareigojimus, susijusius su nediskriminavimu ir sąveika. Žr. 17 
pakeitimą.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant užtikrinti, kad didmeninei 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo 
prieigai būtų taikomas nuoseklus 
reguliavimo metodas, EERRI, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Komisija, nustato 
didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikimo prieigos gaires.

4. Siekiant užtikrinti, kad didmeninei 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo 
prieigai būtų taikomas nuoseklus 
reguliavimo metodas, EERRI, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Komisija, per šešis 
mėnesius nuo šio reglamento priėmimo 
nustato didmeninės tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikimo prieigos gaires.

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šiame straipsnyje nustatytai prieigai ir 
sujungimui taikomos atitinkamos Prieigos 
direktyvos 3 ir 4 straipsnių („Bendroji 
prieigos ir sujungimo sistema“ ir „Įmonių 
teisės ir įsipareigojimai“) 9 ir 10 
straipsnių („Skaidrumo įpareigojimas“ ir 
„Nediskriminavimo įpareigojimas“) ir 12 
straipsnio („Įpareigojimas dėl prieigos 
prie konkrečių tinklo priemonių ir jų 
naudojimo“) nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paslaugų savajame tinkle teikėjai 
suteikia savo abonentams galimybę 
naudotis bet kurio alternatyvaus 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo, su 
kuriuo yra sujungę tinklus, tarptinklinio 
ryčio skambučių, SMS žinučių ir duomenų 
paslaugomis.

1. Nuo 2014 m. liepos 1 d. paslaugų
savajame tinkle teikėjai suteikia savo 
abonentams galimybę naudotis bet kurio 
alternatyvaus tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjo, su kuriuo yra sujungę tinklus, 
tarptinklinio ryčio skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Iki 1 dalyje nurodytos datos paslaugų 
savajame tinkle teikėjai aiškiai, išsamiai ir 
lengvai prieinama forma informuoja visus 
savo tarptinklinio ryšio vartotojus apie 
galimybę atsisakyti jų turimų tarptinklinio 
ryšio paslaugų ir pasirinkti alternatyvaus 
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tarptinklinio ryšio paslaugas. Tarptinklinio 
ryšio vartotojams suteikiamas dviejų 
mėnesių laikotarpis, per kurį apie savo 
pasirinkimą jie turi pranešti jų paslaugų 
savajame tinkle teikėjui. Per šį laikotarpį 
apie savo pasirinkimą nepranešę
tarptinklinio ryšio vartotojai turi teisę 
pagal 3 ir 4 dalis bet kada pasirinkti 
alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją.

tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
tarptinklinio ryšio paslaugas. Tarptinklinio
ryšio vartotojai turi teisę pagal 3 ir 4 dalis 
bet kada pasirinkti alternatyvų tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėją.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai paprastai nebūna itin linkę pasirinkti kitus paslaugų teikėjus. Kad jie galėtų 
pasirinkti, turėdami informaciją, paslaugų savajame tinkle teikėjai turėtų būti įpareigoti 
aiškiai ir suprantamai pranešti savo vartotojams apie pokyčius ir galimybę pasirinkti 
alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Įvairių tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų pakeitimo laikotarpis yra pernelyg ilgas ir 
neatspindi vartotojų lūkesčių. Todėl toks pakeitimas turėtų būti atliekamas ne daugiau kaip 
per tris darbo dienas. Tuo atveju, kai vartotojas užsisako savo šalyje teikiamų paslaugų 
paketą, kuriame tarptinklinio ryšio paslaugų kainos skiriasi nuo Europos tarifo, Europos SMS 
tarifo arba Europos duomenų tarifo, siūlomas trijų mėnesių pakeitimo laikotarpis yra 
nepagrįstai ištęstas ir turėtų būti sutrumpintas iki dviejų mėnesių.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. 22 pakeitimą, kuriame aptariamas atvejis, kai trukdoma pakeisti operatorių.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
naudojasi savo įgaliojimais pagal 16 
straipsnį, inter alia, siekdamos užtikrinti, 
kad paslaugų teikėjams būtų taikomos 
atitinkamos sankcijos, įskaitant pareigą 
kompensuoti abonentams, jeigu delsiama 
ar kitaip trukdoma abonentui pasirinkti 
alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Universaliųjų paslaugų direktyvos nuostatomis dėl numerių perkeliamumo ir 
siekiant užtikrinti suderinamumą su minėta direktyva, paslaugų teikėjai neturėtų būti 
įpareigoti palengvinti sutarčių su konkurentais sudarymą (tai klausimas, kuris priklauso ir 
nuo to, kaip elgiasi alternatyvusis paslaugų teikėjas), tačiau jiems turėtų būti taikomos 
veiksmingos sankcijos, jei abonentui trukdoma tai padaryti.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiant užtikrinti bendrosios rinkos plėtrą, 
pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų 
priemonės techniniai sprendimai visų 
pirma turi atitikti šiuos pagrindinius 
reikalavimus:

