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Kas yra tarptinklinis ryšys? 
Tarkime, išvykstate į užsienį. Kodėl jūsų mobilusis telefonas toliau veikia? 
Kai mobiliuoju telefonu skambinate arba priimate skambučius, siunčiate SMS arba 
prisijungiate prie interneto užsienyje atostogaudamas arba atvykęs darbo reikalais, 
naudojatės tarptinkliniu ryšiu. Tai reiškia, kad naudojatės judriojo ryšio kitos šalies 
tinklo tarptinklinio ryšio paslaugomis, nes paprastai jūsų šalies judriojo ryšio 
operatorius neteikia paslaugų kitoje šalyje. Už tarptinklinio ryšio paslaugą jūsų šalies 
judriojo ryšio operatorius turi mokėti kitos šalies tinklo operatoriui. Šis mokestis 
pridedamas prie jūsų sumokamo įprastinio skambučio savo šalyje mokesčio. 
Duomenys tarptinkliniu ryšiu perduodami tada, kai prisijungiate prie interneto per 
telefono tinklą naudodamiesi „Blackberry“ ar PDA arba per duomenų perdavimo kortą 
naudodamiesi nešiojamuoju kompiuteriu. 

2008 m. liepos mėn.

SMS be sienų.
Dideli SMS siuntimo tarptinkliniu 

ryšiu tarifai turi būti sumažinti 

 
 

 

Dėl 2007 m. liepos mėn. įsigaliojusio ES 
Tarptinklinio ryšio reglamento 
naudojimosi judriojo ryšio telefonais 
užsienyje kaina sumažėjo iki 60 %. 
Reglamentas taikomas tik tarptinklinio 
ryšio balso skambučiams. Taip 
užtikrinama, kad šie skambučiai nebūtų 
nepagrįstai brangesni negu skambinant 
savo šalyje. Už tarptinklinio ryšio balso 
skambučius vartotojai šiandien moka 
gerokai mažiau, bet SMS siuntimo ir 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugos vis dar per brangios, todėl 
Komisija rengia pasiūlymus, kuriais 
siekia užtikrinti, kad šios paslaugos 
bendrojoje rinkoje vartotojams taip pat 
būtų pigesnės. 

Kodėl reikia reguliavimo? 

Ne mažiau kaip 147 mln. ES piliečių (37 mln. 
turistų ir 110 mln. verslo klientų) už 
tarptinklinio ryšio paslaugas mokėjo per 
brangiai. Judrusis ryšys, kaip vienas iš 
esminių augimo ir darbo vietų kūrimo variklių, 
tebėra viena iš Komisijos prioritetinių sričių, 
tad buvo labai svarbu imtis veiksmų 
vartotojams apginti.  

 

 

Į primygtinius raginimus, kad judriojo ryšio 
operatoriai savanoriškai mažintų tarptinklinio 
ryšio mokesčius rimtai atsižvelgta nebuvo, tad 
Komisija pasiūlė juos reguliuoti.  

Nors dėl tarptinklinio ryšio balso skambučių 
buvo imtasi atitinkamų veiksmų, siųsti SMS ir 
perduoti duomenis tarptinkliniu ryšiu vis dar 
labai brangu. Vėlgi Komisija paprašė 
operatorių savanoriškai sumažinti kainas ir 
nustatė galutinį terminą – 2008 m. liepos 1 d. 
Šiuo metu ES tarptinkliniu ryšiu siunčiama 
SMS žinutė kainuoja vidutiniškai 0,29 euro. 
Tai gali būti iki dešimt kartų brangiau negu 
siųsti žinutę savo šalyje. Be to, SMS siuntimo 
tarptinkliniu ryšiu tarifai labai nevienodi – 
nuo 0,06 euro kai kuriems Estijos iki 0,8 euro 
Belgijos tarptinklinio ryšio vartotojams. 
Duomenų perdavimo kaina gali būti nuo 
0,25 euro iki 16 eurų už megabaitą. Panašu, 
kad savireguliavimas neveikia. 

Ką reikia daryti? 

