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1. VADAS
1.1. ELEKTRONINI
RESPUBLIKOJE

RYŠI

RINK

TYRIM

TEISINIS PAGRINDAS LIETUVOS

2004 m. geguž s 1 d. sigaliojo Lietuvos Respublikos elektronini ryši statymas
(Žin. 2004, Nr. 69-2382) (toliau – Elektronini ryši statymas). Elektronini ryši statymas
perk l Europos S jungos naujosios reguliavimo sistemos (angl. New Regulatory Framework)
nuostatas nacionalin teis . Elektronini ryši statymu buvo perkelti šie Europos S jungos
teis s aktai:
1. 1988 m. geguž s 16 d. Komisijos direktyva 88/301/EEB d l konkurencijos galin s
telekomunikacin s rangos rinkose.
2. 1989 m. geguž s 3 d. Tarybos direktyva 89/336/EEB d l valstybi nari
susijusi su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo.

statym ,

3. 1997 m. lapkri io 28 d. Tarybos sprendimas 97/838/EB d l PPO deryb d l
pagrindini telekomunikacij paslaug rezultat patvirtinimo Europos Bendrijos vardu, kiek
tai susij su jos kompetencija.
4. 1998 m. kovo 30 d. Europos Komisijos rekomendacija 98/257/EB d l princip ,
taikom organizacijoms, atsakingoms už vartotoj gin sprendim ne teismo tvarka.
5. 1998 m. lapkri io 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/84/EB d l
s lygine prieiga grindžiam paslaug ir s lygin s prieigos paslaug teisin s apsaugos.
6. 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB d l radijo
ryšio rengini ir telekomunikacij galini rengini bei abipusio j atitikties pripažinimo.
7. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB d l
radijo spektro politikos reguliavimo pagrind Europos Bendrijoje (Sprendimas d l radijo
spektro).
8. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB d l
elektronini ryši tinkl ir susijusi priemoni sujungimo ir prieigos prie j (Prieigos
direktyva).
9. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB d l
elektronini ryši tinkl ir paslaug -leidimo (Leidim direktyva).
10. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento bei Tarybos direktyva 2002/21/EB d l
elektronini ryši tinkl ir paslaug bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrind direktyva).
11. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB d l
universali j paslaug ir paslaug gav j teisi , susijusi su elektronini ryši tinklais ir
paslaugomis (Universali j paslaug direktyva).
12. 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB d l
asmens duomen tvarkymo ir privatumo apsaugos elektronini ryši sektoriuje (Direktyva d l
privatumo ir elektronini ryši ).
13. 2002 m. rugs jo 16 d. Komisijos direktyva 2002/77/EB d l konkurencijos
elektronini ryši tinkl ir paslaug rinkoje.
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14. 2003 m. liepos 25 d. Europos Komisijos rekomendacija 2003/558/EB d l vietos
nustatymo informacijos elektronini ryši tinkluose siekiant teikti vietos nustatymu pagr stas
pagalbos skambu i paslaugas tvarkymo.
Elektronini ryši statymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos
ryši reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) „tikslas – veiksminga konkurencija elektronini
ryši srityje, efektyvus elektronini ryši ištekli naudojimas bei užtikrinta elektronini ryši
paslaug vartotoj teisi apsauga.“
Elektronini ryši

statymo 8 straipsnio 2 dalyje išskirti RRT uždaviniai:

„1) užtikrinti s lygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektronini
rinkose;

ryši

2) užtikrinti elektronini ryši paslaug gav j teisi ir teis t interes apsaug , ypa
užtikrinant paprastas ir nebrangias gin sprendimo proced ras bei skatinant elektronini
ryši paslaug teikimo s lyg ir tarif skaidrum , ir pagal kompetencij užtikrinti galimyb
naudotis universaliosiomis paslaugomis;
3) skatinti efektyvias ilgalaikes investicijas ir elektronini ryši pl tr ;
4) užtikrinti efektyv elektronini ryši ištekli naudojim , taip pat kad b t
pakankamai nacionalini telefono ryšio numeri ištekli , reikaling viešosioms elektronini
ryši paslaugoms, kad numeracijos planai ir proced ros b t taikomi tokiu b du, kuris
užtikrint vienodas vis vieš j elektronini ryši paslaug teik j galimybes, ypa
užtikrindama, kad kio subjektai, kuriems skirti nacionalini telefono ryšio numeri ištekliai,
nediskriminuot kit elektronini ryši paslaug teik j , kiek tai susij su numeracijos
sekomis, naudojamomis j paslaugoms pasiekti;
5) pagal savo kompetencij užtikrinti, kad Lietuvos Respublikoje naudojama aparat ra
ir renginiai atitikt Lietuvos Respublikoje galiojan ius privalomus reikalavimus, užtikrinti
aparat ros ir rengini elektromagnetin suderinamum ;
6) pagal kompetencij skatinti Europos Bendrijos vidaus rinkos pl tr ir suderint
elektronini ryši reguliavim Europos Bendrijoje;
7) bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis, tarp j ir Valstybine duomen
apsaugos inspekcija, kad b t užtikrinta žmogaus privataus gyvenimo nelie iamumo teis ,
kiek tai susij su asmens duomen tvarkymu;
8) užtikrinti, kad operatoriai ir elektronini ryši paslaug teik jai vykdyt
pareigojimus, kurie gali b ti nustatyti valstyb s gynybos, nacionalinio saugumo ir viešosios
tvarkos palaikymo interesais, taip pat ypating situacij atvejais. “
Konkurencijos prieži ros elektronini ryši srityje RRT „siekia, kad b t sudarytos
s lygos veiksmingos konkurencijos elektronini ryši srityje egzistavimui ir pl trai bei
s lygos, užkertan ios keli kio subjektams piktnaudžiauti savo taka rinkoje“ (Elektronini
ryši statymo 14 straipsnio 1 dalis).
Elektronini ryši statymo 16 straipsnio 1 dalis numato, kad RRT „atliekamo rinkos
tyrimo tikslas – siekti, kad elektronini ryši srityje b t užtikrinta veiksminga konkurencija,
o didel tak turintiems kio subjektams b t užkirstas kelias piktnaudžiauti savo taka
rinkoje“.
Elektronini ryši statymo 16 straipsnio 1 dalis taip pat nurodo, kad RRT „nustato
rinkos tyrimo taisykles“. RRT nustat Rinkos tyrimo taisykles, patvirtintas RRT direktoriaus
2004 m. rugs jo 17 d. sakymu Nr. 1V-297 (Žin., 2004, Nr. 141-5174) (toliau – Taisykl s).
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Taisykl s parengtos:
1. Vadovaujantis Elektronini ryši

statymo 16 straipsnio 1 dalimi;

2. gyvendinant 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyv
2002/21/EB d l elektronini ryši tinkl ir paslaug bendrosios reguliavimo sistemos
(Pagrind direktyva) (toliau – Pagrind direktyva);
3. Atsižvelgiant 2003 m. vasario 11 d. Komisijos rekomendacij 2003/311/EB d l
atitinkam produkt ir paslaug rink elektronini ryši srityje, reikalaujan i ex-ante
reguliavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyv 2002/21/EB d l elektronini
ryši tinkl ir paslaug bendrosios reguliavimo sistemos (toliau – Atitinkam rink
apibr žimo rekomendacija);
4. Atsižvelgiant 2002 met Komisijos gaires d l Rinkos tyrimo nustatant didel tak
rinkoje pagal Bendrijos elektronini ryši tinkl ir paslaug reguliavimo sistem (toliau –
Didel s takos nustatymo rinkoje gair s);
5. Atsižvelgiant 2003 m. liepos 23 d. Komisijos rekomendacij 2003/561/EB d l
pranešim , termin ir konsultacij , numatyt Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2002/21/EB d l elektronini ryši tinkl ir paslaug bendrosios reguliavimo sistemos 7
straipsnyje (toliau – Pranešim rekomendacija);
Europos reguliuotoj grup s elektronini ryši tinklams ir
6. Atsižvelgiant
paslaugoms bendr pozicij d l poži rio tinkamas priemones naujoje reguliavimo sistemoje
(toliau – Bendra pozicija d l priemoni ).
RRT atlieka rinkos tyrim vadovaudamasi:
1. Elektronini ryši

statymu;

2. Taisykl mis;
3. RRT direktoriaus 2007 m. rugs jo 4 d. sakymu Nr. 1V-985 „D l mažmenini
Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams
fiksuotoje vietoje, ir Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam
paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrim “;
4. RRT direktoriaus 2007 m. gruodžio 21 d. sakymu Nr. 1V-1545 „D l mažmenini
Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams ir
paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrim termino prat simo“;
5. RRT direktoriaus 2008 m. birželio 2 d. sakymu Nr. 1V-483 „D l mažmenini
Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams ir
paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrim termino prat simo“;
6. RRT direktoriaus 2008 m. rugpj io 29 d. sakymu Nr. 1V-749 „D l mažmenini
Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams ir
paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrim termino prat simo“;
7. Pagrind direktyva;
ir atsižvelgdama :
1. Didel s takos nustatymo rinkoje gaires;
2. Atitinkam rink apibr žimo rekomendacij ;
3. 2003 m. vasario 11 d. Europos Komisijos rekomendacijos 2003/311/EB d l
atitinkam produkt ir paslaug rink elektronini ryši srityje, reikalaujan i ex-ante
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reguliavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyv 2002/21/EB d l elektronini
ryši tinkl ir paslaug bendrosios reguliavimo sistemos, aiškinam j memorandum (toliau –
Aiškinamasis memorandumas);
4. Pranešim rekomendacij ;
5. Bendr pozicij d l priemoni ;
tyrim :

Pagal Elektronini ryši
1) suinteresuot

statymo 16 straipsnio 4 dal , RRT „turi teis atlikti rinkos

kio subjekt prašymu;

2) valstyb s ar savivaldybi institucij prašymu;
3) savo iniciatyva.“
Elektronini ryši statymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „rinkos tyrimo
proced r sudaro šie etapai:
1) atitinkamos rinkos (produkt (paslaug ) ir geografin s), kurios charakteristikos
gali pateisinti pareigojim , nurodyt šio statymo 17 straipsnyje, taikym , apibr žimas;
2) tyrimas, ar konkurencija atitinkamoje rinkoje yra veiksminga, ir, jei konkurencija
n ra veiksminga, didel tak atitinkamoje rinkoje turin i kio subjekt vardijimas;
3) šio statymo 17 straipsnyje nurodyt pareigojim nustatymas, pakeitimas ir (ar)
panaikinimas didel tak atitinkamoje rinkoje turintiems kio subjektams.“

