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Elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos Europoje 2004 m.   

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos elektroninių ryšių reguliavimo ir rinkų 2004 

m. (2005/2052(INI)) 

 

Europos Parlamentas, 

 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir 

rinkos 2004 m.“ (KOM(2004)0759), 

 

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 22–23 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos 

pirmininkavimo išvadas, 

 

– atsižvelgdamas į aukšto lygio ekspertų grupės 2004 m. lapkričio mėn. pranešimą dėl 

Lisabonos strategijos, 

 

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 18 d. savo rezoliuciją dėl aštuntosios Komisijos 

ataskaitos dėl telekomunikacijų reguliavimo paketo įgyvendinimo1, 

 

– atsižvelgdamas į 2003 m. vasario 12 d. savo rezoliuciją dėl trečiosios kartos (3G) 

mobiliojo ryšio paslaugų plėtros2, 

 

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/19/EB 

dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų („Prieigos 

direktyva“)3, 

 

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/20/EB 

dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimų („Leidimų direktyva“)4, 

 

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB 

dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos („Pagrindų 

direktyva“)5, 

 

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/22/EB 

dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių 

tinklais ir paslaugomis („Universaliųjų paslaugų direktyva“)6, 

 

– atsižvelgdamas į 2000 m. kovo 23–24 d. Lisabonos Europos Vadovų Tarybos 

pirmininkavimo išvadas, 
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– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimą dėl Europos elektroninių 

ryšių tinklų ir paslaugų reguliuotojų grupės įsteigimo1, 

 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį, 

 

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Teisės 

reikalų komiteto nuomonę (A6-0305/2005), 

 

A. kadangi valstybėse narėse skiriasi teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo procedūros, ir šie 

skirtumai trukdo sukurti tikrą elektroninių ryšių vidaus rinką, 

 

B. kadangi Komisija atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant ir tinkamai taikant reguliavimo 

sistemą, 

 

C. kadangi Komisija valstybėms narėms, kurios netaiko atitinkamų teisės aktų arba taiko 

juos netinkamai, gali pradėti procesą dėl įsipareigojimų nevykdymo, 

 

D. kadangi Komisija, atsižvelgdama į Pagrindų direktyvos 7 straipsnį, įvertina priemones, 

kurias ketina taikyti nacionalinės reguliavimo institucijos (NRI), 

 

E. kadangi, atsižvelgdamas į šias nuostatas, reguliuotojas gali lanksčiai taikyti teisės aktus ir 

daryti įtaką rinkai, kai kyla grėsmė laisvai konkurencijai, 

 

F. kadangi šie reguliavimo aspektai yra naudingi, nes leidžia reguliuotojui daryti tinkamą 

poveikį besivystančiai rinkai, kurioje dabartinės technologinės naujovės užtikrins naujų 

paslaugų pasiūlą vartotojams, 

 

G. kadangi ši reguliavimo sistema leidžia taikyti teisių gynimo priemones atsižvelgiant į 

proporcingumo principą ir mažinti reguliavimo sąnaudas, kai konkurencijos tendencijos 

rinkoje pateisina sprendimą taip daryti, 

 

H. kadangi NRI visiškai savarankiškai priima sprendimus dėl poveikio rinkai ir šis poveikis 

turi atitikti siekiamus tikslus, 

 

I. kadangi apeliacinės procedūros dėl NRI sprendimų trunka ilgai ir NRI sprendimų 

vykdymas kai kuriose valstybėse narėse nuolat atidėliojamas laukiant apeliacijos 

rezultatų, 

 

J. kadangi teisės aktų įgyvendinimo ir rinkos analizių parengimo vilkinimas yra didelė 

kliūtis elektroninių ryšių vidaus rinkai sukurti ir kadangi dėl to valstybėse narėse 

taikomos nevienodos įmonių veiklos sąlygos bei atsiranda netikrumas dėl pereinamuoju 

laikotarpiu taikomos reguliavimo sistemos, 

 

K. kadangi aiški reguliavimo sistema skatina operatorių investicijas, o tai būtina siekiant, kad 

Europos elektroninių ryšių sektorius būtų pažangiausias tarptautiniu lygmeniu, 

 

