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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu palengvinamas tarpvalstybinių ryšių paslaugų teikimas, suteikiant paslaugų 
teikėjams galimybę siūlyti paslaugas visoje Sąjungoje pagal vieną ES leidimą ir taip 
užtikrinant minimalias administracines kliūtis.

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama palengvinti 
galutinių naudotojų teisių (susijusių su atviruoju internetu) derinimą ir jos pastangas suderinti 
paslaugų teikėjų informacijos apie jų siūlomas ryšio paslaugas skelbimą ir šios informacijos 
įtraukimą į sutartis, taip pat operatoriaus pakeitimo būdus ir tarptinklinio ryšio paslaugoms 
taikomus įkainius.

Nuomonės referento nuomone, su pranešimų konfidencialumu, privatumu ir asmens 
duomenimis susijusių teisių paisymas yra labai svarbus dalykas didinant vartotojų 
užtikrintumą ir pasitikėjimą ES elektroniniais ryšiais ir taip užtikrinant jų sėkmę. Galutiniai 
naudotojai turi būti tikri, kad šios teisės bus gerbiamos visais atvejais jiems naudojantis 
elektroninių ryšių paslaugomis ir tinklais, ir kad bet koks šių teisių ribojimas yra proporcingas 
ir būtinas aiškiai nustatytam teisėtam tikslui pasiekti.

Todėl šioje nuomonėje daugiausia dėmesio skiriama tiems pasiūlymo aspektams, kurie gali 
turėti poveikį teisėms į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, taip pat ryšių 
konfidencialumui.

Nuomonės referentas palankiai vertina tai, kad į reglamentą įtrauktas tinklo neutralumo 
principas, todėl pabrėžia, kad bet kokioms pasiūlymu leidžiamoms priemonėms, kuriomis 
ribojamos galutinių naudotojų duomenų apsaugos ir privatumo teisės, turėtų būti taikomi 
skaidrumo, griežto proporcingumo ir būtinumo apribojimai.

Siūlomais pakeitimais siekiama užtikrinti ryšių konfidencialumą, privatumą ir asmens 
duomenų apsaugą siekiant ugdyti vartotojų pasitikėjimą.
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PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(36) kai laipsniškai pereinama prie vien IP 
tinklų, paslaugų, kurios turi būti 
apibrėžtos kokybės, kad veiktų tinkamai,
kūrimą galėtų stabdyti tai, kad nėra 
įvairioms paslaugų rūšims skirtų IP 
grindžiamų užtikrintos paslaugos kokybės 
prisijungimo produktų uždaruose ryšių 
tinkluose naudojant interneto protokolą,
grindžiamą griežta prieigos kontrole.
Todėl reikia suderinto požiūrio į šių 
produktų projektavimą ir prieinamumą, 
taip pat apsaugos priemonių, kuriomis 
būtų užtikrinta, kad aukštesnė kokybė 
funkciniu požiūriu nebūtų identiška ir 
netrukdytų interneto prieigos paslaugų 
veiksmingumui, įperkamumui ar kokybei 
ir nekliudytų konkurencijai, naujovėms ar 
tinklo neutralumui;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos
(EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų 
valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio 
mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, 
tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo 
rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų 
gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 
blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 
taikomosios programos. Dėl šių tendencijų 
reikalingos aiškios Sąjungos lygmens 
taisyklės, kad būtų galima išlaikyti 
internetą atvirą ir išvengti bendrosios 
rinkos suskaidymo dėl atskirų valstybių 
narių taikomų priemonių;