1.2. VIEŠ J
VIETINIO IR (ARBA) NACIONALINIO TELEFONO RYŠIO
PASLAUG , TEIKIAM VARTOTOJAMS IR PASLAUG GAV JAMS, IŠSKYRUS
VARTOTOJUS, FIKSUOTOJE VIETOJE RINK TYRIM APŽVALGA
Vadovaujantis RRT direktoriaus 2005 m. lapkri io 29 d. sakymu Nr. 1V-1041 „D l
mažmenini fiksuoto telefono ryšio rink tyrim “, 2005-11-29 – 2006-06-30 buvo atlikti
mažmenini Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam
vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkos ir Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio
paslaug , teikiam paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimai
(tiriamasis laikotarpis nuo 2002-01-01 iki 2005-12-31) (toliau – Pirmasis rink tyrimas).
Pirmojo rink tyrimo rezultatai patvirtinti RRT direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymu
Nr. 1V-987 „D l Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam
vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkos apibr žimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 73728), RRT direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymu Nr. 1V-988 „D l kio subjekto TEO
LT, AB, turin io didel tak vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug ,
teikiam vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 73729), RRT direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymu Nr. 1V-989 „D l Vieš j vietinio ir
(arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam paslaug gav jams, išskyrus vartotojus,
fiksuotoje vietoje, rinkos apibr žimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 73-730) ir RRT
direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymu Nr. 1V-990 „D l kio subjekto TEO LT, AB,
turin io didel tak vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam
paslaug gav jams, išskyrus vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai
pranešimai, 2006, Nr. 73-731).
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2007 m. rugs jo 4 d. Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug ,
teikiam vartotojams ir paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje rink
tyrimai prad ti RRT iniciatyva, kaip numato Elektronini ryši statymo 16 straipsnio 4 dalies
3 punktas, RRT direktoriaus 2007 m. rugs jo 4 d. sakymu Nr. 1V-985 „D l mažmenini
vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams ir
paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrim “.
2007 m. rugs jo 17 d. raštu Nr. (25.18/3) 1B – 3524 RRT išsiunt Mažmenini vieš j
vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams ir (arba) paslaug
gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrim anket (toliau – Anketa) 53
Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam fiksuotoje vietoje,
teik jams (toliau – Respondentai).
Respondentams išsi stose Anketose RRT pateik klausimus, kuriais buvo prašoma
informacijos, susijusios su Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug ,
teikiam vartotojams ir paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink
tyrimais už laikotarp nuo 2006-01-01 iki 2007-06-30 (toliau – tiriamasis laikotarpis). Rink
tyrimuose naudojama informacija, gauta Respondentams užpildžius ir pateikus Anketas RRT,
bei kita RRT pateikta ar paskelbta viešai informacija.
Išanalizavusi turim informacij RRT nustat , kad tiriamuoju laikotarpiu:
1. Vieš sias vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugas, teikiamas
vartotojams1(toliau – Vartotojai) fiksuotoje vietoje teik šie juridiniai asmenys: TEO LT, AB
(iki 2006 m. geguž s 5 d. bendrov s pavadinimas buvo AB „Lietuvos telekomas“), UAB
„Alderada“, UAB „Alytaus kabelin televizija“, UAB „Balticum TV“, UAB „Eurocom“,
UAB „Gisnetas“, UAB „Interneto pasaulis“, UAB „Linktelis“, A. Judicko individuali mon ,
AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, UAB „Marsatas“,
UAB „Mikrovisatos TV“, UAB „Nacionalinis telekomunikacij tinklas“, UAB „Penki
kontinent komunikacij centras“, UAB „Radijo elektronin s sistemos“, UAB „Remo
televizija“, UAB „Roventa“, UAB „Socius Tuus“, UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“, UAB
„Telerena“, UAB „Teletinklas“, UAB „Telekomunikaciju grupa“, UAB „Viginta“.
2. Vieš sias vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugas, teikiamas
paslaug gav jams2, išskyrus vartotojus (toliau – Paslaug gav jai), fiksuotoje vietoje teik
šie juridiniai asmenys: TEO LT, AB, UAB „Alytaus kabelin televizija“, UAB „Balticum
TV“, UAB „CSC Telecom“, UAB „Eurocom“, UAB „Gisnetas“, V „Infostrukt ra“, UAB
„Interneto pasaulis“, UAB „Linktelis“, A. Judicko individuali mon , AB „Lietuvos
geležinkeliai“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, UAB „Microlink Lietuva“, UAB
„Nacionalinis telekomunikacij tinklas“, UAB „Nelt “, UAB „NORBY Telecom“, AB
„Ogmios centras“, UAB „Penki kontinent komunikacij centras“, UAB „Radijo
elektronin s sistemos“, UAB „Remo televizija“, UAB „Salmija“, UAB „Socius Tuus“, UAB
„Tele2 fiksuotas ryšys“, UAB „Telerena“, UAB „Teletinklas“, UAB „Viginta“.
Remdamasi iš Respondent gauta ir kita viešai prieinama informacija, RRT pareng
Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams
fiksuotoje vietoje ir Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam
1

Vartotojas – fizinis asmuo, kuris naudojasi ar pareiškia nor naudotis viešosiomis elektronini ryši
paslaugomis nesusijusiems su jo amatu, verslu ar profesija tikslams, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos ar nam
kio poreikiams tenkinti (Elektronini ryši statymo 3 straipsnio 63 dalis).
2
Šio rinkos tyrimo kontekste paslaug gav jas yra galutinis paslaug gav jas, t.y. paslaug gav jas, kuris
neteikia vieš j ryši tinkl ar vieš j elektronini ryši paslaug (Elektronini ryši statymo 3 straipsnio 22
dalis).
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paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje rink tyrim ataskait (toliau Ataskaita).
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2. VIEŠ J VIETINIO IR (ARBA) NACIONALINIO TELEFONO RYŠIO
PASLAUG , TEIKIAM VARTOTOJAMS FIKSUOTOJE VIETOJE, RINKOS
APIBR ŽIMAS

2.1. PRADIN S PASLAUGOS APIBR ŽIMAS
Pagal Elektronini ryši statymo 3 straipsnio 73 dal , „viešosios telefono ryšio
paslaugos – visuomenei prieinamos paslaugos, skirtos nacionaliniams ir tarptautiniams
skambu iams si sti ir gauti, taip pat prieigai prie pagalbos paslaug užtikrinti, naudojant
atitinkam numer ar numerius, nurodytus Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane.
Šios paslaugos taip pat apima paslaug teik jo pagalbos paslaugas, informacijos apie
abonentus teikimo paslaugas, taksofono paslaugas, paslaugas, kurios teikiamos specialiomis
s lygomis, speciali priemoni ne galiems vartotojams ar vartotojams su specialiais
socialiniais poreikiais teikim ir (ar) negeografines paslaugas.“ Tod l pradin s viešosios
vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugos, teikiamos vartotojams fiksuotoje
vietoje, suprantamos kaip fiksuotoje vietoje viešuoju telefono ryšio tinklu teikiamos vietini ir
(arba) nacionalini skambu i vartotojams (toliau – Nacionaliniai skambu iai Vartotojams)
paslaugos. Nacionaliniais skambu iais laikomi skambu iai
Lietuvos Respublikos
geografinius ir negeografinius numerius, nurodytus Nacionaliniame telefono ryšio
numeracijos plane, patvirtintame RRT direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. sakymu Nr. 1V1104 (Žin., 2005, Nr. 147-5386) (toliau – Nacionalinis telefono ryšio numeracijos planas).
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugos gali b ti teikiamos keliais skirtingais
b dais, priklausomai nuo teik jo ir jo naudojamos technologijos. Labiausiai paplit s
Nacionalini skambu i Vartotojams teikimo b das yra skambu i teikimas per metalin s
vytos poros linij ar kitoki fizin prieig , kai j ir skambu ius teikia tas pats teik jas.
Alternatyv s teikimo b dai – skambu iai, teikiami vieš j telefono ryšio paslaug teik jo
individualaus pasirinkimo (angl. carrier selection), ir išankstinio pasirinkimo (angl. carrier
preselection) b du, kai galutinis paslaugos gav jas gali gauti Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaug iš kito paslaug teik jo, teikian io Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaugas, bet neteikian io prieigos (fizinio prijungimo nuo tinklo galinio taško
iki viešojo telefono ryšio tinklo).

2.2.
NACIONALINI
SKAMBU I
VARTOTOJAMS
TEIK JAI
IR
SKAMBU I
VARTOTOJAMS PASLAUGOS IR TEIKIMO
NACIONALINI
B DAI

Išanalizavusi turim informacij , RRT nustat , kad Lietuvoje tiriamuoju laikotarpiu
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugas teik šie juridiniai asmenys: TEO LT, AB,
UAB „Alderada“, UAB „Alytaus kabelin televizija“, UAB „Balticum TV“, UAB
„Eurocom“, UAB „Gisnetas“, UAB „Interneto pasaulis“, UAB „Linktelis“, A. Judicko
individuali mon , AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras,
UAB „Marsatas“, UAB „Mikrovisatos TV“, UAB „Nacionalinis telekomunikacij tinklas“,
UAB „Penki kontinent komunikacij centras“, UAB „Radijo elektronin s sistemos“, UAB
„Remo televizija“, UAB „Roventa“, UAB „Socius Tuus“, UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“,
UAB „Telerena“, UAB „Teletinklas“, UAB „Telekomunikaciju grupa“, UAB „Viginta“.
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Remiantis Respondent pateikta bei kita viešai prieinama informacija, šio rinkos
tyrimo metu nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu Nacionalini skambu i Vartotojams
paslaug teik jai Lietuvoje teikia šias Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugas:
Skambu ius paslaug numeriais;
Skambu ius trumpaisiais numeriais (išskyrus 10XX bei internet , kai abonentai
jungiami komutuojama linija), kai skambutis užbaigiamas savo tinkle;
Vietinius skambu ius (kai skambu iai užbaigiami savo tinkle, vienoje numeracijos
zonoje);
Tarpmiestinius skambu ius (kai skambu iai užbaigiami savo tinkle, kitoje
numeracijos zonoje);
Skambu ius kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus;
Skambu ius Lietuvos Respublikos viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus;
Skambu ius internet , kai abonentai jungiasi komutuojama linija;
Skambu ius taksofonu.
Analizuojant Respondent atsakymus
Anketos klausimus, nustatyta, kad
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugos buvo teikiamos šiais b dais:
Nacionalini skambu i Vartotojams teikimas per metalin s vytos poros linij ar
kitoki fizin prieig (išskyrus kabelin s televizijos tinklais), kai prieig ir skambu ius
teikia tas pats teik jas;
Kabelin s televizijos tinklais. Kabelin s televizijos tinklas yra skirtas audiovizualini
signal perdavimui, norint teikti vieš sias telefono ryšio paslaugas kabelin s
televizijos tinkle turi b ti diegta IP (angl. Internet protocol) technologija, kurios
pagrindu realizuojamas balso perdavimas;
Per vieš j telefono ryšio paslaug teik jo pasirinkimo kod 10XX (individualus
pasirinkimas – pareigoto teik jo abonento teis naudotis bet kurio vieš j telefono
ryšio paslaug teik jo teikiamomis viešosiomis telefono ryšio paslaugomis, surinkus
paslaug teik jo pasirinkimo kod , ir (arba) išankstinis pasirinkimas – pareigoto
teik jo abonento teis naudotis bet kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo
teikiamomis viešosiomis telefono ryšio paslaugomis automatiškai, tai yra nerenkant
paslaug teik jo pasirinkimo kodo ir skambinimo metu neatliekant jokios kitos
papildomos proced ros, skirtos paslaug teik jui pasirinkti);
IP telefonija (iš anksto pasirašant sutart arba perkant išankstinio apmok jimo
korteles), kai prieig ir skambu ius teikia skirtingi teik jai. Vartotojai skambu i
paslaugas gauna naudodamiesi IP pagrindu veikian ia prieiga. S kmingam skambu io
sudarymui reikalinga vartotojo identifikacija.

