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A) Pasiūlymo pagrindas ir tikslai

Tai yra pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kurios tikslas – iš 
dalies pakeisti dabartinę elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, siekiant sukurti 
telekomunikacijų vidaus rinką, reglamentuojamą trijų direktyvų: Pagrindų direktyvos, 
Leidimų direktyvos ir Prieigos direktyvos. Pasiūlymu siekiama pagerinti e. ryšių 
veiksmingumą, užtikrinti tiek operatoriams, tiek ir nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms (NRI) veiksmingesnį ir paprastesnį reguliavimą bei suderinti Bendrijos 
taisykles, siekiant padidinti investicijas, inovacijas bei naudą vartotojui. 

Konkrečiau kalbant, Pagrindų, Leidimų ir Prieigos direktyvose daromi šie pakeitimai: 

B) Pagrindų direktyvoje

 Spektro valdymo reforma, kurioje atsižvelgiama į technologijų vystymąsi, siekiant 
geriau išnaudoti ekonominį potencialą bei gauti naudos visuomenei ir aplinkai, kurią 
gali duoti geresnis spektro panaudojimas.

 Nuosekliau reguliuoti elektroninių ryšių vidaus rinką; tuo tikslu Komisijos vaidmenį 
sustiprins naujoji Elektroninių ryšių rinkos institucija.

 Gerinti šių paslaugų saugumą ir vientisumą taip, kad tai būtų naudinga e. ryšių 
paslaugų gavėjams, siekiant padidinti įmonių ir piliečių, naudojančių e. ryšius, 
pasitikėjimą.

B) Leidimų direktyvoje

 Pritaikyti direktyvą naujajai spektro politikai, konkrečiau kalbant, radijo dažnių 
naudojimui.

 Sukurti veiksmingą leidimų naudotis spektru procedūrą įmonėms, kad jos galėtų teikti 
paslaugas visoje Europoje.

 Užtikrinti sklandų perėjimą prie laisvos prekybos radijo dažniais.

D) Prieigos direktyvoje

 Funkcinio atskyrimo priemonės, kurią Komisijai leidus (Komisija dėl to turi 
konsultuotis su Institucija) gali taikyti NRI, įdiegimas, vadovaujantis pasiūlymo 
13a straipsniu.
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E) Teisinis pasiūlymo pagrindas

Pasiūlymas grindžiamas EB sutarties 95 straipsniu, kuriame laikantis bendro 
sprendimo procedūros, leidžiama patvirtinti bendrąsias priemones valstybių narių teisės aktų 
nuostatoms, skirtoms vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti. 

Iš esmės šis teisinis pagrindas neturėtų kelti problemų, kadangi tuo pačiu pagrindu 
priimti ir teisės aktai, kuriuos šiuo pasiūlymu ir siekiama iš dalies pakeisti, be to, svarstomas 
teisės aktas turi iš dalies horizontalųjį aspektą, o tai pagrindžia šį pasirinkimą. 

Be to, jei EB sutarties 308 straipsnį būtų siūloma taikyti kaip bendrąją sąlygą, tai 
netiktų Parlamentui, kadangi šio straipsnio nuostatose numatytas tik vienas konsultavimasis
su mūsų institucija.   

F) Europos Sąjungos galių stiprinimas, palyginti su valstybėmis narėmis

Pasiūlymas dėl direktyvos sustiprina Komisijos vaidmenį įvairiais aspektais. 
Kalbant apie naująjį spektro valdymą, 9 straipsnyje numatoma, kad Komisija, 

siekdama suderinti naujų neutralumo ir bendrojo intereso principų taikymą, gali imtis 
vykdymo priemonių. 

Kalbant apie vidaus rinkos konsolidavimą ir sanglaudos gerinimą, 7 straipsnio 4 dalyje
Komisijai suteikiama daugiau teisių persvarstyti NRI siūlomus sprendimus dėl įmonių, 
turinčių dideles galias rinkoje. Be to, 16 straipsnio 7 dalyje leidžiama Komisijai, prižiūrint
Europos elektroninių ryšių rinkos institucijai, perimti rinkos analizę, jei NRI labai vėluoja 
atlikti savo funkcijas. Taip pat 7 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad Komisija, prižiūrint 
Institucijai, gali taikyti specialius įpareigojimus dėl pakartotinai praneštų planuojamų 
priemonių. Galiausiai 15 straipsnio 4 dalyje ir 16 straipsnio 5 dalyje numatoma, kad, 
tarpvalstybinių rinkų atveju Komisija nustatys didelę įtaką rinkoje turinčias įmones ir, 
atsižvelgdama į Institucijos nuomonę, skirs joms specialius įpareigojimus. 