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) techniniai sprendimai visoje Europos 
Sąjungoje turi būti įgyvendinami tuo pat 
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metu;

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galutiniai vartotojai turi turėti galimybę 
išlaikyti savo turimą judriojo ryšio 
telefono numerį;

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) galutiniai vartotojai turi turėti galimybę 
lengvai ir greitai pasirinkti alternatyvų 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją ir jį 
pakeisti, kartu išlaikydami savojo tinklo 
operatorių;

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Europos Sąjungos piliečiams, 
esantiems trečiosiose šalyse, arba trečiųjų 
šalių piliečiams, esantiems Europos 
Sąjungoje, neturi būti kliudoma naudotis 
tarptinkliniu ryšiu;
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Or. en

Pagrindimas

Siūlomo reglamento tekstas turėtų išlikti neutralus struktūrinio sprendimo dėl paslaugų 
atsiejimo atžvilgiu. Vertinant sparčią technologijų plėtrą, būtų pernelyg anksti siūlyti vieną 
sprendimą, nes ateityje gali atsirasti daugiau tinkamų sprendimų. Pasiūlyme turėtų būti 
numatyti pagrindiniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti bet koks techninis sprendimas, 
įskaitant tai, kad vartotojas galėtų išlaikyti tą patį numerį. Remiantis pagrindiniais 
reikalavimais ir Prieigos direktyva, priimant bet kokį techninį sprendimą turi būti užtikrintas 
didžiausias sąveikos laipsnis siekiant išvengti bet kokių techninių apribojimų.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Operatoriai užtikrina, kad būtinos pavienių
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
priemonės, atitinkančios pirmos 
pastraipos reikalavimus, būtų įdiegtos ne 
vėliau kaip iki 2014 m. liepos 1 d. 
Galutiniams vartotojams neturi būti 
nustatoma jokių tiesioginių pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
priemonės naudojimo mokesčių.

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

EERRI prižiūri, kaip įgyvendinamos 
gairės, ir, atsižvelgdama į praktinį jų 
taikymą, paskelbia persvarstytas gaires, 
jei tai būtina siekiant veiksmingiau ir 
efektyviau įgyvendinti pagrindinius 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

EERRI turėtų atidžiai prižiūrėti, kaip įgyvendinamos šios gairės, ir paskelbti persvarstytas 
gaires, jeigu reikia pagerinti pirminių gairių taikymo veiksmingumą ir efektyvumą.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Komisija, pasikonsultavusi su EERRI, 
turi įgaliojimus priimti deleguotuosius 
aktus pagal 18a straipsnį, siekdama 
nustatyti suderintus techninius 
sprendimus, susijusius tiek su pavienių 
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tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo 
priemone, tiek su suderintomis 
procedūromis, pagal kurias galima 
pakeisti tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti privalomą ir tiesiogiai taikomą aktą, Komisija, pasikonsultavusi su EERRI 
turėtų būti įgaliota (tačiau neprivalo) priimti deleguotuosius aktus, kad užtikrintų vienodas 
sąlygas pavienių paslaugų pardavimo priemonei įgyvendinti. Komisijai turėtų būti suteikta 
galimybė skubiai priimti tokius deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 31
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 32
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 
0,07 EUR ir iki 0,04 EUR. Nepažeidžiant 
19 straipsnio, didžiausia vidutinė 
didmeninė kaina yra 0,04 EUR tol, kol 
galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 34
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 
tarptinklinio ryšio tarifas.

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 dviejų
mėnesių laikotarpį, kurį galios ankstesnis 
tarptinklinio ryšio tarifas.

Or. en

Pakeitimas 35
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.