2.3. ATITINKAMOS RINKOS APIBR ŽIMAS
Atitinkamos rinkos apibr žimo tikslas yra apib dinti visus j sudaran ius produktus
(paslaugas) ir vertinti atitinkamos rinkos geografin apr pt .
Pagal Taisykli 15 punkt , „atitinkama rinka apibr žiama apib dinant j sudaran ius
produktus (paslaugas) ir vertinant atitinkamos rinkos geografin apr pt , atsižvelgiant
pradinius produktus (paslaugas) ir pradin geografin teritorij . Atitinkam rink sudaro visi
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produktai (paslaugos), kurie yra pakankamai pakei iami tarpusavyje, atsižvelgiant
j
objektyvias charakteristikas, kainas ir (ar) paskirt , o taip pat konkurencijos s lygas ir
paklausos bei pasi los strukt r tiriamoje rinkoje. Atitinkamos rinkos geografin apr ptis yra
geografin teritorija, kurioje atitinkami kio subjektai dalyvauja atitinkam produkt
(paslaug ) pasi loje bei paklausoje, kurioje konkurencijos s lygos yra panašios ar
pakankamai homogeniškos ir kuri gali b ti atskirta nuo kaimynini teritorij , kuriose
vyraujan ios konkurencijos s lygos yra pastebimai skirtingos“.
Atlikus Pirm j rink tyrim , atitinkama rinka buvo apibr žta RRT direktoriaus 2006
m. rugs jo 18 d. sakymo Nr. 1V-988 (toliau – sakymas Nr. 1V-988) 1.1 punktu: „Kaip
nustatyta Ataskaitos 2.3 skyriuje, Nacionalini skambu i Vartotojams rinka apibr žiama
kaip vis Lietuvos Respublikos teritorij apr pianti (nacionalin ) rinka, kuri sudaro
fiksuotoje vietoje viešuoju telefono ryšio tinklu teikiami Nacionaliniai skambu iai
Vartotojams nepriklausomai nuo ši skambu i teikimo b do.“
Pirmojo rink tyrimo metu buvo nustatyta3, kad Lietuvoje buvo teikiamos šios
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugos:
a) skambu iai paslaug numeriais;
b) skambu iai trumpaisiais numeriais (išskyrus 10XX bei internet , kai abonentai
jungiami komutuojama linija), kai skambutis užbaigiamas savo tinkle;
c) vietiniai skambu iai (kai skambu iai užbaigiami savo tinkle, vienoje numeracijos
zonoje);
d) tarpmiestiniai skambu iai (kai skambu iai užbaigiami savo tinkle, kitoje
numeracijos zonoje);
e) skambu iai kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus;
f) skambu iai Lietuvos Respublikos viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus;
g) skambu iai internet , kai abonentai jungiasi komutuojama linija;
h) skambu iai taksofonu.
Be to, Pirmojo rinkos tyrimo metu nustatyta, kad aukš iau išvardintos Nacionalini
skambu i Vartotojams paslaugos buvo teikiamos šiais b dais:
a) nacionalini skambu i Vartotojams teikimas per metalin s vytos poros linij ar
kitoki fizin prieig (išskyrus kabelin s televizijos tinklais), kai prieig ir
skambu ius teikia tas pats teik jas;
b) kabelin s televizijos tinklais;
c) per vieš j telefono ryšio paslaug teik jo pasirinkimo kod ;
d) IP telefonija (iš anksto pasirašant sutart arba perkant išankstinio apmok jimo
korteles), kai prieig ir skambu ius teikia skirtingi teik jai.
Analizuojant šios Ataskaitos 2.2 skyriuje išvardytas Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaugas, teiktas Lietuvoje tiriamuoju laikotarpiu, bei j teikimo b dus ir
lyginant jas su aukš iau pamin tomis, teiktomis Pirmojo rink tyrimo metu, ir j teikimo
b dais, darytina išvada, kad nebuvo prad tos teikti naujos Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaugos bei nebuvo baigtos teikti n viena iš Pirmojo rink tyrimo metu teikt
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug , be to, Nacionalini skambu i Vartotojams
rinkoje neatsirado nauj Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teikimo b d bei
nebuvo atsisakyta n vieno Pirmojo rink tyrimo metu nustatyto Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaug teikimo b do.
3

Šaltinis: Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams ir paslaug
gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrimo ataskaita, 2.2 skyrius, Vilnius, 2006 //
http://www.rrt.lt/index.php?1073847908
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Pirmojo rinkos tyrimo metu buvo nustatyta, kad Nacionalini skambu i Vartotojams
paslaugos teikiamos per metalin s vytos poros linij ar kitoki fizin prieig (išskyrus
kabelin s televizijos tinklais), kai prieig ir skambu ius teikia tas pats teik jas, kabelin s
televizijos tinklais, per vieš j telefono ryšio paslaug teik jo pasirinkimo kod , IP telefonija
(iš anksto pasirašant sutart arba perkant išankstinio apmok jimo korteles), kai prieig ir
skambu ius teikia skirtingi teik jai, yra tarpusavyje pakei iamos tiek paklausos, tiek pasi los
atžvilgiu ir tod l sudaro vien Nacionalini skambu i Vartotojams rink . Kadangi šio rinkos
tyrimo metu nustatyta, kad nebuvo prad tos teikti naujos Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaugos ir neatsirado nauj ši paslaug teikimo b d bei nebuvo baigtos teikti
n viena iš Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug , teikt Pirmojo rinkos tyrimo metu
ir nebuvo atsisakyta n vieno iš Pirmojo rinkos tyrimo metu nustatyto Nacionalini
skambu i Vartotojams paslaug teikimo b d , darytina išvada, kad ir šio rinkos tyrimo metu
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje buvo teikiamos visos aukš iau nurodytos
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugos ir jos yra teikiamos tais pa iais b dais, kaip ir
Pirmojo rink tyrimo metu, tod l ir ši paslaug tarpusavio pakei iamumas tiek paklausos,
tiek ir pasi los atžvilgiu yra identiškas kaip ir Pirmojo rink tyrimo metu.
Viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos ir taksofonu teikiamos viešosios telefono
ryšio paslaugos nebuvo trauktos Nacionalini skambu i Vartotojams rink . Kaip buvo
nurodyta Pirmojo rink tyrimo ataskaitoje4, viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos
Nacionalini skambu i Vartotojams rink ne trauktos d l savo esminis skirtumo nuo
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug , tai yra mobilumo – savyb s, b dingos tik
viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms. Nacionaliniai skambu iai Vartotojams negali
b ti vieš j judriojo telefono ryšio paslaug pakaitalu, tod l pastarosios n ra paslaugos,
patenkan ios Nacionalini skambu i Vartotojams rink . Pagal Elektronini ryši statymo
31 straipsnio 1 dalies 2 punkt taksofonu teikiamos viešosios telefono ryšio paslaugos yra
viena iš universali j paslaug , kuri teikimas Lietuvos Respublikos teritorijoje turi b ti
užtikrintas. Vadovaujantis Universali j elektronini ryši paslaug teikimo taisykli ,
patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2003 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 699 (Žin.,
2003, Nr. 55-2439; 2006, Nr. 23-749) 14 punktu, teik jai, teis s akt nustatyta tvarka
pripažinti turin iais didel tak rinkoje, nuo j pripažinimo turin iais didel tak rinkoje
dienos privalo teikti universali sias paslaugas. Skambu ius taksofonu tiriamojo laikotarpio
pabaigoje teik tik TEO LT, AB, kuris RRT direktoriaus 2006 m. lapkri io 24 d. sakymu Nr.
1V-1217 „D l kio subjekto TEO LT, AB, turin io didel tak vartotojams teikiamos
prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje“ (Informaciniai
pranešimai, 2006, Nr. 91-905) buvo pripažintas turin iu didel tak Vartotojams teikiamos
prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje. Atsižvelgiant tai, kad
skambu iai taksofonu funkcionalumo atžvilgiu skiriasi nuo Nacionalini skambu i
Vartotojams, teikiam kitais b dais, t.y. skambu iai taksofonu neužtikrina prid tosios vert s
(padidinto tarifo ir panaši ) paslaug gavimo, duomen perdavimo paslaug gavimo
galimyb s ir pan., be to, skambu i taksofonu kainos yra aukštesn s5, RRT pažymi, kad
4