L. kadangi, aiškindama ir taikydama elektroninių ryšių infrastruktūros teisės aktus, Komisija 

gali daug prisidėti prie žiniasklaidos pliuralizmo apsaugos ir skatinimo, 
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M. kadangi, nepaisant priemonių, kurių imasi NRI siekdamos sumažinti per didelius 

tarptinklinio ryšio mokesčius ES, skambučių į užsienį arba iš užsienio tarifai lieka per 

dideli, ir kadangi reikia atsižvelgti į konkurenciją ribojančių susitarimų riziką ir galimą 

piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi rinkoje, 

 

N. kadangi teisingai reguliuojama bendroji rinka gali užtikrinti sąžiningas paslaugas ir kainų 

sąlygas visiems vartotojams, suteikdama jiems reikiamą skaidrumą ir saugumą, 

 

O. kadangi teisinė sistema padeda kurti žiniasklaidos pliuralizmą ir užtikrinti jo tęstinumą, 

 

P. kadangi Baltojoje knygoje apie visuotinės svarbos paslaugas (KOM(2004)0374) Komisija 

teigia, kad tikslas sukurti atvirą ir konkurencingą vidaus rinką yra suderinamas su 

visuotinės svarbos paslaugų vystymo tikslu, todėl būtina vartotojams užtikrinti sąžiningas 

kainas ir paslaugų sąlygas ir taip sukurti visą Europos teritoriją apimančią bendrą 

telekomunikacijų rinką siekiant sumažinti skaitmeninį atotrūkį, nes tai yra vienas Europos 

Sąjungos prioritetinių tikslų, 

 

1. sutinka su pirmiau minėtame Komisijos komunikate išdėstytomis abejonėmis; visiškai 

pritaria Komisijos pagrindinio reglamentavimo iniciatoriaus vaidmeniui, tiek tinkamo 

naujų nuostatų dėl elektroninių ryšių aiškinimo požiūriu, tiek atliekant veiksmingą ir 

nuolatinę kontrolę ir taip užtikrinant vienodą elektroninius ryšius reglamentuojančių 

teisės aktų taikymą, kuris derėtų su ryšių reguliavimo tikslais; 

 

Institucinė struktūra 

 

2. pabrėžia, kad institucijose turėtų būti pradėtos diskusijos siekiant stiprinti ir aiškinti 

Europos institucinį elektroninių ryšių sektoriaus modelį ir atitinkamą reguliavimo 

sistemą, taip pat pasirinkti geriausias priemones šiam tikslui pasiekti; 

 

Komisija 

 

3. ragina stiprinti Komisijos vaidmenį ir pabrėžia, kad jai turi būti skirta pagrindinė 

Bendrijos teisės aktų įgyvendinimo priežiūros funkcija, o Europos reguliuotojų grupė 

(ERG) pagal Sprendimo 2002/627/EB nuostatas turėtų toliau veikti kaip Komisijos 

konsultacinis ir patariamasis organas siekiant nuosekliai ir koordinuotai taikyti teisinę 

reguliavimo sistemą pagal Pagrindų direktyvos 7 straipsnio 2 dalį; 

 

4. visapusiškai remia Komisijos veiklą, susijusią su procesiniais veiksmais prieš 

įsipareigojimų nevykdančias valstybes nares ir su NRI pranešimų analize pagal Pagrindų 

direktyvos 7 straipsnį; ragina Komisiją rūpestingai kontroliuoti, kad atskirų valstybių 

rinkose įgyvendinamos iniciatyvos nepakenktų Europos elektroninių ryšių vidaus rinkos 

sukūrimui; 

 

ERG 

 

5. pabrėžia, kad pastebimai sutampa ERG ir Nepriklausomų reguliuotojų grupės (NRG) 

sudėtis ir funkcijos, ir kad būtina vengti bet kokio darbų kartojimosi ir betikslio ribotų 

administracinių techninių išteklių naudojimo; todėl siūlo palaipsniui sujungti ERG ir 

NRG į vieną instituciją; 



 