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Pagrindinis beprecedentis 
inovacijų ir ekonominės veiklos skatinimo 
veiksnys skaitmeniniame amžiuje buvo 
tai, kad visiems interneto duomenų 
srautams taikomos vienodos sąlygos, jie 
nediskriminuojami, neribojami ar 
netrikdomi nepriklausomai nuo to, kas 
yra jų siuntėjas, gavėjas, koks jų tipas, 
turinys, kokiu prietaisu jie siunčiami, 
kokia paslauga ar taikomoji programa; 
laikomasi tinklo neutralumo principo. 
Esama reguliavimo sistema siekiama 
didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Šios 
galimybės geriausiai užtikrinamos, kai 
visų tipų duomenų srautams elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjai taiko vienodas 
sąlygas. Tačiau 2012 m. gegužės mėn. 
paskelbtos Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucijos (EERRI) 
ataskaitos dėl duomenų srautų valdymo 
praktikos ir 2012 m. gruodžio mėn. 
paskelbto Sveikatos ir vartotojų reikalų 
vykdomosios agentūros užsakyto, tyrimo 
dėl interneto prieigos ir teikimo rinkos 
veikimo Europos Sąjungoje vertinant 
vartotojo požiūriu rezultatai atskleidė, kad 
nemažos galutinių paslaugų gavėjų dalies 
atžvilgiu taikoma tokia duomenų srautų 
valdymo tvarka, kuria blokuojamos arba 
sulėtinamos tam tikros taikomosios 
programos. Dėl šių tendencijų reikalingos 
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aiškios Sąjungos lygmens taisyklės
siekiant įtvirtinti tinklo neutralumo 
principą teisėje, kad būtų galima išlaikyti 
internetą atvirą ir išvengti bendrosios
rinkos suskaidymo dėl atskirų valstybių 
narių taikomų priemonių; Iš tiesų, kaip 
teigiama 2011 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl atviro 
interneto ir tinklo neutralumo Europoje 
(2011/2866), atviras interneto pobūdis yra 
pagrindinė konkurencingumo, 
ekonominio augimo, socialinio vystymosi 
ir inovacijų paskata, lėmusi įspūdingo 
lygio taikomųjų internetinių programų, 
turinio ir paslaugų plėtros laimėjimus, 
taigi ir išaugusią turinio ir paslaugų 
pasiūlą ir paklausą, ir kadangi internetas 
yra nepaprastai svarbus laisvo žinių, idėjų 
ir informacijos judėjimo katalizatorius, 
įskaitant tas šalis, kuriose prieiga prie 
nepriklausomos žiniasklaidos ribojama;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(46) galutiniai paslaugų gavėjai gali turėti 
laisvą prieigą prie informacijos ir teisėto 
turinio, gali juos skleisti, naudoti 
pasirinktas taikomąsias programas ir 
paslaugas tik jei laikosi Sąjungos ir su jais 
suderintų nacionalinės teisės aktų. Šiuo 
reglamentu nustatomos bet kokių šios 
laisvės apribojimų, kuriuos gali taikyti 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, 
ribos, tačiau juo nepažeidžiami kiti 
Sąjungos teisės aktai, įskaitant autorių 
teisių taisykles ir Direktyvą 2000/31/EB
dėl elektroninės komercijos, Direktyvos 
95/46/EB 13 straipsnį ir Direktyvos 
2002/58/EB 15 straipsnį, kuriuose 
duomenų apsaugos ir privatumo požiūriu 
apibrėžiamos srauto valdymo priemonių 
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ribos;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, 
išskyrus kai taikomas ribotas skaičius
techniškai pagrįstų, aiškiai apibrėžtų ir 
nekomercinių duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
skaidrios, būtinai reikalingos,
proporcingos ir nediskriminuojančios.
Tinklo perkrovos poveikio mažinimas 
turėtų būti laikomas pagrįsta priežastimi, 
su sąlyga, kad tinklo perkrova tik laikina ar 
tik dėl išskirtinių aplinkybių;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Galimybė turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų teikėjams susitarti su 