Dideli mokesčiai už SMS žinutes ir duomenų 
perdavimo paslaugas išvykus į kitą ES valstybę 
narę bei ne visiškai skaidri kainodara yra  
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rimta problema. Dažnai vartotojai nėra 
tinkamai informuojami apie būnant užsienyje 
siunčiamos SMS žinutės arba vieno megabaito 
pasisiųsdintų duomenų įkainius, todėl 
namuose jų gali laukti labai nemaloni 
staigmena – didžiulė sąskaita už telefono 
paslaugas, blogiausiu atveju galinti siekti net 
40 000 eurų už kelionėje parsisiųsdintą TV 
laidą. 

Komisijos nuomone, šiuo metu SMS žinučių 
siuntimo ir duomenų perdavimo tarptinkliniu 
ryšiu mokesčiai yra nepagrįstai dideli ir turėtų 
būti mažinami. 

Kas padaryta iki šiol?  

2007 m. gegužės mėn. Europos Parlamentas 
beveik vienbalsiai patvirtino Komisijos 
pasiūlytą reglamentą, kuriuo siekiama mažinti 
judriojo tarptinklinio ryšio mokesčius, 
įsigaliojusį 2007 m. liepos pradžioje.  

 

Visi tarifai nurodyti už minutę ir be PVM 

 

Pagal reglamentą neleidžiama viršyti tam 
tikros didmeninių ir mažmeninių tarptinklinio 
ryšio kainų ribos (vadinamojo Eurotarifo). Jos 
neviršijant konkuruojama dėl patraukliausių 
tarptinklinio ryšio paketų. Dabartinės kainų 
ribos 2009 m. bus dar labiau mažinamos ir 
išliks privalomos iki reglamento galiojimo 
pabaigos – 2010 m. birželio mėn.  

 

Reglamentu taip pat užtikrinama, kad 
informacija apie kainas būtų aiškesnė ir 
prieinamesnė vartotojams. Jame 
reikalaujama, kad judriojo ryšio paslaugų 
teikėjai savo klientus nemokamai SMS žinute 
informuotų apie tarptinklinio ryšio mokesčius 
toje valstybėje narėje, į kurią abonentas ką tik 
atvyko. Vartotojai taip pat gali paprašyti 
nemokamai pateikti informaciją apie 
tarptinklinio ryšio mokesčius žodžiu telefonu 
arba SMS žinute. 

2008 m. sausio mėn. ES nacionalinės 
reguliavimo institucijos patvirtino, kad 
reglamentas sklandžiai pradėtas taikyti visose 
valstybėse narėse.  

Be to, reglamente reikalaujama, kad Komisija 
jį persvarstytų ir būtų nuspręsta, ar reikia 
pratęsti jo galiojimo laiką iki 2010 m. liepos 
mėn. ir ar turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl 
SMS žinučių siuntimo ir duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu. Tyrimai rodo, kad 
tarptinklinio ryšio balso skambučių rinkoje 
konkurencija auga vangiai, todėl Komisija 
sieks pratęsti reglamento dėl balso skambučių 
tarptinkliniu ryšiu galiojimą.  

Tolesni veiksmai 

Tikėtina, kad Komisija, siekdama užtikrinti 
vartotojams tikros bendrosios rinkos 
privalumus, 2008 m. rudens pradžioje 
pasiūlys reguliuoti mokesčius už SMS žinučių 
siuntimą ir duomenų perdavimą tarptinkliniu 
ryšiu.  

Tarptinklinio ryšio reglamentu pavyko 
panaikinti vieną iš paskutiniųjų bendrosios 
rinkos vidaus sienų. Jis atnešė naudos tiek 
atostogauti, tiek verslo reikalais vykstantiems 
žmonėms. Dabar metas sukurti bendrąją SMS 
žinučių siuntimo ir duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu rinką. 

 

 

 

 

Papildoma informacija 

Komisijos tarptinklinio ryšio svetainė: http://ec.europa.eu/roaming/ 
Europos informacinė visuomenė – teminis portalas: 
http://ec.europa.eu/information_society  
Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos generalinis direktoratas Av. de 
Beaulieu 25, B-1049 Bruxelles  
E. paštas: infso-desk@ec.europa.eu Svetainė: 
http://ec.europa.eu/dgs/information_society 
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2009 M. 
vasara 

Didžiausias 
siunčiamų 
skambučių 
Eurotarifas 

 
0,46 € 

 
0,43 € 

Didžiausias 
priimamų 
skambučių 
Eurotarifas  

 
0,22 € 

 
0,19 € 

Didžiausias  
operatorių 
tarpusavio 

tarifas 

 
0,28 € 

 
0,26 € 
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