6. pabrėžia, kad ERG turi apsiriboti konsultacine funkcija, kurią įgyvendinant skaidriai 

dalyvautų kuo daugiau suinteresuotų šalių, ir atlikti tik pagal teisinę reguliavimo sistemą 

jai skirtas užduotis; 

 

Parlamentas 

 

7. ragina Komisiją laiku pateikti Parlamentui metinę ataskaitą apie reguliavimo sistemos 

įgyvendinimą bei visas kitas ataskaitas, kuriose analizuojamas elektroninių ryšių rinkos 

funkcionavimas, kad Parlamentas galėtų dalyvauti atliekant priežiūrą; 

 

8. džiaugiasi dėl sparčios plačiajuosčio ryšio skverbties; prašo Komisiją informuoti 

Parlamentą apie savo veiklą prižiūrint plačiajuosčio ryšio sektoriaus plėtrą ir su šiuo 

sektoriumi susijusius veiksmus;   

 

Valstybės narės ir NRI 

 

9. apgailestauja, kad kai kurios valstybės narės dar neperkėlė reguliavimo pagrindų į savo 

teisės sistemą arba netinkamai juos taiko ir ragina šias valstybes nares nedelsiant suderinti 

savo teisę su elektroninius ryšius reglamentuojančiais Bendrijos teisės aktais; 

 

10. ragina valstybes nares tinkamai remti nacionalines reguliavimo institucijas, kurios dėl 

lėšų stokos negali veiksmingai įgyvendinti joms pavestų funkcijų; be to, ragina valstybes 

nares imtis reikalingų priemonių siekiant pagreitinti apeliacines procedūras dėl NRI 

priimtų sprendimų; 

 

11. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti visišką NRI nepriklausomybę, ragina 

Komisiją atidžiai kontroliuoti padėtį ir informuoti Parlamentą; 

 

12. skatina NRI ir Komisiją atlikti geresnius poveikio vertinimus ir lyginamuosius pasiūlytų 

įsipareigojimų, jų naudingumo ir veiksmingumo rinkoms tyrimus;  

 

13. ragina valstybes nares laikytis skaidrumo ir proporcingumo principų ir pagrįsti visus 

administracinius mokesčius operatoriams už išduodamus leidimus teikti paslaugas, tuo 

pačiu atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą; ragina Komisiją nedelsiant imtis 

patikrinimų šioje srityje; 

 

14. pabrėžia deramo visuomenei svarbioms paslaugomis skirtų dažnių paskirstymo, atvirų, 

skaidrių ir nediskriminuojančių procedūrų ir pakankamo lankstumo skirstant dažnius ir 

išduodant licencijas svarbą; 

 

15. siūlo valstybėms narėms, Komisijai ir NRI atsižvelgti į tai, kad reguliavimo sistema turi 

pritraukti ir apsaugoti investicijas; pabrėžia, kad turi būti skatinamos investicijos į 

infrastruktūras, ypač į plačiajuosčių tinklų, trečiosios kartos mobilaus ryšio ir kitas naujai 

besikuriančias rinkas, atsižvelgiant į visuotinės ekonominės svarbos paslaugas; 

 

16. pabrėžia poreikį išsaugoti reguliuojamas paslaugas, nors technologijos ir keičiasi, ypač 

kai kalbama apie prieigos tinklus; todėl yra svarbu alternatyviems operatoriams užtikrinti 

galimybę naudotis nauja infrastruktūra sąžiningomis ir prieinamomis sąlygomis; 

 



17. nurodo, kad taikant reguliavimo priemones turi būti siekiama užkirsti kelią konkurencijos 

iškraipymui, ypatingą dėmesį skiriant naujų rinkų plėtrai skatinti ir užtikrinti lygias 

galimybes rinkos dalyviams; 

 

18. nurodo, kad trečiosios kartos mobiliojo ryšio plėtrai vis dar trukdo nacionaliniai ir 

vietiniai teisės aktai, reglamentuojantys leidimų infrastruktūrų plėtrai išdavimą, bei griežti 

licencijų išdavimo kriterijai; todėl ragina kompetentingas institucijas taisyti padėtį ir 

pašalinti kliūtis trečiosios kartos ryšio raidai; 

