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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl reglamento dėl bendrosios elektroninių ryšių rinkos yra dešimtmetį trukusios 
ES teisėkūros rezultatas. Šio reglamento tikslas – suteikti neribotą prieigą prie elektroninių 
ryšių paslaugų už mažiausią kainą individualiems vartotojams ir įmonėms. Europos Sąjungą 
sudaro 28 atskiros nacionalinės rinkos, kurių leidimų suteikimo, reglamentavimo, spektro 
skyrimo ir vartotojų apsaugos tvarka skiriasi. Toks susiskaidymas turi neigiamą poveikį. Jis 
ypač trukdo tarpvalstybinių paslaugų plėtrai, lemia dideles skambučių tarp Sąjungos valstybių 
narių kainas ir neleidžia pakankamai išnaudoti veikiančių tinklų pajėgumo. Dabartinė padėtis 
taip pat neigiamai veikia konkurencingumą ir užimtumą, būtent tuose sektoriuose (logistikos, 
bankininkystės, transporto, energetikos, mažmeninės prekybos, sveikatos ir kt.), kuriuose 
konkurencingumo gerinimas priklauso nuo ryšių ir integruotųjų paslaugų teikimo.

Regioninės plėtros komitetas teigiamai vertina šio pasiūlymo dėl reglamento dėl pasienio 
regionų plėtros ir tarpvalstybinio teritorinio bendradarbiavimo stiprinimo poveikį. 

Regioninės plėtros komitetas pabrėžia, kad Europos Sąjungos struktūriniai fondai jau atlieka 
pagrindinį vaidmenį finansuojant Europos skaitmeninę darbotvarkę. Šiuo požiūriu komitetas 
teigiamai vertina šio pasiūlymo dėl reglamento poveikį, siekiant skatinti su skaitmenine erdve 
susijusias viešąsias investicijas. 

Tuo pačiu metu, kaip ir pasiūlymą dėl reglamento, kuris yra šios nuomonės objektas, 
Komitetas rengiasi priimti rekomendaciją, skirtą būtent investicijoms į plačiajuostį ryšį 
skatinti. Regioninės plėtros komitetas prašo pateikti rekomendaciją su išsamiai aprašytu jos 
objektu, siekiant plėtoti bendrą skaitmeninę aprėptį visoje Europos Sąjungos teritorijoje, 
įskaitant pakraščio ir salų regionus. 

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kaip pabrėžiama Europos 
Parlamento Vidaus politikos generalinio 
direktorato B teminio skyriaus 
„Struktūrinė ir sanglaudos politika“ 
tyrime „Internetas, skaitmeninė ir 
Europos regionų ekonomikos plėtros 
darbotvarkė“, paskelbtame 2013 m., 
palankios sąlygos, remiantis informacinių 
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ir komunikacinių technologijų 
tinkamumo ir priimtinumo sąlygomis ir 
informacinės visuomenės plėtra 
regionuose, yra svarbus, net lemiamas, 
veiksnys, nes informacinių ir 
komunikacijų technologijų paklausos 
didinimo srityje pirmenybė teikiama 
regioniniam lygmeniui;

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) kaip pastebėta minėtame tyrime, 
regioninis lygmuo yra svarbus siekiant 
nustatyti informacinės visuomenės 
teikiamas galimybes ir vykdyti jo plėtrai 
didinti skirtas programas. Šiame tyrime 
taip pat nurodyta, kad dviejų skirtingų 
valdymo lygmenų sąveikai būdingas 
didelis augimo potencialas. Siekiant 
pabaigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką, 
principai „iš apačios į viršų“ ir „iš viršaus 
į apačią“ turėtų būti derinami arba bent 
jau plėtojami tuo pačiu metu;

Or. fr

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) investicijos į naujos kartos 
infrastruktūras, kurios būtinos, kad 
Europos Sąjungos gyventojai galėtų 
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naudotis naujomis pažangiomis 
paslaugomis, turėtų būti nukreiptos ne tik 
į centrinius ar tankiausiai gyvenamus 
regionus, kur jos lengvai atsipirks. Kartu 
reikia plėtoti ir pakraščio regionams, ir 
mažiau gyvenamiems, ir mažiau 
išsivysčiusiems regionams teikiamas 
paslaugas, siekiant dar labiau 
neapsunkinti jų plėtros;

Or. fr

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio 
bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių 
išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 
darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir 
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Tačiau Sąjunga atsilieka 
nuo kitų svarbiausių pasaulio regionų –
nuo Šiaurės Amerikos, Afrikos ir dalies 
Azijos – naujausios kartos belaidžio 
plačiajuosčio ryšio technologijų, kurių 
reikia norint pasiekti tuos politikos tikslus, 
išsivystymo ir skvarbos srityse. 
Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir 
prieigos prie 800 MHz dažnių juostos 
belaidžiam plačiajuosčiui ryšiui 
užtikrinimas, kur daugiau nei pusė 
valstybių narių prašo taikyti leidžiančią 
nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti iki 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
243/2012 dėl radijo spektro politikos 

