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B7-0000/2011

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, 
Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Atviras 
internetas ir tinklo neutralumas Europoje

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 19 d. Komisijos komunikatą COM (2011) 0222 
galutinis „Atviras internetas ir tinklo neutralumas Europoje“,

– atsižvelgdamas į xxxx xx xx klausimą Tarybai dėl Komisijos komunikato Europos 
Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Atviras internetas ir tinklo neutralumas Europoje“ (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2011),

- atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos deklaraciją dėl tinklo neutralumo 
(2009/C 308/02);

- atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Direktyvos 2009/140/EB, iš dalies keičiančios 
2002 m. kovo 7 d. Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos, 1 straipsnio 8 dalies g punktą ir 8 straipsnio 4 dalies g 
punktą, 

- atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių 
ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva), 21 straipsnį, 22 straipsnio 
3 dalį ir 30 straipsnio 6 dalį,

- atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/136/EB, iš dalies keičiančios 2002 m. kovo 7 d. Direktyvą 2002/22/EB dėl 
universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir 
paslaugomis, 1 straipsnio 14 dalies g punktą, į Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir į Reglamentą 
(EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės 
aktų vykdymą, bendradarbiavimo, 

- atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir 
Biuro įsteigimo,

- atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl plačiajuosčio ryšio Europoje:
investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą,

- atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Komisijos komunikatą COM(2010) 0245 
galutinis „Europos skaitmeninė darbotvarkė“,

- atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 31 d. Tarybos išvadas dėl Europos skaitmeninės 
darbotvarkės,
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- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą COM(2011) 206 galutinis „Bendrosios rinkos
aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos skatinti 
naująjį augimą,

- atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos 
Briuselyje surengtą aukščiausiojo lygio susitikimą „Atviras internetas ir tinklo 
neutralumas Europoje“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2011 m. gruodžio 13 d. Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos
posėdyje Taryba ketina patvirtinti išvadas dėl atviro interneto ir tinklo neutralumo 
Europoje,

B. kadangi ES valstybės narės iki 2011 m. gegužės 25 d. turi atitikti 2009 m. ES 
telekomunikacijų reformos teisės aktų rinkinio reikalavimus ir Komisija jau ėmėsi 
reikalingų priemonių, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi ES sutarties ir Bendrijos 
teisyno principų,

C. kadangi Europos Parlamentas paragino Komisiją išsaugoti interneto neutralumo ir 
atvirumo principus ir skatinti galutinių vartotojų gebėjimą gauti informaciją ir ją skleisti, 
taip pat naudotis pasirinkta programine įranga ir paslaugomis, 

D. kadangi Komisija paprašė Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 
apsvarstyti kliūtis, su kuriomis susiduriama siekiant pakeisti operatorius, blokuojant arba 
ribojant interneto srautus, taip pat ir kliūtis, susijusias su paslaugų skaidrumu ir kokybe 
valstybėse narėse,

E. kadangi internetinės paslaugos yra teikiamos tarptautiniu mastu ir internetas yra pačiame 
pasaulio ekonomikos centre, 

F. kadangi, kaip apibrėžta Europos skaitmeninėje darbotvarkėje, plačiajuostis ryšys ir 
internetas yra ypač svarbūs veiksniai ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui ir Europos 
konkurencingumui pasauliniu lygmeniu,

G. kadangi Europa tik tada galės visapusiškai panaudoti skaitmeninės ekonomikos 
galimybes, kai bus sudarytos palankios sąlygos gerai veikiančiai skaitmeninei vidaus 
rinkai, 

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą ir pritaria atliktai analizei, ypač dėl poreikio 
užtikrinti, kad internetas ir toliau būtų atviras ir neutralus;

2. pabrėžia, kad remiantis šia analize nėra aiškaus poreikio, kad dėl interneto neutralumo 
papildomai įsikištų reguliuotojas;

3. palankiai vertina EERRI darbą šioje srityje ir ragina valstybes nares, ypač NRI, glaudžiai 
bendradarbiauti su EERRI;
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4. ragina valstybes nares užtikrinti požiūrio dėl tinklo neutralumo nuoseklumą ir peržiūrėto 
ES telekomunikacijų paketo veiksmingą taikymą; 

5. pabrėžia, kad bet kokiu pasiūlytu sprendimu interneto neutralumo klausimu turėtų būti 
užtikrinamas bendras Europos požiūris;

6. akcentuoja, kad yra labai svarbus valstybių narių bendradarbiavimas ir koordinavimas, 
ypač NRI, kartu su Komisija, siekiant, kad ES galėtų naudotis visomis interneto 
teikiamomis galimybėmis; 

7. pripažįsta, kad reikalingas protingas duomenų srauto valdymas siekiant užtikrinti, kad dėl 
tinklo perkrovos problemų nebūtų nutrauktas galutinių vartotojų prisijungimas, bet ragina, 
kad interneto srautai būtų valdomi skaidriai;

8. atkreipia dėmesį į galimus sunkumus, kai nesilaikoma tinklo neutralumo, įskaitant 
antikonkurencinius veiksmus, naujovių blokavimą, saviraiškos laisvės suvaržymą, 
vartotojų informavimo stoką, privatumo pažeidimą ir į tai, kad dėl tinklo neutralumo 
trūkumo kenčia įmonės, vartotojai ir visa visuomenė; 

9. primena, kad ES teisės aktais siekiama skatinti faktišką konkurenciją ir todėl bet kokiose 
neutralaus tinklo srities priemonėse šalia jau galiojančių konkurencijos teisės aktų būtų 
numatytos priemonės, kurios leistų spręsti bet kokius iškilusius antikonkurencinės veiklos 
klausimus, skatinti investicijas ir palengvinti naujus verslo modelius;

10. mano, kad skaidrumas, paslaugų kokybė ir galimybė lengvai pakeisti operatorių yra 
neutraliam tinklui reikalingos sąlygos, galutiniams vartotojams užtikrinant pasirinkimo ir 
prašymų laisvę; 

11. prašo Komisijos įvertinti, ar reikalingos papildomos gairės dėl tinklo neutralumo norint 
užtikrinti konkurenciją ir vartotojų pasirinkimo laisvę; 

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.