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.
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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.

didžiausia vidutinė didmeninė kaina už 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą reguliuojamą 
SMS žinutę sumažinama iki 0,02 EUR, o 
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

Pakeitimas 36
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 mažmeninę Europos SMS 
tarifo kainą (neįskaitant PVM) už 
kiekvieną to tarptinklinio ryšio vartotojo 
tarptinkliniu ryšiu siunčiamą reguliuojamą 
SMS žinutę sumažina iki 0,07 EUR, nuo 
2013 m. liepos 1 d. – iki 0,06 EUR, o nuo 
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 37
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas 
gali bet kada pasirinkti Europos SMS tarifą 
arba jo atsisakyti. Bet koks pasirinkimo 
arba atsisakymo prašymas turi būti 
įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų ar 

6. Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas 
gali bet kada pasirinkti Europos SMS tarifą 
arba jo atsisakyti. Bet koks pasirinkimo 
arba atsisakymo prašymas turi būti 
įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų ar 
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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.

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

Or. en

Pakeitimas 38
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 19 straipsnio, reguliuojama 
didmeninė kaina už teikiamas 
reguliuojamas duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugas yra 0,10 EUR 
tol, kol galioja šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 40
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 dviejų
mėnesių laikotarpį, kurį galios ankstesnis 
tarptinklinio ryšio tarifas. Europos 
duomenų tarifą visada galima derinti su 
Europos SMS tarifu.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti galima pasirinkti Europos duomenų tarifą arba jo atsisakyti ne ilgiau kaip per 
vieną darbo dieną. Tuo atveju, kai vartotojas užsisako savo šalyje teikiamų paslaugų paketą, 
kuriame tarptinklinio ryšio paslaugų kainos skiriasi nuo Europos tarifo, Europos SMS tarifo 
arba Europos duomenų tarifo, siūlomas trijų mėnesių pasirinkimo arba atsisakymo vykdymo 
laikotarpis yra pernelyg ilgas, todėl šis laikotarpis neturėtų būti ilgesnis kaip du mėnesiai.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Jei konkurencija plėtosis, kaip numatyta, ir kainos gerokai sumažės (žemiau už apsaugines 
ribas), šios ribos automatiškai neteks savo reikšmės. Techniniu požiūriu atrodo sudėtinga 
tinkamai įtvirtinti išankstinio viršutinių ribų panaikinimo galimybę, o Komisijos siūlomas 
konkurencijos rodiklis (75 proc. riba) nėra tinkamas. Todėl išankstinis viršutinių ribų 
panaikinimas turėtų būti susietas su peržiūra pagal 19 straipsnį (kurią siūloma išplėsti 
įtraukiant EERRI ataskaitų teikimo reikalavimą, kurį Komisija siūlo 13 straipsnio 1 dalyje.)

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio antraštė

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
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Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) lankomoje valstybėje narėje
tarptinkliniu ryšiu siunčiant reguliuojamas
SMS.

b) lankomoje šalyje tarptinkliniu ryšiu 
siunčiant SMS.

Or. en
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Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat nurodomas ir nemokamas 2 dalyje 
nurodytas telefono numeris, kuriuo galima 
gauti išsamesnę informaciją ir informaciją 
apie galimybę susisiekti su pagalbos 
tarnybomis surenkant nemokamą Europos 
pagalbos telefono numerį 112.

Taip pat nurodomas ir nemokamas 2 dalyje 
nurodytas telefono numeris, kuriuo galima 
gauti išsamesnę informaciją ir, jei taikoma,
informaciją apie galimybę susisiekti su 
pagalbos tarnybomis surenkant nemokamą 
Europos pagalbos telefono numerį 112.

Or. en

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



PE476.117v01-00 34/44 PR\885090LT.doc

LT

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 mažmenines duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, 
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išlaidos už reguliuojamas duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, 
teikiamas nustatytą naudojimosi laikotarpį, 
neviršytų nustatytos finansinės ribos.

