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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad interneto, kuris pripažintas pagrindiniu poreikiu, tiekimas 
turėtų būti techniškai ir teisiškai organizuojamas taip, kad visuomenės nariai tikrai galėtų juo 
naudotis. Peticijos pateikėjo teigimu, žmonės turi teisę ir pareigą gauti informaciją apie 
politinį ir visuomeninį gyvenimą. Naujosios žiniasklaidos priemonės šioje srityje atlieka vis 
svarbesnį vaidmenį. Viešąsias paslaugas teikiantys transliuotojai ir (arba) naujienų tarnybos 
teikia vis daugiau informacijos internetu. Tokiems žmonėms kaip peticijos pateikėjas, kuris 
gyvena kaime, galimybė gauti tokią informaciją vis dėlto yra ribota dėl techninių ir teisinių 
interneto prieigos sąlygų, kurias nustato paslaugos teikėjai. Todėl peticijos pateikėjas mano, 
kad yra diskriminuojamas. Daugeliu atvejų kaimo vietovių gyventojai gali gauti interneto 
prieigą tik naudodamiesi belaide technologija. Tačiau tai reiškia, kad yra ribojamas greitis ir 
duomenų kiekis, palyginti su laidine prieiga miesto gyventojams. Jis pažymi, kad šiais laikais 
daug dalykų, pvz., mokesčius, draudimą, banko sandorius ir kt. galima iš esmės sutvarkyti tik 
internetu. Tačiau tam reikia spartaus interneto ryšio. Peticijos pateikėjas teigia, kad kaimo 
vietovėse prieinamos belaidės technologijos yra netinkamos šiuolaikinėms daug duomenų 
apimančioms interneto paslaugoms. Be to, palyginti su laidiniu internetu, jos neproporcingai 
brangesnės, o dėl duomenų kiekio sąlygų naudotinos tik ribotai ir ne visuomet patikimos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gruodžio 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Komisija iš esmės sutinka su peticijos pateikėju, kad „interneto, kuris pripažintas pagrindiniu 
poreikiu, tiekimas turėtų būti techniškai ir teisiškai organizuojamas taip, kad visuomenės 
nariai tikrai galėtų juo naudotis“ ir kad „naujosios žiniasklaidos priemonės šioje srityje atlieka 
vis svarbesnį vaidmenį“. 

Todėl Europos Komisija nustatė plataus užmojo tikslus: i) iki 2013 m. ir iki 2020 m. visiems 
europiečiams sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu; ii) užtikrinti, kad visi 
europiečiai turėtų galimybę naudotis gerokai spartesniu – didesnės kaip 30 Mbps spartos –
internetu; ir iii) užtikrinti, kad 50 proc. ar daugiau Europos namų ūkių užsisakytų spartesnio 
kaip 100 Mbps interneto ryšio paslaugą.

Kaip savo strategijos, skirtos šiems tikslams pasiekti, dalį Komisija stengėsi sukurti tinkamą 
reglamentavimo aplinką geresniems tinklams ir paslaugoms Europoje. Tai apima, visų pirma, 
priemones, kuriomis skatinamos investicijos į didelės spartos naujos kartos tinklus, kartu 
stiprinama konkurencija, mažinamos tokių tinklų diegimo ir radijo spektro koordinavimo 
Europoje sąnaudos – visi svarbūs veiksniai, kurie toliau papildomi mūsų bendrosios rinkos 
iniciatyvoje dėl žemyne išplėtotos ryšių infrastruktūros (angl. Connected Continent). Be to, 
siekdama toliau skatinti viešojo sektoriaus finansavimą, visų pirma kaimo vietovėse, 2013 m. 
sausio mėn. Komisija peržiūrėjo savo rekomendacijas dėl ES valstybės pagalbos taisyklių 
taikymo plačiajuosčio ryšio sektoriui. Taip pat IRT ir plačiajuostis ryšys bus viena iš keturių 
pagrindinių sričių, kurioms valstybės narės turės sutelkti Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšas kitu programavimo laikotarpiu, per kurį numatyta išleisti daugiau lėšų IRT srityje negu 
praeitu 2007–2013 m. laikotarpiu (per kurį išleista iki 14,5 mlrd. EUR suma).

2012 m. pabaigoje 95,5 proc. ES namų ūkių turėjo galimybę naudotis bent vienu fiksuotojo 
plačiajuosčio ryšio tinklu (Vokietijoje: 96,6 proc.). Belaidžio ryšio technologijų, pvz., LTE 
(ilgalaikio vystymo, angl. long-term evolution) arba palydovinio plačiajuosčio ryšio, atveju 
2013 m. tiek ES, tiek Vokietija veiksmingai pasiekė 100 proc. bazinio plačiajuosčio ryšio 
aprėpties tikslą (iki 20 Mbps siuntimo spartos).

Naujos kartos prieigos (NKP) technologijos, galinčios suteikti bent 30 Mbps spartą, yra 
prieinamos daugiau kaip pusei ES namų ūkių (53,8 proc. 2012 m. pabaigoje), o tai reiškia, 
kad tikslas suteikti bent 30 Mbps plačiajuosčio ryšio spartą visiems namų ūkiams iki 2020 m. 
pusiau pasiektas. Tačiau tik 12 proc. fiksuotojo plačiajuosčio ryšio abonentų Europos 
Sąjungoje ir tik 4,9 proc. Vokietijoje (2013 m. sausio mėn.) naudojosi 30 Mbps ar didesne 
sparta, o tai byloja ne apie pasiūlos, o apie paklausos problemą.

Kaimo vietovėse tik 83,2 proc. ES namų ūkių (2012 m. pabaigoje) turėjo galimybę naudotis 
fiksuotojo plačiajuosčio ryšio paslaugomis (Vokietijoje: 85,6 proc.). Tačiau, priešingai 
peticijos pateikėjo manymui, tai reiškia, kad nėra diskriminacijos, nes šiuolaikinės bevielės 
technologijos (pvz., LTE, palydovinis ryšys) yra pakankamai galingos, kad užtikrintų 
elektroninių paslaugų (pvz., elektroninės bankininkystės, elektroninės vyriausybės ir 
elektroninės prekybos), kuriomis peticijos pateikėjui patinka naudotis, teikimą ir suteiktų 
geriausias galimybes šiose srityse esminiams pokyčiams pereinant nuo dabartinio bazinių 
plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimo. Be to, kabelinio ir bevielio interneto ryšio kainos jau 
labai nesiskiria, ypač Vokietijoje, kur interneto ryšio kainos paprastai yra santykinai mažos,
palyginti su kitomis ES valstybėmis narėmis.

Išvada
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Geriausias būdas padėti peticijos pateikėjui būtų suteikti jam galimybę gauti išsamią 
informaciją apie interneto paslaugas Vokietijoje, jo gyvenamojoje vietovėje. Ši informacija 
teikiama Vokietijos plačiajuosčio ryšio portale adresu http://www.zukunft-breitband.de/, 
kuriame pateiktas ir plačiajuosčio ryšio žemėlapis su visais interneto paslaugų teikėjais ir jų 
teikiamų paslaugų kainomis toje vietovėje, kurioje gyvena peticijos pateikėjas.“