Šaltinis: Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams ir paslaug
gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrimo ataskaita, 2.3.1 skyrius, Vilnius, 2006 //
http://www.rrt.lt/index.php?1073847908
5
Vietini skambu i (kai skambu iai užbaigiami savo tinkle, vienoje numeracijos zonoje) taksofonu kaina 2008
m. buvo lygi 14,98 ct/min. be PVM arba 17,68 ct/min. su PVM, t.y. 47 proc. didesn nei TEO LT, AB taikoma
vietinio skambu io Vartotojams ir Paslaug gav jams kaina, kuri buvo lygi 10,17 ct/min. be PVM arba 12
ct/min. su PVM. Tarpmiestini skambu i (kai skambu iai užbaigiami savo tinkle, kitoje numeracijos zonoje)
taksofonu kaina nesikeit pastaruosius septynerius metus ir buvo lygi 41,53 ct/min. be PVM arba 49 ct/min. su
PVM, t.y. 88,46 proc. didesn nei tarpmiestinio skambu io Vartotojams ir Paslaug gav jams, kuri buvo lygi
22,035 ct/min. be PVM arba 26 ct/min. su PVM. Skambu io Lietuvos Respublikos viešuosius judriojo telefono
ryšio tinklus taksofonu kaina buvo lygi 83,90 ct/min. be PVM arba 99 ct/min. su PVM ir 32 proc. didesn nei
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skambu iai taksofonu yra laikomi papildoma paslauga6 Nacionaliniams skambu iams
Vartotojams, teikiamiems kitais b dais, tod l skambu iai taksofonu n ra laikomi tinkamu
pakaitalu Nacionaliniams skambu iams Vartotojams.
RRT nustato, kad Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugos – tai vartotojams
teikiamos Nacionalini skambu i paslaugos, kai Nacionaliniais skambu iais laikomi
skambu iai
Lietuvos Respublikos geografinius ir negeografinius numerius, nurodytus
Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane. Rinka apima Nacionalini skambu i
Vartotojams teikim per metalin s vytos poros linij ar kitoki fizin prieig (išskyrus
kabelin s televizijos tinklais), per vieš j telefono ryšio paslaug teik jo pasirinkimo kod
10XX (individualus pasirinkimas ir (arba) išankstinis pasirinkimas), kabelin s televizijos
tinklais, IP telefonija.
Elektronini ryši tinkl operatoriai ir paslaug teik jai turi teis vykdyti elektronini
ryši veikl visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, t.y. veiklos apribojim tam tikrose
teritorijose n ra. Elektronini ryši veikla apima ir Nacionalini skambu i Vartotojams
teikim . Išnagrin jus Anketose Respondent pateikt informacij , nustatyta, kad Nacionalini
skambu i Vartotojams paslaugos vairiais b dais yra teikiamos visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje. Be to, konkurencin Nacionalini skambu i Vartotojams teikimo situacija
skirtingose geografin se teritorijose nesiskiria ir yra pakankamai homogeniška visoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Pirmojo rink tyrimo metu buvo nustatyta6, kad Nacionalini skambu i Vartotojams
rinka apibr žiama kaip nacionalin , tai yra apr pianti vis Lietuvos Respublikos teritorij .
Taigi, Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos apr ptis šio rinkos tyrimo metu, lyginant
su šios rinkos apr ptimi Pirmojo rink tyrimo metu, nepasikeit .
Nagrin jant atsakymus Anketos klausimus, nustatyta, kad n vienas iš Respondent
nenurod joki nauj paslaug ar kit aplinkybi , atsiradusi šioje rinkoje, kurios daryt tak
rinkos apibr žimui.
Pagal Elektronini ryši statymo 16 straipsnio 5 dal , RRT „turi teis atlikti ne vis
rinkos tyrimo proced r , bet tik atskiras jos dalis, jei motyvuotai ir pagr stai mano, kad kitas
dalis atlikti n ra tikslinga.“ Taisykli 9 punktas taip pat nustato, kad RRT turi teis atlikti ne
vis rinkos tyrimo proced r , bet tik atskiras jos dalis, jei motyvuotai ir pagr stai mano, kad
kitas rinkos tyrimo proced ros dalis atlikti n ra tikslinga. Išanalizavusi turim informacij ,
RRT nustat , kad tiriamuoju laikotarpiu mažmenin je Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio
telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkoje neatsirado nauj
paslaug ir kit aplinkybi , kurios keist situacij rinkoje taip, kad atsirast poreikis šio
rinkos tyrimo metu rink apibr žti iš naujo. Tod l RRT pagr stai mano, kad n ra tikslinga
atlikti pirm j rinkos tyrimo proced ros etap , tai yra apibr žti atitinkam rink (produkt
(paslaug ) ir geografin ), kurios charakteristikos gali pateisinti pareigojim , nurodyt
Elektronini ryši statymo 17 straipsnyje, taikym šio mažmenin s Vieš j vietinio ir (arba)
nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo
metu.

skambu io Lietuvos Respublikos viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Vartotojams ir Paslaug gav jams
kaina,
kuri
buvo
lygi
63,56
ct/min.
be
PVM
arba
75
ct/min.
su
PVM.
//
http://www.vox.lt/pokalbiai/taksofonai/tarifai
6
Papildomai pažym tina, kad, remiantis TEO LT, AB Anketoje pateiktais duomenimis, bendra skambu i
taksofonu trukm minut mis tiriamuoju laikotarpiu sumaž jo 24,30 proc., o bendrosios pajamos, gautos už
skambu ius taksofonu sumaž jo 10 proc.
7
Šaltinis: Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams ir paslaug
gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrimo ataskaita, 2.3.3 skyrius, Vilnius, 2006 //
http://www.rrt.lt/index.php?1073847908
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Išvados
Pagal Elektronini ryši statymo 16 straipsnio 5 dal bei Taisykli 9 punkt RRT turi
teis atlikti ne vis rinkos tyrimo proced r , bet tik atskiras jos dalis, jei motyvuotai ir
pagr stai mano, kad kitas dalis atlikti n ra tikslinga. Šio mažmenin s Vieš j vietinio ir (arba)
nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo
metu nustatyta, kad n ra tikslinga atlikti pirm j rinkos tyrimo proced ros etap – atitinkamos
rinkos (produkt (paslaug ) ir geografin s), kurios charakteristikos gali pateisinti
pareigojim , nurodyt Elektronini ryši statymo 17 straipsnyje, apibr žim , kadangi
mažmenin je Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam
vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkoje, apibr žtoje sakymo Nr. 1V-988 1.1 punkte,
neatsirado nauj paslaug ir nebuvo nustatyta kit aplinkybi , kurios keist situacij rinkoje
taip, kad atsirast poreikis rink apibr žti iš naujo.
Tod l, remiantis aukš iau išd stytu, šiame rinkos tyrime RRT laiko, kad Vieš j
vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams fiksuotoje vietoje
rinka yra apibr žta sakymo Nr. 1V-988 1.1 punkte, kaip vis Lietuvos Respublikos teritorij
apr pianti (nacionalin ) rinka, kuri sudaro fiksuotoje vietoje viešuoju telefono ryšio tinklu
teikiami Nacionaliniai skambu iai Vartotojams, nepriklausomai nuo ši skambu i teikimo
b do.
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3. NACIONALINI SKAMBU I VARTOTOJAMS RINKOS CHARAKTERISTIK
VERTINIMAS
Šioje rinkos tyrimo dalyje vertinamos Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos,
charakteristikos, identifikuojant veiksnius, kurie yra svarb s priimant sprendimus d l ex-ante
reguliavimo b tinumo.
Vadovaujantis Taisykli 16 punktu, vardijamos kli tys, trukdan ios prad ti veikti
naujam rinkos dalyviui atitinkamoje rinkoje ir (ar) vystytis konkurencijai joje, atsakoma
klausim , ar rinkai b dingos tokios charakteristikos, kurios s lygoja veiksmingos
konkurencijos atsiradimo tendencij be poreikio taikyti pareigojimus, nurodytus Elektronini
ryši
statymo 17 straipsnyje. Taip pat vertinamas bendrosios konkurencijos teis s
pakankamumas sumažinti ar pašalinti kli tis, kurios trukdo prad ti veikti rinkoje ir (ar)
vystytis konkurencijai joje, ir (ar) tvirtinti veiksming konkurencij atitinkamoje rinkoje,
netaikant Elektronini ryši statymo 17 straipsnyje nurodyt pareigojim .
B tina s lyga norint prad ti teikti Nacionalinius skambu ius Vartotojams yra
elektronini ryši infrastrukt ra. Paslaug teik jai gali pasinaudoti savo turima infrastrukt ra
arba gauti reikiam prieig prie reikalingos infrastrukt ros, sudar atitinkam sutart su
operatoriumi8, turin iu išvystyt elektronini ryši infrastrukt r , tenkinan i paslaug
teik j poreikius teikiant Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugas. Operatorius,
turintis didel tak Atsietos prieigos ( skaitant iš dalies atsiet prieig ) prie vietin s metalin s
vytos poros linijos ir dalin s vietin s metalin s vytos poros linijos, skirtos pla iajuos io ryšio
ir balso paslaugoms teikti (toliau – Atsieta prieiga) rinkoje, ir (ar) Skambu i inicijavimo
viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje (toliau – Skambu i
inicijavimas), rinkoje, ir (ar) Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo
fiksuotoje vietoje rinkoje, yra pareigojamas suteikti reikaling prieig (pavyzdžiui, Atsiet
prieig 9 Atsietos prieigos rinkoje, ir (ar) prieig Skambu i inicijavimui10 Skambu i
inicijavimo rinkoje, ir (ar) užtikrinti abonento teis naudotis bet kurio vieš j telefono ryšio
paslaug teik jo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis11, ir (ar) pareigojamas suteikti
didmenin s vietin s linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti paslaug 12
Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje)
kitiems teik jams, ketinantiems pasi lyti Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugas
kuriuo nors iš šios Ataskaitos 2.2. skyriuje pamin t paslaug teikimo b d (išskyrus
8

Operatorius – kio subjektas, teikiantis ar turintis teis teikti vieš j ryši tinkl ar susijusias priemones
(Elektronini ryši statymo 3 straipsnio 29 dalis)
9
Šaltinis: RRT direktoriaus 2006 m. liepos 17 d. sakymas Nr. 1V-818 „D l kio subjekto TEO LT, AB, turin io
didel tak didmenin s Atsietos prieigos ( skaitant iš dalies atsiet prieig ) prie vietin s metalin s vytos poros
linijos ir dalin s vietin s metalin s vytos poros linijos, skirtos pla iajuos io ryšio ir balso paslaugoms teikti
rinkoje“
(Informaciniai
pranešimai,
2006, Nr.
54-589).
//
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280799&p_query=&p_tr2=
10
Šaltinis: RRT direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. sakymas Nr. 1V-776 „D l kio subjekto TEO LT, AB,
turin io didel tak Skambu i inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje,
rinkoje“
(Informaciniai
pranešimai,
2006, Nr.
49-542).
//
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279618&p_query=&p_tr2=
11
Šaltinis: Abonento teis s naudotis bet kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo teikiamomis telefono ryšio
paslaugomis užtikrinimo tvarkos ir s lyg aprašas, patvirtintas RRT direktoriaus 2005 m. lapkri io 28 d.
sakymu
Nr.
1V-1037
(Žin.,
2005, Nr.
144-5272).
//
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=267488&p_query=&p_tr2=
12
Šaltinis: RRT direktoriaus 2006 m. lapkri io 24 d. sakymas Nr. 1V-1217 „D l kio subjekto TEO LT, AB,
turin io didel tak vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje“
(Informaciniai
pranešimai,
2006, Nr.
91-905).
//
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=288173&p_query=&p_tr2=
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kabelin s televizijos tinklais). Taigi atsiranda galimyb kitiems paslaug teik jams gauti
reikaling prieig ir si lyti Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugas viešuoju telefono
ryšio tinklu, naudojantis operatoriaus infrastrukt ra.
Darytina išvada, kad nusta ius prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje
vietoje rinkoje pareigojimus, kli tys prad ti veikti atitinkamoje rinkoje turi sumaž ti.
Did jantis Nacionalini skambu i Vartotojams teik j skai ius rodo Nacionalini
skambu i Vartotojams rinkoje esant tendencij maž ti kli tims, trukdan ioms prad ti veikti
šioje rinkoje. Juridini asmen , teikian i Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugas,
skai iaus dinamika 2002-12-31 –2007-06-30 laikotarpiu pateikiama 1 paveiksle.
1 paveikslas. Nacionalini
asmen skai iaus kitimas

skambu i

Vartotojams paslaugas teikian i

Teik j skai ius

25

juridini

23

23

2006 m.

2007 m.
birželio 30 d.

20
13

15
10
5

6
1

2

2002 m.

2003 m.

0
2004 m.

2005 m.