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio 
bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių 
išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 
darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
Sąjungos piliečiai, neatsižvelgiant į jų 
gyvenamąją vietą, turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir 
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Tačiau Sąjunga atsilieka 
nuo kitų svarbiausių pasaulio regionų –
nuo Šiaurės Amerikos, Afrikos ir dalies 
Azijos – naujausios kartos belaidžio 
plačiajuosčio ryšio technologijų, kurių 
reikia norint pasiekti tuos politikos tikslus, 
išsivystymo ir skvarbos srityse. 
Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir 
prieigos prie 800 MHz dažnių juostos 
belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
užtikrinimas, kur daugiau nei pusė 
valstybių narių prašo taikyti leidžiančią 
nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti iki 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
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programoje nustatyto termino įrodo, kad 
būtina kuo skubiau imtis veiksmų, net ir 
dabartinės radijo spektro politikos 
programos galiojimo laikotarpiu. Sąjungos 
priemonių, kuriomis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB buvo siekiama suderinti 
radijo spektro prieinamumo ir jo 
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;

243/2012 dėl radijo spektro politikos 
programoje nustatyto termino įrodo, kad 
būtina kuo skubiau imtis veiksmų, net ir 
dabartinės radijo spektro politikos 
programos galiojimo laikotarpiu. Sąjungos 
priemonių, kuriomis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB buvo siekiama suderinti 
radijo spektro prieinamumo ir jo 
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) tam, kad būtų sukurta bendroji 
elektroninių ryšių rinka, taip pat reikia 
pašalinti kliūtis galutiniams paslaugų 
gavėjams turėti prieigą prie elektroninių 
ryšių paslaugų visoje Sąjungoje. Todėl 
valdžios institucijos turėtų nedidinti arba 
neišlaikyti esamų kliūčių tarpvalstybiniam 
tokių paslaugų pirkimui. Elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų nesuteikti arba 
riboti prieigos arba diskriminuoti galutinius 
paslaugų gavėjus dėl jų pilietybės arba 
valstybės narės, kurioje jie gyvena. Vis 
dėlto, įmanoma diferencijuoti dėl 
objektyviai pateisinamų kainų, rizikos ir 
rinkos sąlygų, pvz., paklausos ar 
konkurentų taikomų kainų, skirtumų;

(43) tam, kad būtų sukurta bendroji 
elektroninių ryšių rinka, taip pat reikia 
pašalinti kliūtis galutiniams paslaugų 
gavėjams turėti prieigą prie elektroninių 
ryšių paslaugų visoje Sąjungoje. Todėl 
valdžios institucijos turėtų nedidinti arba 
neišlaikyti esamų kliūčių tarpvalstybiniam 
tokių paslaugų pirkimui. Elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų nesuteikti arba 
riboti prieigos arba diskriminuoti galutinius 
paslaugų gavėjus dėl jų pilietybės arba 
valstybės narės, kurioje jie gyvena. Vis 
dėto, įmanoma diferencijuoti dėl 
objektyviai pateisinamų kainų, rizikos ir 
rinkos sąlygų, pvz., paklausos ar 
konkurentų taikomų kainų, skirtumų, 
siekiant užtikrinti aprėptį visoje Europos 
teritorijoje, įskaitant ne taip tankiai 
gyvenamus, pakraščio ar mažiau 
išsivysčiusius regionus.

Or. fr
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams netaiko 
jokių diskriminacinių reikalavimų ar 
sąlygų, susijusių su prieiga ar naudojimu, 
dėl galutinio paslaugų gavėjo pilietybės ar 
gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 
tokius skirtumus galima objektyviai 
pateisinti.

2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
galutiniams paslaugų gavėjams netaiko 
jokių diskriminacinių reikalavimų ar 
sąlygų, susijusių su prieiga ar naudojimu, 
dėl galutinio paslaugų gavėjo pilietybės ar 
gyvenamosios vietos.

Or. fr

Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad posakis „objektyvus pagrindimas“ dėl savo neapibrėžto 
pobūdžio sudaro sąlygas, kurioms susidaryti būtent siekiama sutrukdyti šiuo teisės aktu, 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams taikyti reikalavimus arba diskriminacines prieigos 
sąlygas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko aukštesnių tarifų ryšiams Sąjungos 
viduje, kurie baigiasi kitoje valstybėje 
narėje, išskyrus atvejus, kai tai galima 
objektyviai pateisinti:

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
netaiko aukštesnių tarifų ryšiams Sąjungos 
viduje, kurie baigiasi kitoje valstybėje 
narėje:

Or. fr

Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad posakis „objektyvus pagrindimas“ dėl savo neapibrėžto 
pobūdžio sudaro sąlygas, kurioms susidaryti būtent siekiama sutrukdyti šiuo teisės aktu, 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams taikyti reikalavimus arba diskriminacines prieigos 
sąlygas.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų galutiniams 
paslaugų gavėjams teikti specializuotas 
paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti 
tarpusavio susitarimus, kad galėtų perduoti 
atitinkamus duomenų kiekius ar duomenų 
srautus kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą. Teikiant specializuotas 
paslaugas turi nebūti pakartotinai ar 
nuolatos pabloginama bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė.

Kad turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų galutiniams 
paslaugų gavėjams teikti specializuotas 
paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti 
tarpusavio susitarimus, kad galėtų perduoti 
atitinkamus duomenų kiekius ar duomenų 
srautus kaip apibrėžtos kokybės 
specializuotą paslaugą arba numatytą 
pajėgumą. Teikiant specializuotas 
paslaugas jokiu būdu negali būti 
bloginama interneto prieigos paslaugų 
kokybė, būtent atokiose vietovėse, kuriose 
dažnių juosta yra ribota.

Or. fr

Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad šiuo pasiūlymu dėl reglamento, pagal kurį būtų teikiamos 
visoje Sąjungos teritorijoje suderintos specializuotos paslaugos, turi būti užkirstas kelias 
dažnių juostų perkrovai. 