 

19. ragina valstybes nares užtikrinti, kad mobiliojo ryšio bazinių stočių įrengimo vietos būtų 

pasirenkamos atsižvelgiant į sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir taikant 

skaidrias miestų planavimo procedūras; ragina Komisiją stebėti šią veiklą ir nuolat teikti 

ataskaitas Europos Parlamentui; pabrėžia, jog reikia viešai paskelbti informaciją apie 

radiacijos lygį; 

 

20. pritaria savanoriškai priimtiems vartotojų apsaugos nuo nepageidautinų komercinių 

pranešimų kodeksams ir ragina taikyti taisykles dėl sutikimo gauti reklamines žinutes 

visoje Europoje;  

 

21. pabrėžia duomenų apsaugos svarbą, atsižvelgiant į tai, kad daugėja prašymų išsaugoti 

duomenis, ir atkreipia dėmesį į ilgalaikį elektroninių ryšių operatorių bendradarbiavimą 

su teisėsaugos institucijomis, vadovaujantis aiškia teisine sistema ir atsižvelgiant į 

kiekvieną konkretų atvejį; pripažįsta, kad privalomi įpareigojimai išsaugoti duomenis 

pažeistų piliečių laisves ir sukeltų didelių išlaidų operatoriams; apibendrina, kad dėl bet 

kokių duomenų išsaugojimo nuostatų turėtų būti sutarta taikant bendro sprendimo su 

Europos Parlamentu procedūrą.  

 

Pramonė ir vartotojai 

 

22. pabrėžia, kad informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) sektorius yra varomoji 

Europos ekonomikos jėga, itin skatinanti augimą ir darbo vietų kūrimą; 

 

23. nurodo, kad elektroninius ryšius reglamentuojančių Europos teisės aktų tikslas – skatinti 

įmonių konkurenciją ir kartu užtikrinti aukštą vartotojų teisių apsaugos lygį; 

 

24. ragina Komisiją atlikti nuolatinius tyrimus, kuriuose būtų išanalizuoti bent jau tokie 

parametrai kaip plačiajuosčio, fiksuoto ir mobiliojo ryšio sąskaitų išrašymo skaidrumas, 

sutarčių garantijos ir kainų bei rinkų tendencijos, ir pateikti Parlamentui šių tyrimų 

rezultatus siekiant apsaugoti naudotojų teises; 

 

25. džiaugiasi dėl padidėjusio atskirųjų vietinių linijų skaičiaus, tačiau pabrėžia, kad 

reikalinga tolesnė plėtra siekiant užtikrinti klientams konkurencingas rinkas;  

 

26. ragina telekomunikacinių paslaugų teikėjus atsižvelgti į naudotojų su negalia reikmes, 

susijusias su telekomunikacinių paslaugų pasirinkimu, kainomis ir lengvatomis paslaugų 

kokybės ir galimybės jomis naudotis atžvilgiu, ir ragina šių paslaugų kokybę vertinančias 

reguliavimo institucijas konsultuotis su neįgaliųjų atstovais; 

 

27. ragina trečiosios kartos mobilaus ryšio (3G) paslaugų teikėjus suformuoti tokį kainos ir 

paslaugos santykį, kad plačiajuosčiu ryšiu galėtų naudotis kuo daugiau žmonių kaip 



įmanoma didesnėje teritorijoje, ir taip panaikinti geografines plačiajuosčio ryšio ribas; 

 

28. pabrėžia, kad operatoriams būtina vykdyti skaidrią kainų politiką, išsamiai ir aiškiai 

informuoti vartotojus apie siūlomas paslaugas ir jų kainas, pirmiausia – apie vartotojams 

atsirasiančius kaštus; kiek tai susiję su tarptautinėmis roaming paslaugomis, atidžiai stebi 

naujausias Komisijos procedūras, susijusias su taisyklėmis dėl piktnaudžiavimo 

dominuojančia padėtimi rinkoje (Sutarties 82 straipsnis ir „Pranešimas apie 

prieštaravimus“); ragina Komisiją ir valstybes nares išanalizuoti, kokių struktūrinių 

pokyčių reikia siekiant užtikrinti deramus ir skaidrius tarptinklinio ryšio tarifus; be to, 

ragina Tarybą pavesti Komisijai parengti veiksmų planą ir tvarkaraštį, kurie leistų 

vartotojams kuo greičiau pasinaudoti tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu geriausiomis 