Šio rink tyrimo metu, analizuojant Respondent atsakymus Anketos klausimus,
nustatyta, kad daugiausia Nacionalini skambu i Vartotojams, vertinant rink skambu i
trukme, suteikiama per metalin s vytos poros linij ar kitoki fizin prieig (išskyrus
kabelin s televizijos tinklais), kai prieig ir skambu ius teikia tas pats teik jas. 2007 m.
birželio 30 d. toki skambu i dalis sudar 99,857 proc. vis Nacionalini skambu i
Vartotojams13 trukm s, Nacionaliniai skambu iai Vartotojams kabelin s televizijos tinklais
atitinkamai sudar 0,047 proc. vis Nacionalini skambu i Vartotojams trukm s.
Atitinkamai Nacionaliniai skambu iai Vartotojams teikiami per vieš j telefono ryšio
paslaug teik jo pasirinkimo kod 10XX (individualusis pasirinkimas ir (arba) išankstinis
pasirinkimas) ir IP telefonija sudar 0,081 proc. ir 0,015 proc. vis Nacionalini skambu i
Vartotojams trukm s minut mis. Taigi tiriamuoju laikotarpiu dominuojantis Nacionalini
skambu i Vartotojams teikimo b das yra Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugos
teikimas per metalin s vytos poros linij ar kitoki fizin prieig (išskyrus kabelin s
televizijos tinklais), kai prieig ir skambu ius teikia tas pats teik jas. Tam, kad gal t teikti
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugas konkurencin mis s lygomis, operatoriui ir
13

UAB „Alytaus kabelin televizija“, UAB „Viginta“ ir UAB „Telerena“ Nacionalini skambu i trukm s
atskirai Vartotojams ir Paslaug gav jams Anketose nepateik , tod l vertinant rinkos dalis buvo naudojama
bendra Nacionalini skambu i trukm . UAB „Gisnetas“ ir UAB „Radijo elektronin s sistemos“ Nacionalini
skambu i trukm s neapskait .
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(ar) paslaug teik jui reikalingas teritoriniu atžvilgiu išpl totas prieigos prie tinklo galini
tašk tinklas (toliau – Prieigos tinklas). Lietuvoje didžiausi elektronini ryši tinkl , kuriuo
galima teikti vieš sias fiksuoto telefono ryšio paslaugas, o tai reiškia ir Prieigos tinkl , (2007
m. II ketvir io pabaigoje14 98,38 proc. pagal turimas fiksuoto telefono ryšio linijas), dengiant
Lietuvos Respublikos teritorij , turi tik vienas operatorius – TEO LT, AB, kuris taip pat turi
daugiausiai mažmenini vieš j fiksuoto telefono ryšio paslaug abonent (2007 m. II
ketvir io pabaigoje15 93,42 proc.). Istoriškai susiklos iusios aplinkyb s s lygojo poreik
pl toti Prieigos tinkl , tod l TEO LT, AB buvo suteiktos išimtin s teis s ir sudarytos
palankios s lygos investuoti
tinklo infrastrukt r . D l ši priežas i alternatyvios
infrastrukt ros per trump laik neturi galimybi tapti vienodai konkurencingomis ir pla iai
paplitusiomis teritorinio padengimo prasme, palyginti su TEO LT, AB infrastrukt ra. Nauj j
operatori tinklai paprastai yra dislokuoti ribotose teritorijose, tod l pastarieji, skirtingai nei
istorinis operatorius, negali pasinaudoti ir masto ekonomijos teikiamais pranašumais.
Kitas alternatyvus b das norintiems teikti Nacionalini skambu i Vartotojams
paslaugas, bet neturintiems savo infrastrukt ros, yra Nacionalini skambu i Vartotojams
paslaug teikimas IP telefonijos b du. Tokiam Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug
teikimo realizavimui reikalingas vartotojo prisijungimas prie interneto (paprastai
pla iajuos io). Šiuo atveju TEO LT, AB teritoriniu atžvilgiu išpl tota elektronini ryši
infrastrukt ra, kuria yra ir (ar) gali b ti teikiamos pla iajuos io ryšio paslaugos, kai kit
operatori tinklai n ra pakankamai išvystyti teritoriniu poži riu, v lgi yra konkurencijos
vystym si ribojantis veiksnys Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje. 2007 m. II
ketvir io duomenimis TEO LT, AB tur jo 48,8 proc. vis pla iajuos io ryšio prieigos
abonent 16. Pažym tina, kad TEO LT, AB pla iajuos io ryšio prieigos rinkos dalis (vertinant
pagal abonentus) nuolat auga. Pagal RRT turimus duomenis, 2007 m. II ketvirt , palyginti su
2006 m. I ketvir iu, TEO LT, AB rinkos dalis išaugo 4,3 procentiniais punktais17.
Tam, kad naujai ateinantys operatoriai gal t s kmingai investuoti ir išpl toti savo
elektronini ryši infrastrukt ras, jiems reikia gyti pakankamai didel galutini paslaug
gav j skai i , naudojantis istorinio operatoriaus, šiuo atveju – TEO LT, AB, elektronini
ryši infrastrukt ra, kuris generuot pajamas, pakankamas investuoti nuosavo tinklo pl tr .
2 paveiksle parodyta kaip kito alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams
paslaug teik j rinkos dalis, matuojant gyjam abonent skai iumi tiriamuoju laikotarpiu.

14

Šaltinis: RRT ataskaita apie elektronini ryši sektori pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
pateikt informacij apie vykdyt elektronini ryši veikl (2007 m. II ketvirtis). // http://www.rrt.lt/index.php?1859156062
15
Šaltinis: RRT ataskaita apie elektronini ryši sektori pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
pateikt informacij apie vykdyt elektronini ryši veikl . (2007 m. II ketvirtis). // http://www.rrt.lt/index.php?1859156062
16
Šaltinis: RRT ataskaita apie elektronini ryši sektori pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
pateikt informacij apie vykdyt elektronini ryši veikl . (2007 m. II ketvirtis). // http://www.rrt.lt/index.php?1859156062
17
Šaltinis: RRT ataskaita apie elektronini ryši sektori pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
pateikt informacij apie vykdyt elektronini ryši veikl . (2006 m. I ketvirtis). // http://www.rrt.lt/index.php?1859156062
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2 paveikslas. Alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik j
rinkos dalies, matuojant abonent skai iumi, kitimas

Abonent skai ius, %

3,0
2,5

2,50
1,87

2,0

1,84

2,02

1,5
1,0
0,5
0,0
2006-01-01

2006-07-01

2007-01-01
Laikotarpis

2007-07-01

3 paveiksle parodyta kaip kito alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams
paslaug teik j rinkos dalis, matuojant abonent generuojam pajam dydžiu18, per tiriam j
laikotarp .
3 paveikslas. Alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik j
rinkos dalies, matuojant pajam dydžiu, kitimas

0,60
0,48

Pajamos, %

0,50
0,40

0,41
0,34

0,30
0,20
0,10
0,00
2006 m. I pusm.

2006 m. II pusm.

2007 m. I pusm.

18

Šaltinis: kio subjekt , besiver ian i elektronini ryši veikla, RRT teikiama informacija pagal Bendr j
vertimosi elektronini ryši veikla s lyg apraš , patvirtint RRT direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. sakymu
Nr. 1V-340 (Žin., 2005, Nr. 49-1641).
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Nagrin jant 2 ir 3 paveikslus akivaizdu, kad alternatyvi j Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaug teik j rinkos dalys, vertinant abonent skai iumi ir pajamomis,
nepasižymi augimo tendencija. Pavyzdžiui, tiriamuoju laikotarpiu alternatyvi j Nacionalini
skambu i Vartotojams teik j abonent skai ius siek vos 2 proc. vis Nacionalini
skambu i Vartotojams paslaug abonent skai iaus ir tiriamojo laikotarpio metu, tai yra nuo
2006 m. sausio 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d. sumaž jo 0,48 procentinio punkto, taigi
alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik j užimama rinkos dalis,
vertinant Nacionalini skambu i Vartotojams abonent skai iumi, maž jo. Alternatyvi j
Nacionalini skambu i Vartotojams teik j rinkos dalies, matuojant pajam , gaunam už
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugas, dydžiu, dinamika taip pat nerodo augimo
tendencijos. Remiantis aukš iau išd stytu, teigtina, kad alternatyvios elektronini ryši
infrastrukt ros neturi galimybi per trump laik tapti vienodai konkurencingos ir pla iai
paplitusios teritorinio padengimo prasme, palyginti su TEO LT, AB infrastrukt ra.
Tiriamuoju laikotarpiu alternatyvi TEO LT, AB elektronini ryši infrastrukt r nebuvimas
pasireišk kaip konkurencijos vystym si šioje rinkoje ribojantis veiksnys.
RRT mano, kad nors d l nustatyt TEO LT, AB pareigojimo savo l šomis užtikrinti
savo abonento teis naudotis bet kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo teikiamomis
telefono ryšio paslaugomis, pareigojimo suteikti didmenin s vietin s linijos suteikimo
viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti paslaug , pareigojimo suteikti Atsiet prieig bei
pareigojimo suteikti prieig Skambu i inicijavimui, stebima kli i prad ti veikti
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje naujiems paslaug teik jams maž jimo
tendencija, visgi alternatyvi elektronini ryši infrastrukt r pl tojimo perspektyv
nebuvimas rodo, kad šioje rinkoje yra konkurencijos vystymosi kli i , lemian i pernelyg
l t alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik j abonent skai iaus
ir atitinkam pajam dydžio augim .
Nors viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos liberalizavimas 2003 m. sudar s lygas
nauj rinkos dalyvi at jimui rink , o, baigus pirm j rink tyrim cikl , didmenin se
rinkose, vertikaliai integruotose su tiriam ja rinka, didel tak šiose rinkose turin iam kio
subjektui TEO LT, AB nustatyti pareigojimai tur jo paskatinti konkurencijos vystym si
mažmenin se vieš j fiksuoto telefono ryšio paslaug rinkose, vis tik tai netur jo ženklios
takos TEO LT, AB Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos dalies maž jimui.
Atvirkš iai, kaip parod Respondent atsakym analiz , vertinant rink skambu i trukme,
TEO LT, AB Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos dalis tiriamuoju laikotarpiu išaugo
nuo 99,35 proc.19 2005 m. iki 99,79 proc.20 2007 m. viduryje, nuo viešojo fiksuoto telefono
ryšio rinkos liberalizavimo pradžios, kai TEO LT, AB tur jo 100 proc. šios rinkos, jo turima
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos dalis pagal skambu i trukm sumaž jo vos 0,21
procentinio punkto. Alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik j
rinkos dalis 2007 m. birželio 30 d. sudar 0,21 proc. Taigi konkurencija Nacionalini
skambu i Vartotojams rinkoje nestipr ja. Akivaizdu, kad prieigos prie elektronini ryši
infrastrukt ros suteikimo pareigojimai, nustatyti Atsietos prieigos rinkoje, Skambu i
inicijavimo rinkoje, taip pat pareigojimas suteikti didmenin s vietin s linijos suteikimo
viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti paslaug bei pareigojimas užtikrinti abonento
teis naudotis bet kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo teikiamomis telefono ryšio
paslaugomis Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje
vietoje rinkoje didel tak atitinkamose rinkose turin iam kio subjektui TEO LT, AB, neturi
pakankamo potencialo paskatinti konkurencijos vystym si Nacionalini skambu i
19