PE523.069v03-00 8/27 AD\1020266LT.doc

LT

turinio, taikomųjų programų ir paslaugų
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas 
paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokiais
susitarimais iš esmės nepabloginama
bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

elektroninių ryšių visuomenei teikėjais dėl 
tokių lanksčių paslaugų kokybės lygių
galėtų paskatinti teikti specializuotas 
paslaugas. Tikimasi, kad ji prisidės kuriant 
naujas paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Tačiau tai 
neturėtų trukdyti plėtoti internetą ir 
užtikrinti tinklo neutralumo principo 
laikymąsi. Todėl turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų teikėjai bei 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokie nustatyti 
paslaugų kokybės lygiai yra techniškai 
reikalingi paslaugos funkcionalumui ir 
šiais susitarimais nepabloginama interneto 
prieigos paslaugų kokybė;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų 
pasinaudoti šia prieigos prie atviro 
interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų prisiimti 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų 
laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto 
prieigos paslaugomis, kurių nepablogina 
specializuotos paslaugos, būtų galima 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis.
Vertindamos galimą bendrą interneto 
prieigos paslaugų pablogėjimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

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

galutiniams paslaugų gavėjams, 
patyrusiems diskriminaciją, interneto 
turinio, paslaugų ar taikomųjų programų 
apribojimus ar trukdymus. Vertindamos 
galimą bendrą interneto prieigos paslaugų 
pablogėjimą, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų atsižvelgti į kokybės 
parametrus, tokius kaip laiko ir 
patikimumo parametrai (delsa, drebėjimas, 
paketų praradimas), tinklo perkrovos lygį ir 
poveikį, faktinę ir reklamuojamą spartą, 
interneto prieigos paslaugų veikimą, 
palyginti su specializuotomis paslaugomis, 
ir į kokybę, kaip ją supranta galutiniai 
paslaugų gavėjai. Nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms turėtų būti 
suteikti įgaliojimai visiems ar atskiriems 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
nustatyti būtinuosius paslaugų kokybės 
reikalavimus, jei to reikia, kad 
neprastėtų/neblogėtų bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58a) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente, kuriuo nustatomos Europos 
bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir 
žemyno ryšių infrastruktūros plėtros 
priemonės, nurodytas asmens duomenų 
tvarkymas turėtų atitikti 1995 m. spalio 
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų 
judėjimo1a, kurioje reglamentuojamas 
asmens duomenų tvarkymas, atliekamas 
valstybėse narėse pagal šį reglamentą ir 
prižiūrint valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms, visų 
pirma valstybių narių paskirtoms 
nepriklausomoms viešosios valdžios 
institucijoms, ir 2002 m. liepos 12 d. 
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje1b;

________________
1a 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo (OL L 281, 
1995 11 23, p. 31).
1b 2002 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 
2002 7 31, p. 37).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
58 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58b) asmens duomenų tvarkymas, 
nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente, kuriuo nustatomos Europos 
bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir 
žemyno ryšių infrastruktūros plėtros 
priemonės, turėtų atitikti 2000 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms 
ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo1a;

__________________
1aOL L 8, 2001 1 12 p. 1.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80a) šiuo reglamentu laikomasi ES 
duomenų apsaugos teisės aktų principų ir 
nuostatų;

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užtikrintų, kad visam interneto 
duomenų srautui būtų taikomos vienodos 
sąlygos, duomenys būtų 
nediskriminuojami, neribojami ar 
netrikdomi nepriklausomai nuo to, kas 
yra jų siuntėjas, gavėjas, koks jų tipas, 
turinys, kokiu prietaisu jie siunčiami, 
kokia paslauga ar taikomoji programa;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis reglamentas neturi poveikio 
Direktyvai 95/46/EB ir kitiems 
galiojantiems Sąjungos duomenų 
apsaugos teisės aktams.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) tinklo neutralumas – principai, kai
visam interneto duomenų srautui turi būti 
taikomos vienodos sąlygos, duomenys 
nediskriminuojami, neribojami ar 
netrikdomi nepriklausomai nuo to, kas 
yra jų siuntėjas, gavėjas, koks jų tipas, 
turinys, kokiu prietaisu jie siunčiami, 
kokia paslauga ar taikomoji programa;