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

Or. en

Pagrindimas

Įspėjimų dėl atjungimo ribos taikymas už Europos Sąjungos teritorijos ribų, siekiant užkirsti 
kelią didelėms sąskaitoms.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis straipsnis taikomas ir vartotojams, 
kurie naudojasi duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugomis, kurias 
teikia paslaugų savajame tinkle teikėjas 
ne Europos Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Įgaliojimų perdavimas
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.
2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, nurodytus 5 straipsnyje, suteikiami 
Komisijai tol, kol galioja šis reglamentas.
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3. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija tuo 
pačiu metu apie jį praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
4. Deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per du mėnesius po 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
pranešė Komisijai, kad jie neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęstas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į struktūrinių priemonių įgyvendinimą 2014 m., bus pernelyg anksti vertinti 
poveikį tarptinklinio ryšio rinkai jau 2015 m. Todėl vertinimas turėtų būti atidėtas ir atliktas 
ne anksčiau kaip 2016 m., kad būtų galima geriau įvertinti rinkos veikimą. Labai svarbu, kad 
viršutinės ribos būtų panaikintos tik tada, kai bus sukurta konkurencinga rinka.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka
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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 bei numatomas 
būsimas tendencijas 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;

Or. en

Pakeitimas 55
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, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
atitinkamus pasiūlymus, kaip ištaisyti šią 
padėtį. Komisija, visų pirma, išnagrinėja, 
ar būtina keisti struktūrines priemones, 
nustatyti papildomas priemones arba 
pratęsti bet kurių 6–9 ir 11–12 
straipsniuose numatytų didžiausių 
didmeninių ar mažmeninių kainų taikymo 
laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Be to, kas dvejus metus po pirmoje 
dalyje numatytos ataskaitos Komisija 
paruošia šio reglamento veikimo ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Šioje
ataskaitoje pateikiama tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikimo Sąjungoje stebėsenos 
santrauka, taip pat įvertinama pažanga, 
padaryta siekiant šio reglamento tikslų, 
įskaitant 1 dalyje paminėtus klausimus.

3. Be to, Komisija pateikia šio reglamento 
veikimo tarpinę ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai per dvejus metus 
nuo [šio reglamento įsigaliojimo datos] ir 
vėliau kas dvejus metus teikia ataskaitą po 
pirmoje dalyje numatytos ataskaitos. 
Kiekvienoje ataskaitoje pateikiama 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo 
Sąjungoje stebėsenos santrauka, taip pat 
įvertinama pažanga, padaryta siekiant šio 
reglamento tikslų, įskaitant 1 dalyje 
paminėtus klausimus.

Or. en

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kad įvertintų konkurencijos plėtotę 
tarptinklinio ryšio rinkose, EERRI 
reguliariai renka duomenis apie 
tarptinklinio ryšio skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų paslaugų 
mažmeninių ir didmeninių kainų 
pokyčius. Šie duomenys pranešami 
Komisijai bent du kartus per metus. 
Komisija juos paskelbia viešai.

Or. en

Pagrindimas

Peržiūra turėtų būti atidėta vieniems metams, kad būtų galima visapusiškai įvertinti 
konkurencinius pokyčius įvairiuose tarptinklinio ryšio rinkos segmentuose. Be to, ją reikėtų 
išplėsti, įpareigojant Komisiją spręsti ne tik galimą apsauginių ribų taikymo pratęsimą arba 
struktūrinių priemonių pakeitimą, bet ir apsauginių ribų keitimą, jeigu jos negali būti 
panaikintos, arba papildomų struktūrinių priemonių sukūrimą. Komisija turėtų vadovautis 
reguliariomis EERRI ataskaitomis (ši nuostata grindžiama Komisijos pasiūlymo 13 
straipsniu).
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įvadas

Milijonai Europos piliečių kasdien kalbasi mobiliaisiais telefonais, jais siunčia ir gauna SMS 
žinutes arba naršo tinkle. Judriojo ryšio interneto paslaugų naudotojų skaičius kasdien auga, o 
kartu nuolat didėja ir galimų tarptinklinio ryšio paslaugų naudotojų grupė. Pavyzdžiui, per 
naujausią Eurobarometro apklausą apie tarptinklinį ryšį beveik trys ketvirtadaliai apklaustųjų 
nurodė paskutinį kartą lankydamiesi užsienyje naudojęsi skambučių užbaigimo, tekstinių 
žinučių siuntimo ar naršymo internete paslaugomis.1

Tačiau nepaisant šios tendencijos, dauguma europiečių užsienyje savo judriojo ryšio 
paslaugas išjungia bijodami grįžę gauti didžiules sąskaitas, nes užsienyje pasinaudojus 
judriojo ryšio paslaugomis neretai taip ir nutinka. Tik 19 proc. (tai yra mažuma) judriojo ryšių 
paslaugų naudotojų, užsienyje mobiliuoju telefonu naršančių tinkle, mano, kad tarptinklinio 
ryšio duomenų perdavimo kainos priimtinos2. Komisijos duomenimis, šiuo metu vidutinė 
kaina už megabaitą yra daugiau kaip 2 EUR, o kraštutiniais atvejais ji siekia net 12 EUR.3 Ši 
ydinga padėtis pirmiausia sietina su tuo, kad tarptinklinio ryšio rinkoje, kaip ir anksčiau, per 
maža konkurencija.