Šaltinis: Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams ir paslaug
gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrimo ataskaita, 4.1.2 skyrius, Vilnius, 2006 //
http://www.rrt.lt/index.php?1073847908
20
Šaltinis: Ataskaitos 4.1.2 skyrius, 1 lentel .
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Vartotojams rinkoje, tod l darytina išvada, kad Nacionalini skambu i Vartotojams rinka
nepasižymi charakteristikomis, kurios lemt veiksmingos konkurencijos atsiradimo tendencij
be poreikio reguliuoti ši rink ex ante.
Rinkoje, kuriai stinga konkurencijos vystymosi potencialo d l toki strukt rini
barjer kaip pla iai išvystytos infrastrukt ros kontrol , masto ekonomija, vertikali integracija,
bendroji konkurencijos teis nepaj gi paskatinti konkurencijos vystymosi, tuo labiau, kad
pagal galiojant Lietuvos Respublikos konkurencijos statym (Žin., 1999, Nr. 30-856) (toliau
– Konkurencijos statymas) yra taikomas tik ex post reguliavimas, kurio šiuo atveju ne tik
nepakanka sumažinti ar pašalinti kli tis, trukdan ias vystytis konkurencijai šioje rinkoje, bet
ir užtikrinti antikonkurencini veiksm vengim nagrin jamoje rinkoje, nes vykiai
(pažeidimai), kuriuos tiria bendroji konkurencijos teis , jau yra vyk praeityje.
Šie argumentai suponuoja mint , kad konkurencijos vystymosi perspektyva
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje yra mažai tik tina. Siekiant užtikrinti
konkurencijos vystym si b tina Nacionalini skambu i Vartotojams rink reguliuoti ex ante.
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4. KONKURENCIJOS NACIONALINI SKAMBU I VARTOTOJAMS RINKOJE
VEIKSMINGUMO TYRIMAS IR DIDEL TAK ŠIOJE RINKOJE TURIN I
KIO SUBJEKT VARDIJIMAS
4.1. KONKURENCIJOS VEIKSMINGUMO
VARTOTOJAMS RINKOJE TYRIMAS

NACIONALINI

SKAMBU I

4.1.1. Konkurencijos veiksmingumo Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje vertinimo
kriterijai
RRT išskyr šiuos pagrindinius kriterijus, kuriais remiantis gali b ti nustatoma, ar
konkurencija Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje yra veiksminga:
Rinkos strukt ra;
jimo rink barjerai:

Infrastrukt ros kontrol ;
Prieiga prie finansini ištekli ;
Masto ir vairov s ekonomija;
Vertikali integracija.
Potenciali konkurencija.
Naudojant šiuos kriterijus, vertinamas konkurencijos veiksmingumas Nacionalini
skambu i Vartotojams rinkoje.
4.1.2. Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos strukt ra
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugas Lietuvoje 2007 m. II ketvir io
pabaigoje teik 23 juridiniai asmenys: TEO LT, AB, UAB „Alderada“, UAB „Alytaus
kabelin televizija“, UAB „Balticum TV“, UAB „Eurocom“, UAB „Gisnetas“, UAB
„Interneto pasaulis“, A. Judicko individuali mon , AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras, UAB „Linktelis“, UAB „Marsatas“, UAB „Mikrovisatos TV“,
UAB „Nacionalinis telekomunikacij tinklas“, UAB „Penki kontinent komunikacij
centras“, UAB „Radijo elektronin s sistemos“, UAB „Remo televizija“, UAB „Roventa“,
UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“, UAB „Telerena“, UAB „Teletinklas“, UAB „Telekomunikaciju
grupa“, UAB „Viginta“. Pagal juridini asmen pateiktas užpildytas Anketas, visi šie
juridiniai asmenys, išskyrus UAB „Gisnetas“, UAB „Radijo elektronin s sistemos“, UAB
„Roventa“, UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Viginta“, Nacionalini skambu i Vartotojams
paslaugas teik vis tiriam j laikotarp . 2006 m. pirmuosius du ketvir ius Nacionalini
skambu i Vartotojams paslaugas teik ir UAB „Socius Tuus“. UAB „Roventa“ ir UAB
„Gisnetas“ šias paslaugas prad jo teikti 2006 m. II ketvirt , UAB „Radijo elektronin s
sistemos“ ir UAB „Viginta“ – 2006 m. III ketvirt , o UAB „Mikrovisatos TV“ – 2006 m. IV
ketvirt .
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Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos dalys matuojant Nacionalini skambu i
Vartotojams trukme21 (minut mis) pateikiamos 1 lentel je.
1 lentel

Pavadinimas

A.Judicko I 22
AB „Lietuvos geležinkeliai“ 23
AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras
TEO LT, AB
UAB „Alderada“24
UAB „Alytaus kabelin
televizija“25
UAB „Balticum TV“
UAB „Eurocom“
UAB „Interneto pasaulis“26
UAB „Linktelis“
UAB „Marsatas“
UAB „Mikrovisatos TV“
UAB „Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“
UAB „Penki kontinent
komunikacijos“
UAB „Remo televizija“
UAB „Roventa“
UAB „Socius Tuus“27
UAB „Tele 2 fiksuotas ryšys“28
UAB „Telekomunikaciju grupa“

Nacionalini
skambu i
Vartotojams
trukm per 2006
m. pirm j
pusmet , min.
0
0

Nacionalini
Nacionalini
skambu i
skambu i
Vartotojams
Vartotojams
trukm per 2006 trukm per 2007
m. antr j pusmet , m. pirm j
min.
pusmet , min.
0
6222
0
98932

692

10867

14320

650214751
0

584618264
7182

597339823
41020

7047

13134

22527

15558
13693
0
59229
5657
0

33306
15441
218
2980
4919
1362

41952
18409
338
0
5659
14032

31003

72228

190756

26000

16000

10000

7175
1769
17389
0
74714

4515
10730
0
730655
198411

5552
13141
0
246491
238480

21

UAB „Gisnetas“ ir UAB „Radijo elektronin s sistemos“ Nacionalini skambu i trukm s neapskaito.
A. Judicko I neturi duomen apie per 2006 m. teikt Nacionalini skambu i Vartotojams trukm .
23
AB „Lietuvos geležinkeliai“ duomen už 2006 m. nepateik .
24
UAB „Alderada“ duomen už 2006 m. I pusmet nepateik .
25
UAB „Alytaus kabelin televizija“ Nacionalini skambu i trukm s atskirai Vartotojams ir Paslaug
gav jams nepateik , tod l vertinant rinkos dalis buvo remiamasi bendrais Nacionalini skambu i trukm s
duomenimis.
26
UAB „Interneto pasaulis“ duomen už 2006 m. I pusmet nepateik .
27
Kadangi rinkos tyrimo metu mon vieš j fiksuoto telefono ryšio paslaug nebeteik , duomen šaltinis yra
kio subjekt , besiver ian i elektronini ryši veikla RRT teikiama informacija pagal Bendr j vertimosi
elektronini ryši veikla s lyg apraš .
28
UAB „Tele 2 fiksuotas ryšys“ duomen už 2006 m. I pusmet nepateik .
22

23

UAB „Telerena“29
UAB „Teletinklas“
UAB „Viginta“30
Viso:

135562
5975
0

750896
10156
45962

208759
11638
44280

650616214

586547226

598572331

Nors viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos liberalizavimas 2003 m. sudar s lygas
nauj rinkos dalyvi at jimui rink , vis tik tai netur jo ženklios takos TEO LT, AB rinkos
daliai. Matuojant skambu i trukme, TEO LT, AB Nacionalini skambu i Vartotojams
rinkos dalis tiriamuoju laikotarpiu išaugo nuo 99,35 proc. 2005 m. iki 99,79 proc. 2007 m.
viduryje, nuo rinkos liberalizavimo pradžios, kai TEO LT, AB tur jo 100 proc. šios rinkos,
jo turima Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos dalis pagal skambu i trukm
sumaž jo vos 0,21 procentinio punkto. Alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams
rinkos paslaug teik j rinkos dalis 2007 m. birželio 30 d. sudar 0,21 proc.
Didel s takos nustatymo rinkoje gairi 75 punkte nurodoma, kad itin didel s rinkos
dalys – viršijan ios 50 procent , gali b ti tiesioginis dominuojan ios pad ties rinkoje
rodymas. Nagrin jamoje Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje TEO LT, AB užima
99,79 procent Nacionalini skambu i rinkos dal , matuojant skambu i trukme.
Vertinant rink Nacionalini skambu i Vartotojams trukme, nustatyta, kad TEO LT,
AB užima didžiausi Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos dal . kio subjektas,
užimantis tokio dydžio rinkos dal , turi galimybi pasinaudoti diskriminacija kainomis taip,
kad ribot konkurencij Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje, ne tik darydamas ši
rink nepatrauklia ketinantiems prad ti joje veikti, bet ir apsunkindamas konkurencin
situacij jau veikiantiems kio subjektams. Nacionalini skambu i Vartotojams teik jas,
užimantis toki reikšming rinkos dal , disponuoja galia nustatyti Nacionalini skambu i
Vartotojams priklausomai nuo krypties, kuria skambinama iš šio operatoriaus tinklo, kainas ,
kurios b t žymiai aukštesn s nei patiriamos s naudos šioms paslaugoms teikti, ir neprarasti
užimamos rinkos dalies. Alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug
teik j , kol kas ne gijusi pakankamai reikšmingo abonent skai iaus, ir kuri tinklus
paskambinti iš didžiausi ir reikšmingiausi rinkos dal turin io operatoriaus tinklo yra daug
brangiau, nei skambinti šio operatoriaus tinkle, galimyb s pritraukti naujus Vartotojus bus
ribojamos. Toks ribojimas yra kli tis konkurencijos Nacionalini skambu i Vartotojams
rinkoje vystymuisi.
2 lentel je lyginamos Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos dalyvi taikytos
didžiausios ir mažiausios paslaug kainos (litais, be PVM, piko metu) 2007 m. birželio 30 d.

