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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Komisijos pasiūlymo taikymo sritis 

Šiuo teisės aktų reformos pasiūlymu iš dalies keičiama reguliavimo sistema sustiprinant 
konkrečias vartotojų ir paslaugų gavėjų teises (visų pirma siekiant pagerinti prieigą ir skatinti 
įtraukiosios informacinės visuomenės kūrimą), užtikrinant elektroninių ryšių patikimumą, 
saugumą ir stabilumą bei aukšto lygio asmens privatumo ir asmens duomenų apsaugą.

2. Pranešėjo pozicija:

Elektroniniai ryšiai yra ES ekonomikos pagrindas, o plati prieiga prie prieinamų ir saugių 
plačiajuosčio ryšio tinklų – esminė sąlyga norint išnaudoti ES ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo galimybes.

EB sutarties 95 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas, o pasiūlymas dėl direktyvos atitinka 
subsidiarumo ir proporcingumo principus. Bendrąja prasme pranešėjas pritaria Komisijos 
pasiūlymo tikslui. Konkrečių vartotojų ir paslaugų gavėjų teisių stiprinimas, elektroninių ryšių 
patikimumo, saugumo ir stabilumo, taip pat aukšto lygio asmens privatumo ir asmens 
duomenų apsaugos užtikrinimas yra svarbiausi tikslai. Be to, pranešėjas mano, kad svarbu 
užtikrinti, jog rinkoje būtų didesnis pasirinkimas, o vartotojai būtų geriau informuojami apie 
paslaugų teikimo sąlygas ir tarifus, taip pat galėtų lengviau pakeisti paslaugų teikėjus. Taigi 
pranešėjas pritaria Komisijos pozicijai, kad reikia iš dalies pakeisti galiojančias universalių 
paslaugų ir privatumo elektroninių ryšių sektoriuje direktyvas siekiant:
– pagerinti informacijos, teikiamos galutiniams paslaugų gavėjams, skaidrumą ir skelbimą;
– pagerinti neįgalių paslaugų gavėjų galimybes naudotis e. ryšiais ir jų prieigą prie šių ryšių;
– palengvinti vartotojų galimybes pakeisti teikėjus, be kita ko, taikant sugriežtintas nuostatas 

dėl numerių perkeliamumo;
– sugriežtinti įsipareigojimus, susijusius su skubios pagalbos paslaugomis;
– užtikrinti bazinį sujungiamumą ir paslaugų kokybę; 
– pradėti reikalauti, kad būtų pranešama apie saugumo pažeidimus, kai dėl jų prarandami 

paslaugų gavėjo asmens duomenys arba iškyla pavojus tų duomenų saugumui;
– sustiprinti įgyvendinimo nuostatas, susijusias su tinklų ir informacijos saugumu, ir priimti

jas pasitarus su Institucija, kuri bus įsteigta;
– sustiprinti įgyvendinimo ir vykdymo nuostatas siekiant užtikrinti, kad valstybės narės 

turėtų pakankamai priemonių kovoti su nepageidaujamais elektroniniais laiškais;
– siekiant atsižvelgti į technologijų ir rinkos pokyčius, atnaujinti konkrečias direktyvos 

nuostatas, taip pat panaikinti pasenusias ar nereikalingas nuostatas.

Vis dėlto pranešėjas norėtų pasiūlyti pakeitimų, kurie padėtų patobulinti minėtąjį pasiūlymą, 
visų pirma siekiant užtikrinti, kad būtų ir toliau atsižvelgiama į tam tikrus teisinius ir 
socialinius aspektus.
Kalbant konkrečiau, kadangi pagal universaliųjų paslaugų direktyvos 7 straipsnį, iš dalies 
pakeistą pagal Komisijos pasiūlymą, valstybės narės įpareigojamos imtis specialių neįgaliems 
paslaugų gavėjams skirtų priemonių, pranešėjas norėtų pasiūlyti tos pačios direktyvos 
9 straipsnio pakeitimą, pagal kurį būtų siekiama užtikrinti tokį patį rezultatą, kokį užtikrina 
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minėtoji nuostata, ir būtų tinkamai atsižvelgiama į mažas pajamas gaunančius, neįgalius ar 
specialių poreikių turinčius vartotojus.
Antra, būtina užtikrinti didžiausią abonentų asmens duomenų apsaugą. To siekiant nepakaks 
numatyti neprivalomų veiksmų, kurių galėtų imtis susijusios įmonės. Taigi pateikiamas 
universaliųjų paslaugų direktyvos 20 straipsnio pakeitimas.
Trečia, pranešėjo nuomone, nedera numatyti, kad kai rinkoje nėra vadovų ar kitų priemonių, 
kurios padėtų vartotojams savarankiškai įvertinti kainą, už informacijos suteikimą būtų 
atsakingos nacionalinės reguliavimo institucijos (tikriausiai nemokamai) ir tuo pat metu 
trečiosioms šalims būtų leidžiama prekiauti tokiais vadovais ar kitomis priemonėmis. Taigi 
pakeičiamas universaliųjų paslaugų direktyvos 21 straipsnis ir 15 konstatuojamoji dalis. 
Pagaliau tos pačios direktyvos 28 straipsnis turėtų būti pakeistas taip, kad nacionalinių 
reguliavimo institucijų sprendimai, visų pirma sprendimai, pagal kuriuos ribojamos įmonių 
galimybės patekti į rinką, visuomet galėtų būti peržiūrimi teismine tvarka.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Galimybė gauti informaciją apie 
skaidrius, naujausius ir palyginamus tarifus 
− svarbiausias veiksnys vartotojams 
konkurencinėse rinkose, kuriose paslaugas 
siūlo keli paslaugų teikėjai. Elektroninių 
ryšių paslaugų vartotojai turėtų galėti 
lengvai palyginti įvairių rinkoje siūlomų 
paslaugų kainas remdamiesi lengvai 
prieinama forma skelbiama informacija 
apie tarifus. Kad jie galėtų lengvai 
palyginti kainas, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų turėti įgaliojimus 
reikalauti iš operatorių didesnio tarifų 
skaidrumo ir užtikrinti, kad trečiosios 
šalys turėtų teisę be jokio mokesčio 
naudotis elektroninių ryšių paslaugas 
teikiančių įmonių skelbiamais viešais 
tarifais. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų paskelbti kainų gaires, jei 
šios nebuvo pateiktos rinkoje. Operatoriai 