įmanomomis kainomis visoje Europos teritorijoje, ir kad paslauga būtų teikiama nuolat; 

 

29. pabrėžia savo reikalavimą Komisijai ir NRI, kad būtų imtasi veiksmų, užtikrinančių 

tolesnę pažangą perkeliant numerius fiksuoto ir mobiliojo ryšio tinkle bei nustatant 

sujungimo mokesčius tinkluose; 

 

30. atkreipia dėmesį į tai, kad veikianti mobiliųjų numerių perkėlimo sistema yra nepaprastai 

svarbi sveikai mobiliojo ryšio operatorių konkurencijai, ir pabrėžia, kad valstybėse narėse 

mokesčiai už numerių perkėlimą turėtų būti nedideli arba jų turėtų visai nebūti, ir kad kai 

kuriose valstybėse narėse būtų sutrumpinti numerių perkėlimo sistemos įdiegimo 

terminai; 

 

31. ragina Komisiją imtis veiksmų siekiant sumažinti mobiliojo ryšio sutarčių nutraukimo 

mokesčius, kurie tebėra dideli daugelyje valstybių narių, ir siekti, kad jie atitiktų faktines 

išlaidas;  

 

32. nurodo, kad Baltojoje knygoje apie visuotinės svarbos paslaugas Komisija teigė, kad 

kuriant atvirą ir konkurencingą vidaus rinką būtina užtikrinti visuotinai prieinamas, 

aukštos kokybės visuotinės svarbos paslaugas už tinkamą kainą, ir todėl taikant 

reguliavimo priemones reikia atsižvelgti į abu šiuos tikslus; 

 

33. laukia tyrimo, kaip valstybės narės interpretuoja visuotinai svarbius tikslus teikiant 

privalomas paslaugas, išvadų;  

 

34. pritaria Komisijos iniciatyvai, kuria siekiama užtikrinti didesnį tarptautinių tarptinklinių 

pokalbių sektoriaus skaidrumą, teikti naudingą informaciją vartotojams apie įvairių 

mobiliojo ryšio operatorių taikomus mažmeninius tarifus atskirose valstybėse narėse ir 

skatinti paslaugų teikėjus mažinti tarptinklinio ryšio tarifus, kad dideli tarifai neribotų 

ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo tarp valstybių narių; ragina Komisiją rengti 

naujas iniciatyvas siekiant mažinti didelius tarptautinio mobiliojo ryšio įkainius, kad 

netrukus galima būtų sukurti bendrąją vidaus rinką su įperkamais tarptinklinio mobiliojo 

ryšio tarifais vartotojams; 

 

35. nurodo, kad visi Europos piliečiai turi turėti galimybę naudotis informacinės visuomenės 

paslaugomis, todėl reikia pasitelkti vartotojams palankius teisės aktus ir mažinti 

skaitmeninį atotrūkį, ypatingą dėmesį kreipiant į neįgalius ir pagyvenusius žmones; mano, 

kad parama atviram Europos standartui, skirtam paslaugų, signalų perdavimo platformų ir 

galinių įrenginių suderinamumui užtikrinti, bus nepaprastai svarbus įnašas siekiant šio 

tikslo; 



 

36. ragina Komisiją ištirti, kokių priemonių reikia imtis siekiant sujungti skirtingas šio 

sektoriaus nacionalines rinkas į bendrąją vidaus rinką be sienų, su bendrais teisės aktais, 

leidžiančiais operatoriams veikti ir konkuruoti vienoje bendrojoje rinkoje; 

o 

o        o 

37. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 

parlamentams ir vyriausybėms, Europos reguliuotojų grupei ir atitinkamoms 

nacionalinėms reguliavimo institucijoms. 

 

 