29

UAB „Telerena“ Nacionalini skambu i trukm s atskirai Vartotojams ir Paslaug gav jams nepateik , tod l
vertinant rinkos dalis buvo remiamasi bendrais Nacionalini skambu i trukm s duomenimis.
30
UAB „Viginta“ Nacionalini skambu i trukm s atskirai Vartotojams ir Paslaug gav jams nepateik , tod l
vertinant rinkos dalis buvo remiamasi bendrais Nacionalini skambu i trukm s duomenimis.
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2 lentel
Pavadinimas

A.Judicko I
AB „Lietuvos
geležinkeliai“
AB Lietuvos radijo
ir televizijos
centras
TEO LT, AB
UAB "Alderada"
UAB „Alytaus
kabelin televizija“
UAB „Balticum
TV“
UAB „Eurocom“
UAB „Gisnetas“
UAB „Interneto
pasaulis“
UAB „Linktelis“
UAB „Marsatas“
UAB
„Mikrovisatos TV“
UAB „Nacionalinis
telekomunikacij
tinklas“
UAB „Penki
kontinent
komunikacijos“
UAB „Radijo
elektronin s
sistemos“
UAB „Remo
televizija“
UAB „Roventa“
UAB „Tele 2
fiksuotas ryšys“
UAB

Sujungimo
mokestis

Vietiniai
skambu iai
(kai
skambu iai
užbaigiami
savo tinkle,
vienoje
numeracijos
zonoje)
Didž. Maž. Didž. Maž.
kaina kaina kaina kaina

Tarpmiestiniai
skambu iai (kai
skambu iai
užbaigiami
savo tinkle,
kitoje
numeracijos
zonoje)

Skambu iai Skambu iai
kitus Lietuvos Lietuvos
Respublikos Respublikos
viešuosius
viešuosius
fiksuoto
judriojo
telefono ryšio telefono ryšio
tinklus
tinklus

Didž.
kaina

Maž.
kaina

Didž. Maž. Didž. Maž.
kaina kaina kaina kaina

0,12

0,12

0

0

0

0

0,15

0,1

0,41

0,24

0,12

0,1

0,1

0,02

0,2

0,08

0,18

0,08

0,5

0,22

0,12
0,12
0

0,12
0,12
0

0,05
0,1

0
0,1

0,12
0,22

0,06
0,22

0,19
0,35
0,26

0,12
0,35
0

0,5
0,64
0,64

0,5
0,64
0,64

0,14

0

0

0

0

0

0,18

0,08

0,49

0,29

0
0
0
0
0,18 0,08
0,144 0,118 0,085 0,0423 0,186 0,0423 0,186 0,085
0,14
0
0
0
0
0
0,18 0,10

0,49
0,54
0,49

0,29
0,085
0,29

0,119
0,14
0,14

0
0
0,14

0
0,19
0

0
0,12
0

0,19
0

0,12
0

0,1695 0,1186

0,1525 0,1018 0,4125 0,4125

0,1186

0

0

0

0,14

0,14

0

0

2,54

0

0

0

0

0

0,1186
0,14

0
0

0
0

0
0

0
0

0,102
0

0,1186 0,1186
0,12 0,12

0,1526 0,1017 0,4153 0,4153
0,19 0,12
0,6
0,6
0,18 0,08 0,49 0,29

0

0

0

0

0

0

0,153 0,102 0,415

0,39

0,12

0,39

0,1

0,59

0,153 0,102 0,415 0,415
0,102
0,1

0,09

0,415
0,49

0,39
0,45

0,2034 0,2034 0,5424 0,2458
0,22
0,1
0,58 0,42
25

„Telekomunikaciju
grupa“
UAB „Telerena“
UAB „Teletinklas“
UAB „Viginta“

0,12
0,12
0,14

0,12
0,12
0,09

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,15
0,15
0,18

0,06
0,08
0,12

0,42
0,42
0,49

0,25
0,25
0,46

Palyginus istorinio operatoriaus ir alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams
paslaug teik j Nacionalini skambu i Vartotojams kitus tinklus kainas, yra pastebimas
kain skirtumas, tod l, norint nustatyti, ar TEO LT, AB nustatytos Nacionalini skambu i
Vartotojams
kitus viešuosius telefono ryšio tinklus kainos pagr stos objektyviais ši
paslaug s naud elementais ir siekiant išsiaiškinti diskriminacijos kainomis poveik
konkurencijai Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje, yra tikslinga apskai iuoti TEO
LT, AB tenkan i mažmenin s kainos dal už skambu io perdavim TEO LT, AB viešajame
fiksuoto telefono ryšio tinkle iki nacionalinio tinkl sujungimo taško (TEO LT, AB nebuvo
sudariusi n vienos tinkl sujungimo sutarties d l sujungimo vietiniame lygyje). TEO LT, AB
patiriami objektyv s Nacionalini skambu i Vartotojams, kai iš TEO LT, AB tinklo
skambinama pa iame TEO LT, AB tinkle ir kai skambinama kitus viešuosius telefono ryšio
tinklus, s naud skirtumai yra susij su Nacionalini skambu i Vartotojams užbaigimo
s naudomis. Pastarosios yra žinomos, tod l galima palyginti mažmenin s kainos dal ,
tenkan i TEO LT, AB už Nacionalinius skambu ius Vartotojams savo tinkle, už
Nacionalinius skambu ius Vartotojams alternatyvius viešuosius fiksuoto telefono ryšio
tinklus ir už Nacionalinius skambu ius Vartotojams viešuosius judriojo telefono ryšio
tinklus. Netaikant Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje diskriminacijos kainomis,
TEO LT, AB tenkan ios mažmenin s kainos dalys už skambu ius iš jo tinklo visomis
kryptimis tur t b ti vienodos, nes šias kain dalis sudaro vienodi paslaug teikimo s naud
elementai.
4 paveikslas. Mažmenin s kainos dalis, tenkanti TEO LT, AB už Nacionalinius
skambu ius Vartotojams TEO LT, AB tinkle.
TEO LT, AB tinklas
Telefon
stotis

Palyginama skambu io dalis (0,16* Lt/min piko metu)

Telefon
stotis

Skambu io užbaigimas** (0,06 Lt/min piko metu)

Tarpmiestinis skambutis (0,22 Lt/min piko metu)
* Kainos nurodomos be PVM.
**Kadangi skambu io užbaigimo31 kainos privalo b ti orientuotos s naudas, daroma prielaida, kad kaina yra lygi
operatoriaus patiriamoms s naudoms.

31

Skambu io užbaigimas – skambu io perdavimas nuo telefono stoties ( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai
abonento, kuriam skambinama, iki tinklo galinio taško.
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5 paveikslas. Mažmenin s kainos dalis, tenkanti TEO LT, AB už Nacionalinius
skambu ius Vartotojams iš TEO LT, AB tinklo alternatyvi j Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaug teik j tinklus.

Alternatyvaus Nacionalini
skambu i Vartotojams
teik jo tinklas
(skambu io užbaigimas)
(0,10 Lt/min piko metu)

TEO LT, AB tinklas
Telefon
stotis

Palyginama skambu io dalis (0,25 Lt/min piko metu)

Skambutis alternatyviojo Nacionalini skambu i
Vartotojams teik jo tinkl (0,35 Lt/min piko metu)

6 paveikslas. Mažmenin s kainos dalis, tenkanti TEO LT, AB už Nacionalinius
skambu ius Vartotojams TEO LT, AB tinklo viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus.

TEO LT, AB tinklas
Telefon
stotis

Judriojo telefono
ryšio tinklas
(skambu io užbaigimas)
(0,36 Lt/min piko metu)

Palyginama skambu io dalis (0,28 Lt/min piko metu)

Skambutis judriojo telefono ryšio tinkl (0,64 Lt/min piko metu)

Aukš iau pateiktuose paveiksluose matyti, kad TEO LT, AB tenkanti mažmenin s
kainos dalis už Nacionalinius skambu ius Vartotojams, skambinant iš jo tinklo, skiriasi
priklausomai nuo krypties, kuria buvo skambinama. Didžiausia mažmenin s kainos dalis,
tenkanti TEO LT, AB, yra už Nacionalinius skambu ius Vartotojams iš jo tinklo viešuosius
judriojo telefono ryšio tinklus ir siekia 0,28 Lt/min. piko metu, kiek mažesn - už
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Nacionalinius skambu ius Vartotojams alternatyviuosius viešuosius fiksuoto telefono ryšio
tinklus – 0,25 Lt/min. piko metu ir mažiausia – skambinant paties TEO LT, AB tinkle – 0,16
Lt/min.
Kadangi Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug s naud dalis, tenkanti
skambu iui iki nacionalinio sujungimo taško TEO AB, LT tinkle, turi b ti vienoda, darytina
išvada, jog didžiausi marž TEO LT, AB taiko Nacionaliniams skambu iams Vartotojams
judriojo telefono ryšio tinklus, kiek mažesn – Nacionaliniams skambu iams Vartotojams
kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus ir mažiausi pelno
marž taiko Nacionaliniams skambu iams Vartotojams savo tinkle. Taigi TEO LT, AB
naudoja diskriminacin kainodar , nustatydamas nepagr stai aukštas Nacionalini skambu i
Vartotojams kainas kitus viešuosius telefono ryšio tinklus.
Ypatingai žalinga tokia taikoma diskriminacin kainodara yra Nacionaliniams
skambu iams Vartotojams kitus Lietuvos Respublikos fiksuoto telefono ryšio tinklus,
kadangi taip ribojama konkurencija Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje.
Alternatyv s Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik jai tampa nepatraukl s
klientams. Tai buvo pasteb ta ir viešojo aptarimo32, kuriame UAB „Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ (toliau – NTT) „pažym jo, kad esmine problema laiko tai, kad
skambu i iš TEO LT, AB tinklo
alternatyvi j operatori tinklus kainos nebuvo
reguliuojamos ir skambu io mažmeninis tarifas, kuris dabar taikomas skambinant iš TEO LT,
AB alternatyvi j operatori tinklus, yra per didelis lyginant su skambu i TEO LT, AB
tinkle tarifais, bei ardantis šios rinkos dinamik . NTT teig , kad yra užfiksuotas ne vienas
atvejis, kai j abonentai atsijungia d l to, kad TEO LT, AB abonentams yra per brangu
skambinti alternatyvi j operatori abonentams. NTT teigimu, TEO LT, AB s kmingai
naudojasi tokia situacija vykdydama pardavimus, kad b t patrauklesn , o alternatyvieji
operatoriai tampa ne tokie patraukl s“, metu.
Tod l pažym tina, kad TEO LT, AB, konkuruodamas mažmenin je Nacionalini
skambu i Vartotojams paslaug rinkoje su kitais alternatyviaisiais Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaug teik jais, turi galimyb taikyti diskriminacin kainodar ir taip daro
žal šiems teik jams, kurie tokiu b du praranda savo klientus.
TEO LT, AB nepagr stai nusta ius aukštas diskriminacines Nacionalini skambu i
Vartotojams kainas kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus,
palyginti su Nacionalini skambu i Vartotojams kainomis paties TEO LT, AB tinkle,
tiesioginis poveikis tenka skambinan iajam Vartotojui. Patirdamas didesnes išlaidas,
susijusias su Nacionaliniais skambu iais Vartotojams kitus Lietuvos Respublikos viešuosius
fiksuoto telefono ryšio tinklus iš TEO LT, AB tinklo, šis Vartotojas gali nor ti pakeisti
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik j , jeigu dauguma asmen , kuriems
Vartotojas skambina, yra ar tapt alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams
paslaug teik j abonentais. Kadangi, remiantis Respondent atsakymais, 2007 m. viduryje
TEO LT, AB tur jo 95,32 procent vis Nacionalini skambu i paslaug abonent
(Vartotoj – 97,98 proc., ir Paslaug gav j – 87,19 proc.), o pasirinkusi j tapti
alternatyvi j Nacionalini skambu i paslaug teik j abonentais atitinkamai buvo tik 4,68
procento (2,02 proc. rinkos dalis, vertinant Vartotoj skai iumi ir 12,81 proc. – vertinant
Paslaug gav j skai iumi), tai TEO LT, AB abonentams taikomos aukštos Nacionalini
skambu i Vartotojams alternatyvi j Nacionalini skambu i paslaug teik j tinklus
kainos n ra pakankama paskata pakeisti TEO LT, AB, kaip Nacionalini skambu i
32

