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Europos elektroninių ryšių kodekso (EERK) perkėlimo aktualijos

▪ EERK 124 str. - Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 21 d.
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų
laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Europos Komisijai tų
teisės aktų nuostatų tekstą.

▪ 2021 m. vasario 4 d. Europos Komisija prieš 24 ES valstybes nares
pradėjo pažeidimo procedūrą dėl EERK neperkėlimo, pateikdama
oficialius pranešimus.

▪ Lietuva yra notifikavusi Europos Komisijai dalinį EERK perkėlimą –
notifikuota 12 galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, perkeliančių EERK
nuostatas.

▪ Pilną EERK perkėlimą yra notifikavusios tik Graikija, Vengrija ir Suomija.
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EERK perkėlimo aktualijos

+ Parengtas Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projektas ir
susijusių įstatymų pakeitimų projektai.

+ Viešosios konsultacijos – iš viso 4 (2019 rugsėjis / 2020 sausis / 2020 rugpjūtis

/ 2021 kovas).

+ Pateikimas Vyriausybei – iš viso 4 (2020 gegužė / rugsėjis / lapkritis / gruodis).

ꟷ Pateikimas Seimui – įstatymų projektai įtraukti į Seimo 2021 m. pavasario sesijos
(trunka iki birželio 30 d.) darbotvarkę.

3



EERK perkėlimo aktualijos

+ Turi būti parengta ir priimta – 2 Vyriausybės nutarimai, 15 RRT direktoriaus įsakymų

+ Priimta – 1 Vyriausybės nutarimas, 1 RRT direktoriaus įsakymas

+ Viešosios konsultacijos baigtos - 1 RRT direktoriaus įsakymo projektas

+ Viešosios konsultacijos vyksta - 1 RRT direktoriaus įsakymo projektas

+ Rengiama - 1 Vyriausybės nutarimo projektas, 13 RRT direktoriaus įsakymų

▪ Didžioji dalis galės būti priimti tik Seimui priėmus Elektroninių ryšių įstatymų projektą.
▪ Priėmimas numatomas per 3 mėn. po Elektroninių ryšių įstatymo projekto priėmimo.
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Svarbiausi pokyčiai ERĮ

▪ Sąvokos: tikslinamos šiuo metu ERĮ vartojamos ir apibrėžiamos
naujos sąvokos.

▪ Rinkų tyrimas:

✓ rinkų tyrimų atlikimo periodiškumas 5 m.;

✓ galimybė RRT atsiimti sprendimo dėl rinkos tyrimo rezultatų projektą
po jo pateikimo EK, BEREC ir kitoms nacionalinėms reguliavimo
institucijoms;

✓ nauji galimi įpareigojimai didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems
ūkio subjektams, taip pat elektroninių ryšių tinklų teikėjams ir kitiems
asmenims;

✓ galimybė ūkio subjektams, turintiems didelę įtaką atitinkamoje
rinkoje, pasiūlyti įsipareigojimus.
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Svarbiausi pokyčiai ERĮ
▪ Universaliosios paslaugos:
✓ nelieka pareigos teikti telefono ryšio paslaugas taksofonais;
✓ įtvirtintas įpareigojimas užtikrinti vartotojams įperkamą pakankamos spartos

plačiajuosčio interneto prieigą;
✓ atlikus tyrimą ir nustačiusi, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje ar jos dalyje

įprastomis komercinėmis sąlygomis nėra užtikrinamas universaliųjų paslaugų
teikimas, el. ryšių paslaugų teikėjai gali būti įpareigoti užtikrinti universaliųjų
paslaugų prieinamumą;

✓ nustačius, kad universaliosios paslaugos yra neįperkamos nepasiturintiems
gyventojams ar socialinių paslaugų gavėjams ir jiems nesudarytos sąlygos naudotis
tokiomis paslaugomis, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai gali būti
įpareigojami teikti tokiems asmenims įperkamas universaliąsias paslaugas Ryšių
reguliavimo tarnybos nustatytus reikalavimus atitinkančiomis kainomis.

✓ išlaikomas nuostolių, patirtų dėl įpareigojimo užtikrinti universaliųjų paslaugų
prieinamumą ir (ar) įpareigojimo užtikrinti šių paslaugų įperkamumą, kompensavimo
mechanizmas, kurį nustatys Vyriausybė.
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Svarbiausi pokyčiai ERĮ

▪ Radijo dažnių valdymas:

✓ ilgesnis leidimų, suteikiančių teisę naudoti ES mastu suderintą
radijo dažnių spektrą, galiojimo terminas (15+5 m.);

✓ reglamentuojama suderintų radijo dažnių (kanalų) naudojimo
termino nustatymo ir jo pratęsimo tvarka;

✓ tikslinamos nuostatos, susijusios su veiksmingu ir efektyviu radijo
dažnių spektro naudojimu;

✓ reglamentuojama bendradarbiavimo su ES institucijomis, BEREC,
Radijo spektro politikos grupe ir ES valstybėmis narėmis dėl radijo
dažnių spektro valdymo ir naudojimo tvarka;

✓ galimybė kartu su kitomis nacionalinėmis reguliavimo institucijomis
bendrai nustatyti radijo dažnių (kanalų) skyrimo procedūras.
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Svarbiausi pokyčiai ERĮ

▪ Informacijos gavimas ir ekonominių sankcijų skyrimas:
✓ pareiga teikti informaciją, reikalingą plačiajuosčio ryšio tinklų aprėpties

tyrimo tikslais, atsakymams į BEREC prašymus, ataskaitų ar tyrimų
rengimo tikslais, elektroninių ryšių tinklų ir (ar) paslaugų aprėpties,
galutinių paslaugų gavėjų junglumo įvertinimui;

✓ atsakomybė už atitinkamos ES valstybės narės, kurioje yra naudojami
Lietuvos Respublikos ryšio numeriai, vartotojų teisių apsaugą ir (arba)
ryšio numerių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų
pažeidimą;

✓ atsakomybė už tyčia arba dėl neatsargumo pateiktą neteisingą ar
neišsamią informaciją, susijusią su plačiajuosčio ryšio tinklų aprėptimi
ir jo tyrimu;

✓ ekonominės sankcijos skyrimo senatis – 2 metai nuo pažeidimo
padarymo dienos, o trunkamojo pažeidimo atveju – 2 metai nuo jo
paaiškėjimo dienos;

✓ detalizuojama ekonominių sankcijų skyrimo procedūra.
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