Per dideli tarptinklinio ryšio tarifai, o kartu per mažas tarptinklinio ryšio paslaugų naudojimas 
ES neatitinka nei Europos vartotojų, nei Europos ekonomikos poreikių. Tokia tendencija 
nesuderinama su pagrindine skaitmeninės Europos bendrosios rinkos idėja.

Todėl šiuo pasiūlymu dėl reglamento siekiama ištaisyti padėtį. Dar 2010 m. Europos 
skaitmeninėje darbotvarkėje4 Komisija iškėlė tikslą iki 2015 m. plačiai suvienodinti 
tarptinklinio ryšio ir savo šalyje teikiamų judriojo ryšio paslaugų tarifus. Ir Europos 
Parlamentas to daug metų reikalavo ir ragino Komisiją pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl 
teisės aktų.

II. Ligšiolinis teisinis pagrindas ir jo poveikis tarptinklinio ryšio rinkai

Dar 2007 m. birželio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė pirmą Reglamentą dėl 
tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje5, siekdami prisidėti 
prie sklandaus vidaus rinkos veikimo ir kartu užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir 
skatinti konkurenciją bei skaidrumą rinkoje. 2008 m. Komisija įvertino šio reglamento 
                                               
1 Specialus Eurobarometro tyrimas 356, „Report on Roaming 2010“, 2011 m. vasario mėn., 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf.
2 Žr. pirmiau.
3 Europos Komisijos komunikatas dėl Europos Sąjungos tarptinklinio ryšio paslaugų plėtros būklės tarpinės 
ataskaitos, 2010 m. birželio mėn., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:lt:PDF.
4 Europos Komisijos „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, 2010 m. gegužės mėn., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:LT:PDF.
5 Reglamentas (EB) Nr. 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:LT:NOT.
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poveikį ir padarė išvadą, kad konkurencijos veikimas vis dar nepatenkinamas, ir pateikė kelis 
pasiūlymus dėl Tarptinklinio ryšio reglamento pakeitimų1. Europos Parlamentas ir Taryba 
juos priėmė 2009 m. birželio mėn. Šiais pakeitimais buvo pratęstas reglamento galiojimas ir 
išplėsta jo taikymo sritis įtraukiant tarptinklinio ryšio SMS žinučių ir duomenų perdavimo 
paslaugas. Šis pakeistas Tarptinklinio ryšio reglamentas nustos galioti 2012 m. birželio 30 d.

Šiuo metu galiojančiame Tarptinklinio ryšio reglamente nustatytos didmeninių ir mažmeninių 
kainų už tarptinklinio ryšio skambučių ir SMS žinučių paslaugas viršutinės ribos, taip pat 
kainų už tarptinklinio ryšio duomenų perdavimą viršutinė riba, tačiau tik mažmeniniu 
lygmeniu.

Taip pat nustatytos skaidrumo užtikrinimo taisyklės vartotojų labui, pavyzdžiui, operatoriai 
savo klientams privalo nusiųsti informaciją apie tarptinklinio ryšio paslaugų kainas, kai tik 
klientas atvyksta į kitą valstybę narę. Be to, siekiant išvengti didžiulių sąskaitų, taikoma 
standartinė 50 EUR viršutinė išlaidų riba už tarptinklinio ryšio duomenų perdavimą visiems 
klientams, jei jie nepasirinko kitos viršutinės išlaidų ribos.

Iš 2011 m. liepos mėn. pateikto Europos Komisijos komunikato dėl Europos Sąjungos 
tarptinklinio ryšio paslaugų plėtros būklės tarpinės ataskaitos2 matyti, kad, nors ES judriojo 
ryšio paslaugų teikėjai savo tarptinklinio ryšio tarifus sumažino atitinkamai pagal ES 
nustatytas viršutines kainų ribas, tačiau vartotojams vis tiek nesiūlo tarifų, kurie būtų iš tikrųjų 
gerokai mažesni už didžiausias kainas. Komisija tai sieja pirmiausia su tuo, kad konkurencija 
tarptinklinio ryšio rinkoje išsivystė nepakankamai ir tebėra struktūrinių problemų.