(15) Galimybė gauti informaciją apie 
skaidrius, naujausius ir palyginamus tarifus 
− svarbiausias veiksnys vartotojams 
konkurencinėse rinkose, kuriose paslaugas 
siūlo keli paslaugų teikėjai. Elektroninių 
ryšių paslaugų vartotojai turėtų galėti 
lengvai palyginti įvairių rinkoje siūlomų 
paslaugų kainas remdamiesi lengvai 
prieinama forma skelbiama informacija 
apie tarifus. Kad jie galėtų lengvai 
palyginti kainas, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų turėti įgaliojimus 
reikalauti iš operatorių didesnio tarifų 
skaidrumo. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų paskelbti kainų gaires, jei 
šios nebuvo pateiktos rinkoje. Operatoriai 
neturėtų turėti teisės gauti jokio atlygio už 
tokį naudojimąsi tarifais, kurie jau buvo 
paskelbti ir todėl yra vieši. Be to, paslaugų 
gavėjai turėtų būti tinkamai informuojami 
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neturėtų turėti teisės gauti jokio atlygio už 
tokį naudojimąsi tarifais, kurie jau buvo 
paskelbti ir todėl yra vieši. Be to, paslaugų 
gavėjai turėtų būti tinkamai informuojami 
apie kainą arba siūlomos paslaugos rūšį 
prieš jiems perkant paslaugą, ypač jei 
nemokamo telefono ryšio numeriui taikomi 
papildomi mokesčiai. Komisija turėtų 
galėti priimti technines įgyvendinimo 
priemones, kad užtikrintų, jog galutiniai 
paslaugų gavėjai pasinaudotų tarifų 
skaidrumu tokiu pačiu būdu Bendrijoje.

apie kainą arba siūlomos paslaugos rūšį 
prieš jiems perkant paslaugą, ypač jei 
nemokamo telefono ryšio numeriui taikomi 
papildomi mokesčiai. Komisija turėtų 
galėti priimti technines įgyvendinimo 
priemones, kad užtikrintų, jog galutiniai 
paslaugų gavėjai pasinaudotų tarifų 
skaidrumu tokiu pačiu būdu Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Kai rinkoje nėra vadovų ar kitų priemonių, kurios padėtų vartotojams savarankiškai įvertinti 
kainą, būtina akcentuoti ne pelno siekiančių trečiųjų šalių, o nacionalinių reguliavimo 
institucijų vaidmenį.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2002/22/EB
9 straipsnio 2 ir 3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
nacionalines sąlygas, gali reikalauti, kad 
paskirtosios įmonės paslaugų gavėjams 
pateiktų tarifų pasirinkimo galimybes arba 
paslaugų paketus, kurie skiriasi nuo 
įprastomis komercinėmis sąlygomis 
taikomų tarifų, visų pirma siekdamos 
užtikrinti, kad mažas pajamas gaunantys ar 
specialiųjų socialinių poreikių asmenys 
turėtų 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
prieigą prie tinklo arba galėtų ja naudotis 
arba galėtų gauti 4 straipsnio 3 dalyje ir 5, 
6 bei 7 straipsniuose nurodytas paslaugas, 
kurioms taikomi universaliųjų paslaugų 
įpareigojimai ir teikiamomis universaliąsias 
paslaugas teikti paskirtų įmonių.