Pakeitimas 14

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

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

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga, valdoma uždaruose 
elektroninių ryšių tinkluose naudojant 
interneto protokolą, grindžiamą griežta 
prieigos kontrole; ši paslauga nėra 
parduodama ar naudojama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas, ji nėra 
funkciniu požiūriu identiška paslaugoms, 
kurios prieinamos per viešą interneto 
prieigos paslaugą;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Buveinės valstybės narės nacionalinė 
reguliavimo institucija persiunčia pagal 2 
dalį gautą informaciją ir pagal 3 dalį gautus 
bet kokius tos informacijos pakeitimus 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir EERRI biurui 
per vieną savaitę po tokios informacijos ar 
informacijos apie pakeitimus gavimo. 
EERRI biuras tvarko viešai prieinamą 
pagal šį reglamentą pateiktų pranešimų 
registrą.

5. Buveinės valstybės narės nacionalinė 
reguliavimo institucija persiunčia pagal 2 
dalį gautą informaciją ir pagal 3 dalį gautus 
bet kokius tos informacijos pakeitimus 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir EERRI biurui 
per vieną savaitę po tokios informacijos ar 
informacijos apie pakeitimus gavimo. 
EERRI biuras tvarko viešai prieinamą 
pagal šį reglamentą pateiktų pranešimų 
registrą. Nepaisant EERRI biuro 
pasirinktos registro formos (elektroninė 
ar spausdinta), biuras, tvarkydamas 
registrą, turėtų taikyti tinkamas saugumo 
priemones pagal Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 22 straipsnį.

Pakeitimas 16

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

(5a) Be to, EERRI pagal Reglamento 
(EB) Nr. 45/2001 12 straipsnį turėtų teikti 
ryšių paslaugų teikėjams informaciją, 
kurią galima platinti per paslaugų teikėjo 
kilmės valstybės narės reguliavimo 
instituciją.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) visapusiškai laikomasi Sąjungos teisės 
aktuose nustatytų asmens duomenų 
apsaugos, privatumo, tinklų saugumo bei 
vientisumo ir skaidrumo taisyklių;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 32 straipsnį 

Išbraukta.
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siekiant pritaikyti I priedą atsižvelgiant į 
rinkos ir technologijų plėtrą, kad ir toliau 
būtų vykdomi esminiai 1 dalyje išvardyti 
reikalavimai.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos vienodos vieno 
ar daugiau Europos prieigos produktų 
įgyvendinimo techninės ir metodinės 
taisyklės, kaip apibrėžta 17 ir 19 
straipsniuose, I priedo 2 ir 3 punktuose ir 
II priede pagal juose nurodytus 
atitinkamus kriterijus ir parametrus. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos vienodos vieno 
ar daugiau Europos prieigos produktų 
įgyvendinimo techninės ir metodinės 
taisyklės, kaip apibrėžta 17 straipsnyje ir
I priedo 2 ir 3 punktuose pagal juose 
nurodytus atitinkamus kriterijus ir 
parametrus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi laisvą 
prieigą prie informacijos ir turinio, gali
juos skleisti, naudoti pasirinktas

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
susipažinti su informacija ir turiniu, juos 
skleisti, naudoti taikomąsias programas, 
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taikomąsias programas ir paslaugas
naudodamiesi savo interneto prieigos 
paslauga.