III. Komisijos pasiūlymas dėl naujos Tarptinklinio ryšio reglamento redakcijos

Siekdama skatinti konkurenciją Komisija savo reglamento pasiūlyme siūlo imtis dvejopų 
priemonių – be jau esamų viršutinių kainų ribų, taikyti ir struktūrines priemones.

1. Struktūrinės priemonės

Reglamento pasiūlyme numatytos dvi konkrečios struktūrinės priemonės, kuriomis siekiama 
spręsti nepakankamos konkurencijos ES tarptinklinio ryšio rinkoje priežastinę problemą. 
Pranešėja palankiai vertina šį naujovišką požiūrį, tačiau mano, kad siūlomas įgyvendinimo 
priemones dar galima gerinti.

a) Didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga

Alternatyviems operatoriams, neturintiems savo tinklo (pvz., judriojo ryšio virtualiojo tinklo 
operatoriams), turi tapti lengviau patekti į tarptinklinio ryšio tinklą, nes tinklo paslaugų 
teikėjai kitose valstybėse narėse jiems privalo suteikti prieigą prie savo tinklų 
reguliuojamomis didmeninėmis kainomis (vadinamoji didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga). 
Taip siekiama didinti operatorių konkurenciją tarptinklinio ryšio rinkoje ir sukurti paskatų 
                                               
1 Reglamentas (EB) Nr. 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:LT:PDF.
2 Europos Komisijos komunikatas dėl Europos Sąjungos tarptinklinio ryšio paslaugų plėtros būklės tarpinės 
ataskaitos, 2010 m. birželio mėn., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:lt:PDF.
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klientams pasiūlyti patrauklesnes kainas ir paslaugas.

Kad didmeninė prieiga visiems alternatyviems operatoriams būtų užtikrinama vienodu mastu, 
pranešėjos nuomone, prieigos suteikimo priemonę reikėtų papildyti įpareigojimu 
nediskriminuoti. Taip ši priemonė derėtų su 2002 m. Prieigos direktyvoje1 numatytomis 
priemonėmis. Įpareigojimas suteikti prieigą gali duoti norimą poveikį tik jei tinklo operatoriai 
bus įpareigoti visus alternatyvių operatorių prašymus traktuoti vienodai.

b) Pavienių tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimas

Antra struktūrinė priemonė susijusi su mažmeniniu lygmeniu – ateityje klientai tarptinklinio 
ryšio paslaugas turėtų pirkti ir iš kitų operatorių, ne tik iš tų, kurių paslaugomis naudojasi savo 
šalyje. Taigi klientai galėtų su konkuruojančiu operatoriumi sudaryti nuo savo nacionalinių 
judriojo tinklo paslaugų atskirtą, palankesnę tarptinklinio ryšio sutartį (vadinamasis pavienių 
tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimas).

Iš esmės pranešėja šią atsiejimo priemonę laiko tikslinga, tik klausimas, kokiu mastu jau 
reglamente reikėtų apibrėžti jos techninį įgyvendinimą. Pranešėja mano, kad, atsižvelgiant į 
šiandieninę greitą technologijų plėtrą, ES tarptinklinio ryšio pobūdį turėtų apibrėžti EERRI, 
glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, o Tarptinklinio ryšio reglamente turėtų būti 
suformuluoti tik principai, kuriuos turėtų atitikti būsimas techninis sprendimas (pvz., 
nekeičiami telefono numeriai).

2.  Viršutinės kainų ribos

Kol struktūrinės priemonės visiškai įsigalios ir dėl konkurencijos mažmeninės kainos taps 
palankios, reglamento pasiūlymu siekiama pamažu sumažinti dabartines viršutines 
didmeninių ir mažmeninių kainų už skambučių bei SMS žinučių paslaugas ribas ir pirmą kartą 
nustatyti viršutinę mažmeninių kainų už judriojo tinklo duomenų perdavimo paslaugas ribas. 
Komisija siūlo, kad nuo 2014 m. liepos mėn. tarptinklinio ryšio klientai turėtų mokėti ne 
daugiau kaip 24 euro centus už minutę už vartotojo skambutį, ne daugiau kaip 10 euro centų 
už priimtą skambutį, ne daugiau kaip 10 euro centų už tekstinės žinutės nusiuntimą ir ne 
daugiau kaip 50 euro centų už megabaitą parsisiunčiant duomenis ir naršant internete 
užsienyje.

