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Telekomunikacijos. Konsultacijos dėl būsimų 
skaitmeninio amžiaus universaliųjų paslaugų 

Šiandien Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl to, kaip 
geriausia užtikrinti, kad pagrindinėmis telekomunikacijų paslaugomis galėtų 
naudotis visi ES piliečiai. Nuo 2002 m. galiojančiais ES teisės aktais dėl 
įpareigojimo teikti universaliąsias telekomunikacijų paslaugas užtikrinama, 
kad europiečiai turėtų prieigą prie viešųjų telefono ryšio tinklų ir galėtų 
naudotis, pavyzdžiui, paprasčiausia interneto prieiga. Šiandien pradėtomis 
konsultacijomis siekiama išsiaiškinti, ar šios taisyklės ir universaliųjų 
paslaugų apibrėžtys turėtų būti pritaikytos skaitmeniniam amžiui, visų pirma, 
ar į jų taikymo sritį turėtų būti įtraukta plačiajuostė prieiga. Vartotojų, 
sektoriaus suinteresuotųjų šalių ir politikos ekspertų nuomonės padės 
Komisijai nuspręsti, ar iki 2010 m. pabaigos ji turėtų pasiūlyti naujų teisės 
aktų dėl įpareigojimo teikti universaliąsias telekomunikacijų paslaugas. 
Konsultacijos vyks iki 2010 m. gegužės 7 d. 

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: 
„Konsultuodamiesi aiškinsimės, ar reikia atnaujinti taisykles, kad visi ES piliečiai 
galėtų naudotis svarbiausiomis ryšio paslaugomis, įskaitant spartųjį internetą. Rinkos 
ir technologijos sparčiai kinta, todėl turime užtikrinti, kad niekas neliktų skaitmeninės 
visuomenės nuošalėje.“ 

Komisija nagrinėja, ar būtina atnaujinti prieš dešimtmetį sukurtas taisykles, kuriomis 
užtikrinama, kad kaimo ir atokių vietovių gyventojai arba mažai pajamų gaunantys 
žmonės galėtų prieinama kaina naudotis telefonu ir internetu. Galiojančiomis 
taisyklėmis užtikrinama, kad ES piliečiai galėtų jungtis prie viešojo tinklo ir naudotis 
viešojo telefono ryšio paslaugomis norėdami paskambinti, siųsti duomenis faksu 
arba prisijungti prie interneto. Jomis taip pat užtikrinamas informavimas apie 
abonentus, abonentų knygų pateikimas, galimybė naudotis taksofonu ir speciali 
pagalba neįgaliesiems. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0022:EN:NOT
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Komisija teiraujasi nuomonės apie šiuos svarbiausius dalykus: 

- Pagrindinė universaliųjų paslaugų samprata. Ar vis dar aktualu šių laikų 
dinamiškoje skaitmeninėje erdvėje laikytis dabartinės universaliųjų paslaugų 
sampratos, sukurtos tradicinėms balso perdavimo telekomunikacijų 
paslaugoms? Kaip turėtume užtikrinti, kad atokiose ir kaimo vietovėse 
gyvenantys vartotojai arba mažai pajamų gaunantys žmonės turėtų prieigą prie 
pagrindinių telekomunikacijų paslaugų ir galėtų jomis naudotis? 

- Plačiajuostis ryšys. Didelė plačiajuosčio ryšio aprėptis būtina siekiant skatinti 
augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje. Tačiau 23 proc. kaimo vietovių gyventojų 
neturi prieigos prie fiksuotojo plačiajuosčio ryšio tinklų. Ar ES siekiui, kad visi 
galėtų naudotis plačiajuosčiu ryšiu, įgyvendinti tiktų universaliųjų paslaugų 
principai, o gal veiksmingesnės būtų konkurencija atvirose telekomunikacijų 
rinkose arba kitos politikos galimybės? 

- Lanksčios nacionalinės sąlygos ir suderintas ES metodas. Įvairiose šalyse 
telekomunikacijų rinkų plėtra, plačiajuosčio ryšio prieinamumas, vartotojų 
naudojimasis ryšio paslaugomis, taip pat priemonės, kuriomis valdžios 
institucijos siekia pašalinti skaitmeninę atskirtį (t. y. atotrūkį tarp visuomenės 
grupių, turinčių prieigą prie interneto ir kitų skaitmeninių technologijų, ir tokios 
prieigos neturinčių grupių) gali gerokai skirtis. Kaip rasti tinkamą darnios ES 
masto veiklos ir lanksčių nacionalinių priemonių poreikio pusiausvyrą? 

- Finansavimas. Kaip universaliosios paslaugos turėtų būti finansuojamos 
ateityje? Ar visuotinei plačiajuosčio ryšio aprėpčiai užtikrinti lėšų turėtų skirti 
telekomunikacijų sektorius, ar tam turėtų būti naudojamos valstybės lėšos, nes 
toks ryšys naudingas kitiems ekonomikos sektoriams ir visai visuomenei? 

2010 m. kovo 30 d. Briuselyje Komisija taip pat surengs viešą seminarą, kad 
vartotojai, sektoriaus suinteresuotieji subjektai, politikos ekspertai ir kitos 
suinteresuotosios šalys galėtų pasikeisti nuomonėmis. Konsultacijos bus baigtos 
2010 m. gegužės 7 d.; jų rezultatus Komisija praneš komunikate, o jei reikės, iki 
2010 m. pabaigos pateiks teisės aktų pasiūlymų. 

Pagrindiniai faktai 
Praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio pabaigoje liberalizavus telekomunikacijų 
sektorių, nustatytos universaliųjų paslaugų taisyklės, naudojamos kaip apsaugos 
priemonės, kai rinkoje nėra paskatų teikti pagrindines paslaugas. Siekta užtikrinti, 
kad kaimo ir atokiose vietovėse gyvenantys piliečiai arba mažai pajamų gaunantys 
namų ūkiai galėtų už prieinamą kainą naudotis pagrindinėmis ir būtiniausiomis 
telekomunikacijų paslaugomis, ir taip užkirsti kelią socialinei atskirčiai. 
Galiojančiomis ES taisyklėmis (2002 m. ES universaliųjų paslaugų direktyva) 
valstybės narės įpareigotos užtikrinti, kad piliečiai galėtų prisijungti prie viešojo 
telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje ir naudotis viešosiomis telefono ryšio 
paslaugomis balsui ir duomenims perduoti, taip pat turėtų veikiančią interneto 
prieigą. Direktyvoje valstybių narių taip pat reikalaujama užtikrinti, kad vartotojai 
galėtų naudotis informacijos apie abonentus teikimo paslaugomis ir abonentų 
knygomis, taip pat taksofonais, o neįgalieji – specialiomis priemonėmis. Universaliųjų 
paslaugų direktyvos taikymo sritį Komisija persvarsto kas trejus metus (žr. 
IP/08/1397, IP/05/594, IP/06/488). 

Prieš šias konsultacijas Europos Komisija, 2009 m. svarstant telekomunikacijų teisės 
aktų paketą (MEMO/09/513), Europos Parlamentui pateikė pareiškimą dėl 
universaliųjų paslaugų, o 2008 m. antrą kartą persvarstytas universaliųjų paslaugų 
mastas (IP/08/1397, MEMO/08/583). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0022:EN:NOT
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1397&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/594&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/488&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/513&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1397&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/583&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Nuorodos 
Komisijos viešų konsultacijų dokumentas, įskaitant informaciją apie viešąjį 
svarstymą, pateiktas 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm 
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