prijungti aparatinę įrangą, naudotis 
pasirinktomis paslaugomis, programine 
įranga ir prietaisais naudodamiesi savo 
interneto prieigos paslauga ir remdamiesi 
tinklo neutralumo principu.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę
sudaryti susitarimus, kurie skiriasi pagal 
duomenų kiekį ir perdavimo spartą , su 
sąlyga, kad jie laisvai ir aiškiai duoda 
savo informacija pagrįstą sutikimą, jei 
sudarant susitarimus deramai 
atsižvelgiama į neutralumo principą ir 
nediskriminuojama dėl turinio,
taikomosios programos ar paslaugos arba
tam tikrų jų klasių.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat turi 
teisę susitarti su elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjais arba turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjais 
dėl aukštesnės paslaugų kokybės 
specializuotų paslaugų teikimo. Kai tokie 
susitarimai sudaromi su interneto prieigos 
paslaugų teikėju, teikėjas užtikrina, kad 
dėl aukštesnės paslaugos kokybės nebūtų 
padaroma žala interneto prieigos 
paslaugų veiksmingumui, įperkamumui 
ar kokybei, laikantis tinklo neutralumo 
principo.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų galutiniams 
paslaugų gavėjams teikti specializuotas 
paslaugas, jie gali sudaryti tarpusavio 
susitarimus, kad galėtų perduoti 
atitinkamus duomenų kiekius ar duomenų 
srautus uždaruose elektroninių ryšių 
tinkluose kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą, jei šios paslaugos nėra 
funkciniu požiūriu identiškos 
paslaugoms, kurios prieinamos per viešos 
interneto prieigos paslaugą. Teikiant 
specializuotas paslaugas turi nebūti 
pabloginama interneto prieigos paslaugų 
kokybė. Kai tinklo pajėgumais 
naudojamasi kartu teikiant interneto 
prieigos paslaugas ir specializuotas 
paslaugas, šių paslaugų teikėjas paskelbia 
aiškius ir vienareikšmius kriterijus, 
kuriais remiantis kartu naudojamasi 
tinklo pajėgumais.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vadovaudamiesi tinklo neutralumo 
principu interneto prieigos paslaugų 
teikėjai neturėtų riboti 1 dalyje numatytų
teisių blokuodami, sulėtindami, 
pablogindami, pakeisdami ar 
diskriminuodami konkretų turinį, 
taikomąsias programas arba paslaugas ar 
konkrečias jų klases, išskyrus ypatingus
atvejus, kai būtinai reikia taikyti pagrįstas 
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duomenų srautų valdymo priemones.
Pagrįstos duomenų srautų valdymo 
priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, proporcingos ir 
reikalingos tam, kad:

duomenų srautų valdymo priemones.
Pagrįstos duomenų srautų valdymo 
priemonės yra skaidrios, 
nediskriminuojančios, griežtai 
proporcingos, joms taikomi aiškūs, 
suprantami ir prieinami teisių gynimo 
mechanizmai ir jos reikalingos tam, kad:

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) būtų pateikta aiški ir konkreti 
informacija apie leidžiamą ryšių patikros 
metodiką;

