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Prezentacijos tikslas:
- Pažvelgti į ES el. ryšių kodekso nagrinėjimo procedūrą
- Informuoti apie kitas EK iniciatyvas 2018 m.
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ERK – procedūra
• EK pristatė ES el. ryšių kodekso projektą 2016-09
• 1 nagrinėjimas be laiko limito – EP ir ET paraleliai nagrinėja be
laiko limito. Sutarimas galimas, jei po trilogų (tarp ET, EP, EK) ET
sutiktų su EP pateiktomis pastabomis.
• EP balsavimas dėl ERK – ?
• Jei nesutars, 2 nagrinėjimas – su laiko limitu 3 mėn. + 1 mėn.
• 3 nagrinėjimas – 6 sav. + 2 sav.
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ERK – procedūra + terminai
• 2017 II pusm. EE turėjo didele ambicijas – kuo skubiau susitarti dėl
ERK

• BG pirmininkavimas 2018 I pusm. – mažesnė komanda nei EE, 6
asm., EE – 8, iš kurių dirbs su ERK failu tik 2, EE – 4
• Spalio 25 d. prasidėjo trilogai, jie planuojami iki balandžio 18 d.
• TTE Taryba – 2018 m. birželio mėn.
• Artimiausias politinis trilogas – vasario 1 d. (vyksta kas 3 sav.)
• Techniniai trilogai – vyksta kiekvieną penktadienį
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ERK – procedūra + nagrinėjimo eiga
• Vasario 1 d. triloge planuojama nagrinėti – prieigos ir paslaugų
klausimus
• Didelė tikimybė, kad EP vėl kels klausimus dėl visuomenės įspėjimo
sistemos (PWS/112) ir tarptautinių skambučių kainų mažinimo

• DG ir triloguose dalyvauja atašė
• Atašė teikia ataskaitas, teiraujasi nuomonės/paaiškinimų tam tikrais
techniniais aspektais, ieško VN su panašiomis nuomonėmis
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ERK – aktualūs klausimai
• Spektras – 25 m. licencijų trukmė/EK galios/3,6 ir 26 GHz
atlaisvinimas iki 2020-06 (ES, SE, EK) (53, 56, 59 str.)
• Visuomenės įspėjimo sistema (PWS/reverse 112) (EP)

• Tarptautiniai skambučiai (intra-EU calls, fixed line roaming)
(EP)
• Ko-investavimo skatinimas (65, 66 str.)

• NRI funkcijų harmonizavimas (5 str.)
• BEREC statusas (BEREC reglamentas)
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BEREC veikla susijusi su ERK
• BEREC tikslas – pateikti praktinius/techninius paaiškinimus,
neįtakojant politinių procesų
• BEREC nuomonės dėl ERK klausimų:
- Dėl ERK (16) 213; DĮR/SMP (17) 83; Oligopolijų (17) 84;
Rinkos tyrimų (17) 85; Simetrinės prieigos (17) 86;
Ko-investicijų (17) 87; Vertikaliai integruotų įmonių (17) 88;
EK galių (17) 89; Spektro (17) 90 skyrimo ir 91 įgyv. aktų;
Info rinkimo (17) 92; Bendrųjų leidimų (17) 93; BEREC (17) 94;
Peer review (17) 129; CoE ir CoD (17) 202; USO (17) 203
• BEREC‘e nuomonės priimamos 2/3 daugumos balsais
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Kitos ES iniciatyvos 2018 m.
• Roaming‘as. Stebi situaciją, turi duomenų, kad roaming‘o paslaugų
naudojimas po RLAH nuostatų įgyvendinimo pradžios padidėjo. EK
vykdo naujų roaming‘o duomenų analizę
• DĮR gairės. DĮR/SMP gairių 2002 m. peržiūra, vis dar projektas,
kuris tobulinamas EK viduje; 2018 m. pradžioje kreipsis į BEREC dėl
nuomonės parengimo
• F/JR skambučių užbaigimo kainos (2009). Vieša konsultacija dėl
rekomendacijos dėl TR yra atidėta, nes vyksta ERK diskusijos. EK
pradėjo dirbti su kaštų modeliu. Vieša konsultacija planuojama 2018
m. pradžioje. EK neskuba su šiuo failu kol nagrinėjamas ERK
• EU cyber security act/ENISA. Bus siekiama suteikti daugiau galių
ENISA‘i. ES teisės aktai (pristatyti 2017-09) nurodys, kaip elgtis ES
viešo sektoriaus institucijoms esant krizinėms saugumo situacijoms
(sausio mėn. ET kibernetinių reikalų DG)
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Dėkoju už dėmesį!
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