Pranešėja palankiai vertina tai, kad pirmą kartą visoje ES siekiama sureguliuoti ir viršutines 
mažmeninių kainų už tarptinklinio ryšio duomenų perdavimą ribas. 2009 m. naudojimasis 
tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugomis išaugo daugiau kaip 40 proc2. Dėl 
išmaniųjų telefonų ir kitų mobiliųjų prietaisų paplitimo ši tendencija turėtų išlikti, todėl būtina 
sureguliuoti kainas už duomenų parsisiuntimą užsienyje.

Tačiau pranešėja mano, kad Komisijos pasiūlytos viršutinės kainų ribos nepakankamai plataus 
užmojo. Iš nepriklausomų duomenų matyti, kad tikrosios operatorių išlaidos už tarptinklinio 
                                               
1 Direktyva 2002/19/EB, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:LT:PDF.
2 Europos Komisijos komunikatas dėl Europos Sąjungos tarptinklinio ryšio paslaugų plėtros būklės tarpinės 
ataskaitos, 2010 m. birželio mėn., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:lt:PDF.
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ryšio paslaugų teikimą Europoje vidutiniškai kur kas mažesnės už siūlomas viršutines 
didmeninių kainų ribas1. Pranešėja mano, kad ypač siūlomos mažmeninės kainos už 
tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugas yra daug per didelės. Maržos, keturis penkis 
kartus viršijančios didmeninę kainą, nepateisinamos.

Todėl pranešėja mano, kad viršutinės kainų už tarptinklinio ryšio skambučių, SMS žinučių ir 
ypač duomenų perdavimą ribos turi būti mažesnės ir didmeniniu, ir mažmeniniu lygmenimis, 
tačiau kartu užtikrinant pakankamą pelningumą operatoriams, kaip atlygį už jų investicijas į 
tinklo plėtrą.

3. Skaidrumo ir vartotojų apsaugos gerinimo priemonės

Galiojančiame Tarptinklinio ryšio reglamente numatyta nemažai skaidrumo užtikrinimo 
taisyklių, kuriomis prisidėta prie tinkamo vartotojų apsaugos lygio. Pavyzdžiui, be operatorių 
pareigos naudotojams tik patekus į užsienio operatoriaus judriojo ryšio tinklą juos informuoti 
apie tarptinklinio ryšio skambučių, SMS žinučių ir duomenų perdavimo tarifus, nustatyta tam 
tikra kliūtis – naudotojai, naudodamiesi savo judriojo ryšio interneto paslaugomis ir pasiekę 
tam tikrą viršutinę išlaidų ribą, turi pranešti, ar jie ir toliau nori naudotis tarptinklinio ryšio 
duomenų perdavimo paslaugomis.

Tačiau, pranešėjos nuomone, be numatytų struktūrinių priemonių, reikia dėti ir daugiau 
pastangų skaidrumui užtikrinti. Pirmiausia reikalinga suprantama informacija apie naujas 
galimybes ir tarifus, kurie dėl atsiejimo priemonės atsiranda klientams. Pranešėja pasisako už 
tai, kad ateityje tarptinklinio ryšio sutartys būtų sudaromos ir surašomos aiškiai ir 
nesudėtingai.

Dėl įspėjimų apie didžiules sąskaitas pranešime numatyta, kad jie turi būti siunčiami ir tada, 
kai paslaugos teikiamos už ES ribų. Ateityje tokie įspėjimai turi apimti ne tik išlaidas už 
tarptinklinio ryšio duomenų siuntimą, bet ir išlaidas už skambučių ir SMS žinučių paslaugas. 
Jie turi būti siunčiami ir tiems klientams, kurie už paslaugas moka iš anksto, ir tiems, kurie 
moka už jau suteiktas paslaugas.

                                               
1 Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI), „Judriojo ryšio skambučių užbaigimo tarifų 
lyginamoji apžvalga“ (angl. „MTR Benchmark snapshot“), 2011 m. sausio–liepos mėn., 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf and http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf.