Kalbant apie NRI nepriklausomumą ir teisę pateikti apeliacinį skundą, 4 straipsnio
1 dalyje nustatomas mažiausias privalomas kriterijus (poreikis skubiai išvengti didelės ir 
nepataisomos žalos susijusiai šaliai), taikomas tuo atveju, kai norima, remiantis Europos 
Teisingumo Teismo nustatyta precedentų teise, sustabdyti NRI priemonės taikymą.

Kalbant apie Prieigos direktyvos pakeitimus, 13a straipsnyje leidžiama NRI taikyti 
funkcinio atskyrimo priemonę, kuriai turi būti gautas išankstinis Komisijos sutikimas, ir 
galiausiai 6a ir 6 straipsniuose numatoma, kad, norint pagerinti prieigą prie spektro toms 
įmonėms, kurioms reikia vartojimo teisių visose valstybėse narėse (pavyzdžiui, palydovinio 
ryšio paslaugų tiekėjams), Komisija, padedant Ryšių komitetui, gali koordinuoti arba 
suvienodinti atskirų teisių suteikimo, atrankos procedūrų ir įmonių atrankos sąlygas.

G) Pakeitimai
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Pranešėjas siūlytų šiuos pakeitimus:

A) Pagrindų direktyva:

 6 straipsnio paskutinėje dalyje, kur kalbama apie NRI vykdomą viešą konsultacijų 
procedūros rezultatų skelbimą, reikėtų labiau užtikrinti įmonių pateikiamos 
informacijos konfidencialumą.

 9 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje, kur kalbama apie apribojimus, pagal kuriuos 
reikalaujama, kad paslauga būtų teikiama specifinėje juostoje, reikėtų patikslinti, kad 
tarp reikalavimų, susijusių su bendruoju interesu, kuriuo grindžiami šie apribojimai, 
turėtų būti įtraukta ir prevencija bei kova su organizuotu nusikalstamumu. 

 19 straipsnio 1 dalyje kalbama apie tai, kad jeigu Komisija nustato, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos skirtingai atlieka šioje direktyvoje ir specifinėse direktyvose 
nurodytas reguliavimo užduotis, Komisijai suteikiama teisė pačiai nuspręsti skelbti 
sprendimą arba rekomendaciją; reguliavimo procedūra su tikrinimu numatyta tik 
pirmuoju atveju; taigi reiktų suabejoti šios nuostatos tinkamumu, kadangi galiausiai 
Parlamento dalyvavimas priklausys nuo Komisijos pasirinkimo.  

 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kur kalbama apie tarpvalstybinius ginčus tarp šalių, 
įsikūrusių skirtingose valstybėse narėse, reikėtų patikslinti, kad nacionalinių 
reguliavimo institucijų, kurios turi išspręsti ginčą, pastangų koordinavimas galėtų 
pasibaigti bendro sprendimo priėmimu. 

B) Leidimų direktyva:

 5 straipsnio 2 dalyje, kur kalbama apie valstybių narių atliekamą individualių 
naudojimo teisių suteikimą radijo dažnių ar numerių naudojimui, reikėtų įtvirtinti 
nuorodą į apribojimus, pagrįstus bendrojo intereso reikalavimais, vadovaujantis 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa (Pagrindų direktyva).

 10 straipsnyje, kur kalbama apie bendrųjų leidimų arba naudojimo teisių sąlygų ir 
specifinių įpareigojimų laikymąsi, reikėtų įtraukti 6a dalį (naują), kurioje numatoma, 
kad valstybės narės 5 ir 6 dalyse nurodytoms sankcijoms leistų taikyti teisminę 
kontrolę, vadovaujantis nacionaline teise.
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