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
nacionalines sąlygas, reikalauja, kad 
paskirtosios įmonės paslaugų gavėjams 
pateiktų tarifų pasirinkimo galimybes arba 
paslaugų paketus, kurie skiriasi nuo 
įprastomis komercinėmis sąlygomis 
taikomų tarifų, visų pirma siekdamos 
užtikrinti, kad mažas pajamas gaunantys ar 
specialiųjų socialinių poreikių asmenys 
turėtų 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
prieigą prie tinklo arba galėtų ja naudotis 
arba galėtų gauti 4 straipsnio 3 dalyje ir 5, 
6 bei 7 straipsniuose nurodytas paslaugas, 
kurioms taikomi universaliųjų paslaugų 
įpareigojimai ir kurias teikia
universaliąsias paslaugas teikti paskirtos 
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įmonės.
3. Numatydamos, kad paskirtosios įmonės 
privalo suteikti specialių tarifų pasirinkimo 
galimybes arba laikytis nustatytų 
didžiausių arba vidutinių pagal 
geografinius rajonus kainų arba kitų 
panašių reikalavimų, valstybės narės taip 
pat gali užtikrinti, kad, nustačius, jog tam 
tikri vartotojai gauna mažas pajamas, turi 
negalią ar yra specialių socialinių poreikių, 
jiems būtų teikiama parama.“

3. Numatydamos, kad paskirtosios įmonės 
privalo suteikti specialių tarifų pasirinkimo 
galimybes arba laikytis nustatytų 
didžiausių arba vidutinių pagal 
geografinius rajonus kainų arba kitų 
panašių reikalavimų, valstybės narės taip 
pat užtikrina, kad, nustačius, jog tam tikri 
vartotojai gauna mažas pajamas, turi 
negalią ar yra specialių socialinių poreikių, 
jiems būtų teikiama parama.“

Or. en

Pagrindimas
Pagal universaliųjų paslaugų direktyvos 7 straipsnį, iš dalies pakeistą pagal Komisijos 
pasiūlymą, valstybės narės įpareigojamos imtis specialių neįgaliems paslaugų gavėjams 
skirtų priemonių. Pakeitimu siekiama užtikrinti tokį patį rezultatą, kokį užtikrina minėtoji 
nuostata.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) veiksmai, kurių gali imtis prisijungimą 
ir (arba) paslaugas teikianti įmonė, 
reaguodama į saugumo arba vientisumo 
incidentus arba į pavojus ir 
pažeidžiamumą.

(h) veiksmai, kurių turi imtis prisijungimą 
ir (arba) paslaugas teikianti įmonė, 
siekdama gerbti abonentų asmens 
duomenų konfidencialumą, ir veiksmai, 
kurių gali būti imtasi reaguojant į 
saugumo arba vientisumo incidentus arba į 
pavojus ir pažeidžiamumą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti didžiausią abonentų asmens duomenų apsaugą. To siekiant nepakaks 
neprivalomų veiksmų. *



PA\715106LT.doc 7/8 PE402.737v02-00

LT

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2002/22/EB
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
skatina teikti tikslingą informaciją 
sąveikiaisiais vadovais arba panašiomis 
priemonėmis, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai ir vartotojai galėtų savarankiškai 
įvertinti alternatyvių naudojimosi 
galimybių kainą. Valstybės narės užtikrina, 
kad nacionalinės reguliavimo institucijos 
pateiktų tokius vadovus arba priemones,
kai jų nėra rinkoje. Trečiosios šalys turi 
teisę nemokamai naudoti elektroninių 
ryšių tinklus ir (arba) paslaugas 
teikiančių įmonių skelbiamus tarifus 
pardavimo arba tokių sąveikiųjų vadovų 
arba panašių priemonių pateikimo 
naudoti tikslais.

3. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
skatina teikti tikslingą informaciją 
sąveikiaisiais vadovais arba panašiomis 
priemonėmis, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai ir vartotojai galėtų savarankiškai 
įvertinti alternatyvių naudojimosi 
galimybių kainą. Valstybės narės užtikrina, 
kad nacionalinės reguliavimo institucijos 
pateiktų tokius vadovus arba priemones, 
kai jų nėra rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Nedera numatyti, kad kai rinkoje nėra vadovų ar kitų priemonių, kurios padėtų vartotojams 
savarankiškai įvertinti kainą, už informacijos suteikimą būtų atsakingos nacionalinės 
reguliavimo institucijos (tikriausiai nemokamai) ir tuo pat metu trečiosioms šalims būtų 
leidžiama prekiauti tokiais vadovais ar kitomis priemonėmis. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2002/22/EB
28 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
kiekvienu atskiru atveju blokuoti galimybę 
naudotis numeriais arba paslaugomis, kai 

Nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
kiekvienu atskiru atveju blokuoti galimybę 
naudotis numeriais arba paslaugomis, kai 
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tai pagrįsta dėl sukčiavimo arba netinkamo 
naudojimo.

tai pagrįsta dėl sukčiavimo arba netinkamo 
naudojimo. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimą blokuoti galimybę naudotis 
tam tikrais numeriais arba paslaugomis 
būtų galima peržiūrėti teismine tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimai, visų pirma sprendimai, pagal kuriuos 
ribojamos įmonių galimybės patekti į rinką, visuomet galėtų būti peržiūrimi teismine tvarka. 
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