Pagrindimas

Pasiūlymo 23 straipsnio 5 dalyje numatytos „pagrįstos duomenų srauto valdymo priemonės“ 
ir pagal ją interneto paslaugų teikėjai galėtų diskriminuoti, bloginti, lėtinti arba blokuoti 
duomenų srautą, tačiau nepateikiama informacija apie ryšių patikros techniką, kuria tokios 
priemonės yra grindžiamos. Kad būtų užtikrintas galutinių naudotojų tikrumas dėl duomenų 
apsaugos ir duomenų srauto valdymo priemonių poveikio privatumui, 23 straipsnio 5 dalyje 
reikėtų pateikti aiškią informaciją apie ryšių patikros metodiką.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) būtų užkirstas kelias neužsakytų 
pranešimų perdavimui tiesioginės 
rinkodaros tikslais paslaugų gavėjams, 
kurie davė laisvą, informacija pagrįstą, 
konkretų ir išankstinį sutikimą taikyti 
tokias ribojamąsias priemones. Toks 
sutikimas turėtų būti grindžiamas 
informacija, konkretus ir vienareikšmis, 
taip pat duotas laisvai;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) būtų sušvelnintas laikinos ir išskirtinės 
tinklo perkrovos poveikis, pirmiausia, 
taikomųjų programų atžvilgiu 
neutraliomis priemonėmis su sąlyga, kad
visiems duomenų srautams būtų taikomos 
vienodos sąlygos.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima 
tik duomenų tvarkymą, kuris reikalingas ir 
proporcingas siekiant šioje dalyje nustatytų 
tikslų. Todėl visi filtro tikrinimo ar 
duomenų analizavimo metodai turi atitikti 
privatumo ir Sąjungos duomenų apsaugos 
teisės aktus. Taikant tokius metodus 
automatiškai turėtų būti nagrinėjama tik 
antraštėje pateikta informacija. Ryšių 
turinio informacijos šiais tikslais tvarkyti 
neleidžiama. Bet kuriuo atveju negali būti 
tvarkomi neskelbtini duomenys, apibrėžti 
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Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai galėtų faktiškai 
pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
numatytomis laisvėmis, kad būtų laikomasi
23 straipsnio 5 dalies ir 2 straipsnio 15 
dalies, ir kad remiantis tinklo neutralumo 
principu būtų galima nuolat naudotis
interneto prieigos paslaugomis, kurių 
kokybė atspindėtų technologijų 
pasiekimus, būtų nediskriminacinėmis 
sąlygomis ir kad jų nepablogintų 
specializuotos paslaugos. Jos, kartu su 
kitomis nacionalinėmis kompetentingomis 
valdžios institucijomis ir duomenų 
apsaugos institucijomis, taip pat stebi ir 
specializuotų paslaugų poveikį kultūrinei 
įvairovei bei inovacijoms. Apie stebėseną 
ir jos rezultatus nacionalinės reguliavimo 
institucijos kasmet praneša Komisijai, 
EERRI ir visuomenei. Vykdant šią 
stebėseną laikomasi ryšių 
konfidencialumo principo ir nėra 
tvarkomi asmens duomenys.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
nustato aiškius ir suprantamus pranešimo 
ir teisių gynimo mechanizmus 
galutiniams paslaugų gavėjams, kurie 
patyrė diskriminaciją, apribojimus, 
trikdymus, blokavimą ar spartos ribojimą, 
susijusį su interneto turiniu, paslaugomis 
ar taikomosiomis programomis.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
skelbia (išskyrus atvejus, kai dėl pasiūlymų 
suderėta individualiai) tokią skaidrią, 
palyginamą, atitinkamą naujausią 
informaciją:

1. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai
aiškiai, išsamiai ir lengvai prieinamu 
būdu skelbia (išskyrus atvejus, kai dėl 
pasiūlymų suderėta individualiai) tokią 
skaidrią, palyginamą, atitinkamą naujausią 
informaciją:
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) aiškią ir pakankamą informaciją apie 
ryšių tikrinimo metodus, skirtus duomenų 
srauto valdymo priemonėms, taikomoms 
23 straipsnio 5 dalyje išvardytais tikslais, 
ir jų padarinius paslaugų gavėjų 
privatumui ir teisei į duomenų apsaugą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) jei taikomas įpareigojimas pagal 
Direktyvos 2002/22/EB 25 straipsnį –
abonento galimybės pasirinkti, ar įtraukti 
ar neįtraukti jo asmens duomenis į 
abonentų sąrašą, ir atitinkami duomenys. Į 
tokį sąrašą įtrauktų asmens duomenų 
tvarkymas turi atitikti Direktyvos 
2002/58/EB 12 straipsnio nuostatas;

Pagrindimas

Direktyvos 2002/58/EB 12 straipsnyje numatyta, kad galutiniai naudotojai turėtų būti 
informuojami apie nagrinėjamo sąrašo tikslus, taip pat visas kitas jų asmens duomenų 
naudojimo galimybes pagal šiame sąraše prieinamas paieškos funkcijas.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) informaciją apie 26 straipsnio 1 dalies 
j punkte nurodytus veiksmus ir jų galimą 
poveikį galutinių paslaugų gavėjų teisėms 
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į privatumą ir duomenų apsaugą.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
siūlo galutiniams paslaugų gavėjams 
galimybę nemokamai pasirinkti gauti 
detalias sąskaitas, su sąlyga, kad yra 
tinkamai paisoma skambinančių 
naudotojų ir abonentų, kuriems 
skambinama, teisės į privatumą.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Įterpiamas šis straipsnis:

6a straipsnis

Mažmeninių tarptinklinio ryšio kainų 
panaikinimas

Nuo 2015 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjai neima jokių papildomų 
mokesčių, palyginti su vidaus judriojo 
ryšio paslaugų mokesčiais tarptinklinio 
ryšio klientams už bet kokį 
reguliuojamojo tarptinklinio ryšio 
skambutį arba priimtą skambutį, už bet 
kurią reguliuojamojo tarptinklinio ryšio 
išsiųstą SMS žinutę, už bet kurią 
reguliuojamojo tarptinklinio ryšio išsiųstą 
MMS žinutę arba bet kokį duomenų 
perdavimą naudojant reguliuojamojo 
tarptinklinio ryšio paslaugas arba bet kokį 
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bendrą mokestį, kurį sumokėjus galima 
naudotis galiniu įrenginiu arba paslauga 
užsienyje.

Pagrindimas

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on ‘the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear’, in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording ‘or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad’ seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012
7 straipsnio 1 ir 2 dalys

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4b) 7 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos 
taip:

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

„1. Vidutinė didmeninė kaina, kurią 
pasirinkto lankomos šalies tinklo 
operatorius gali nustatyti vartotojo 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui už 
reguliuojamo skambučio, kuris naudojantis 
tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame 
lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą, 
įskaitant, inter alia, inicijavimo, 
persiuntimo ir užbaigimo kainas, neviršija 
2 dalyje nustatytų ribų.

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą tarpusavyje taiko kiekviena 
operatorių pora; ji apskaičiuojama 12 
mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam 
trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti 

2. 1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę 
kainą tarpusavyje taiko kiekviena 
operatorių pora; ji apskaičiuojama 12 
mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam 
trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti 
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iki laikotarpio, kuriuo taikoma šioje dalyje 
numatyta didžiausia leistina vidutinė 
didmeninė kaina, pabaigos arba iki 2022 
m. birželio 30 d. Didžiausia leistina 
vidutinė didmeninė kaina nuo 2013 m. 
liepos 1 d. sumažinama iki 0,10 EUR, o 
2014 m. liepos 1 d. – iki 0,05 EUR ir, 
nedarant poveikio 19 straipsniui, 
didžiausia leistina vidutinė didmeninė 
kaina išlieka 0,05 EUR iki 2022 m.
birželio 30 d.“

iki laikotarpio, kuriuo taikoma šioje dalyje 
numatyta didžiausia leistina vidutinė 
didmeninė kaina, pabaigos arba iki 2022 
m. birželio 30 d. Didžiausia leistina 
vidutinė didmeninė kaina nuo 2013 m. 
liepos 1 d. neviršija 0,10 EUR, o 2014 m. 
liepos 1 d. sumažinama iki 0,03 EUR, 
2015 m. liepos 1 d. – iki 0,02 EUR, o 
2016 m. liepos 1 d. – iki 0,01 EUR.“

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Pagrindimas

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MINIMALŪS EUROPOS 
UŽTIKRINTOS PASLAUGOS 
KOKYBĖS PRISIJUNGIMO 

Išbraukta.
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PRODUKTŲ PARAMETRAI

Tinklo elementai ir susijusi informacija:

– Prisijungimo produkto, kuris bus 
teikiamas fiksuotojo ryšio tinkle, 
aprašymas, įskaitant technines 
charakteristikas ir visus aktualius 
standartus.

Tinklo funkcijos

– Prisijungimo susitarimas, kuriuo 
užtikrinama visos paslaugos kokybė 
remiantis bendrais nustatytais 
parametrais, kuriais užtikrinama 
galimybė teikti bent šių kategorijų 
paslaugas:

– balso ir vaizdo skambučių;

– garso ir vaizdo turinio transliavimo  ir

– kritinių duomenų taikomųjų programų.
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