Šaltinis: TEO LT, AB ir UAB „CSC TELECOM“, UAB „CUBIO“, UAB „Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ bei UAB „NORBY TELECOM“ pastab , pateikt Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio
paslaug , teikiam vartotojams ir paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrimo
projektui viešo aptarimo protokolas, 2008 m. liepos 15 d. // http://www.rrt.lt/index.php?-602695800
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Vartotojams paslaugos teik j alternatyviuoju Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug
teik ju arba nesirinkti TEO LT, AB kaip Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug
teik jo, kadangi TEO LT, AB, nustatydamas neaukštas Nacionalini skambu i Vartotojams
kainas savo tinkle, užtikrina, kad jo abonentai (Vartotojai), tai yra 97,98 procent vis
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos abonent , turi galimyb skambinti kitiems TEO
LT, AB abonentams, patirdami nedideles išlaidas, palyginti su išlaidomis, kurias jie patiria,
skambindami alternatyvi j Nacionalini skambu i paslaug teik j tinklus, t.y. 4,68
procentams alternatyvi j Nacionalini skambu i paslaug teik j abonent (Vartotoj ir
Paslaug gav j ). Taigi, Vartotojas, b damas kurio nors iš Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaug teik j abonentu arba ketindamas pasirinkti Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaug teik j , analizuoja, kokias išlaidas jis patiria (patirs), tai yra, vertina,
kiek yra asmen , kuriems jis paprastai skambina (skambins), naudodamasis Nacionalini
skambu i Vartotojams paslauga, ir atitinkamai - koki Nacionalini skambu i Vartotojams
paslaug teik j abonentai šie asmenys yra. Taip Vartotojas racionalizuoja savo Nacionalini
skambu i Vartotojams paslaug teik jo pasirinkim , siekdamas sumažinti patiriamas išlaidas
Nacionaliniams skambu iams Vartotojams.
Be to, Vartotojas vertina Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik jo tinklo
dyd , nes kuo daugiau tinklas turi abonent , tuo Vartotojui, besirenkan iam Nacionalini
skambu i Vartotojams paslaug teik j , bus daromas stipresnis teigiamas tinklo išorinis
poveikis (angl. network externality), Vartotojo suvokiamas kaip papildomas naudingumas,
gyjamas prisijungus prie didel s apr pties Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug
teik jo tinklo. Kadangi TEO LT, AB turi 95,32 proc. vis Nacionalini skambu i paslaug
abonent (Vartotoj ir Paslaug gav j ), darytina išvada, kad potencialus Vartotojas pasirinks
b tent š Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik j , nes TEO LT, AB tinklo
apr ptis ir Nacionalini skambu i Vartotojams kainos TEO LT, AB tinkle pagal aukš iau
pamin tus Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik jo pasirinkimo vertinimo
kriterijus atitinka Vartotojo poreikius. Tokiu b du Nacionalini skambu i Vartotojams
srautai TEO LT, AB tinklo viduje bus žymiai didesni nei Nacionalini skambu i
Vartotojams srautai iš TEO LT, AB tinklo kitus viešuosius telefono ryšio tinklus. Tai parodo
ir 7 paveiksle pateiktas Nacionalini skambu i Vartotojams TEO LT, AB tinkle ir iš TEO
LT, AB tinklo alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik j tinklus
bei viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Nacionalini skambu i Vartotojams sraut
palyginimas (palyginimo diagramos ordina i ašis yra logaritmin s skal s).
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7 paveikslas. TEO LT, AB Nacionalini skambu i Vartotojams sraut palyginimas,
t kst. min.
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Nacionalini skambu i
Vartotojams srautas kitus
Lietuvos Respublikos
viešuosius fiksuoto
telefono ryšio tinklus iš
TEO LT, AB tinklo
Nacionalini skambu i
Vartotojams srautas
Lietuvos Respublikos
viešuosius judriojo
telefono ryšio tinklus iš
TEO LT, AB tinklo
Nacionalini skambu i
Vartotojams srautas TEO
LT, AB tinklo viduje

1
2006 m. I
pusmetis

2006 m. II
pusmetis

2007 m. I
pusmetis

Laikotarpis

Akivaizdu, kad Nacionalini skambu i Vartotojams srautas TEO LT, AB tinklo
viduje smarkiai viršija Nacionalini skambu i Vartotojams srautus tiek alternatyvi j
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik j tinklus, tiek viešuosius judriojo ryšio
telefono tinklus. Remiantis 2007 m. I pusme io duomenimis, Nacionalini skambu i
Vartotojams srautas TEO LT, AB viduje buvo 1227,13 karto didesnis nei Nacionalini
skambu i Vartotojams srautas iš TEO LT, AB tinklo
alternatyvi j Nacionalini
skambu i Vartotojams paslaug teik j tinklus ir 37,02 karto didesnis nei Nacionalini
skambu i Vartotojams srautas iš TEO LT, AB tinklo viešuosius judriojo telefono ryšio
tinklus.
ia ypatingai pabr žtina, kad TEO LT, AB viename iš savo atsakym
Anketos
klausimus teigia, kad nustatant Nacionalini skambu i Vartotojams kitus viešuosius
telefono ryšio tinklus kainas galima skatinti savo abonentus arba riboti j nor skambinti
kitus viešuosius telefono ryšio tinklus: „[…] Tik pats kio subjektas, nustatydamas tarifus
skambu iams
kito operatoriaus tinkl gali skatinti savo klientus skambinti
kito
operatoriaus tinkl (ir taip didinti savo užimam atitinkamos rinkos dal , kartu ir
konkurencingum ) arba ne. […] “. TEO LT, AB pasinaudodamas savo, kaip didžiausi šios
rinkos dal užiman io Nacionalini skambu i Vartotojams teik jo, pad timi, pasitelkia
diskriminacin kainodar , kad ribot savo abonent nor skambinti
alternatyvi j
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik j tinklus ir, tuo pa iu, ribot
konkurencijos Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje vystym si. Užsitikrin s tinklo
efekt (angl. network effect), suprantam kaip Nacionalini skambu i Vartotojui paslaugos
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suvokiamo vertingumo Vartotojui padid jim , daug jant abonent Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaug teik jo tinkle, TEO LT, AB nepraranda užimamos rinkos dalies bei
konkurencingumo ir, taikydamas diskriminacin kainodar , valdo Nacionalini skambu i
Vartotojams srautus, ribodamas Vartotoj paskatas skambinti alternatyvi j Nacionalini
skambu i Vartotojams paslaug teik j tinklus. Tokiu b du TEO LT, AB mažina
alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams teik j pajamas, gaunamas už
Nacionalini skambu i Vartotojams užbaigim ši teik j tinkluose. Darytina išvada, kad
TEO LT, AB taikoma diskriminacin kainodara, nustatant Nacionalini skambu i
Vartotojams kainas, sukuria konkurencijos ribojimo Nacionalini skambu i Vartotojams
rinkoje situacij .
Iš kitos pus s, alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams teik j nustatytos
žemesn s Nacionalini skambu i Vartotojams kainos (2 lentel ) kitus viešuosius fiksuoto
telefono ryšio tinklus, tarp j ir TEO LT, AB tinkl , palyginti su TEO LT, AB nustatytomis
analogiškomis kainomis, nebus pakankama paskata pasirinkti kur nors iš alternatyvi j
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik j d l nepakankamo ši teik j tinkl
teigiamo išorinio poveikio (angl. network externality) pritraukiant naujus klientus, tai yra, šie
tinklai n ra patraukl s Vartotojui d l nedidelio savo abonent skai iaus. D l ši priežas i
alternatyvieji Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik jai, patirdami konkurencijos
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje ribojim , negali pakankamai efektyviai
konkuruoti d l Vartotoj su TEO LT, AB.
Atskirai pažym tina, kad trylika iš alternatyvi j Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaug teik j Anketoje pateikt klausim : „Ar Nacionalini skambu i J s
abonentams iš kit teik j , teikian i Nacionalini skambu i paslaugas, tinkl (arba tinklo)
kainos kokiu nors b du riboja ir (ar) gali riboti ateityje J s galimybes konkuruoti
mažmenin se Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam
vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkoje ir (ar) Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono
ryšio paslaug , teikiam paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinkoje?
Jeigu atsak te TAIP, pagr skite savo atsakym nurodydami su tokiu ribojimu susijusias
konkurencijos problemas, kurias J s patiriate, taip pat nurodykite konkre ius Vieš j telefono
ryšio paslaug , teikiam fiksuotoje vietoje, teik jus, kuri elgesys tiriamosiose rinkose lemia
ši konkurencijos problem atsiradim .“ atsak teigiamai. Kai kurie iš j pagr sdami savo
atsakym teig : „TEO LT, AB šiuo metu skambu iams alternatyvi fiksuoto telefono ryšio
operatori tinklus taiko nepagr stai didel kain , kuri diskriminuoja alternatyvius operatorius
bei atbaido potencialius klientus […] ir sudaro galimybes TEO LT, AB neprarasti savo rinkos
dalies. Atitinkamas argumentas (skambu io kainos alternatyvaus fiksuoto telefono ryšio
operatoriaus tinkl brangumas) buvo pateiktas ne vieno potencialaus kliento […] .“ Darytina
išvada, kad didžiausi ir itin reikšming rinkos dal turin io Nacionalini skambu i
Vartotojams teik jo TEO LT, AB nustatytos aukštos diskriminacin s Nacionalini skambu i
Vartotojams kitus tinklus kainos tampa kli timi alternatyviesiems Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaug teik jams pritraukti Vartotojus, ketinan ius prad ti naudotis
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugomis, tuo ribodamos konkurencij Nacionalini
skambu i Vartotojams rinkoje.
Taigi TEO LT, AB, diskriminacin s kainodaros priemon mis nustatydamas aukštas
Nacionalini skambu i Vartotojams
kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto
telefono ryšio tinklus kainas ir pasinaudodamas tuo, kad užima didžiausi Nacionalini
skambu i Vartotojams rinkos dal , riboja konkurencij šioje rinkoje, sudarydamas
alternatyviesiems Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik jams nepalankias
konkurencines s lygas.
Nagrin jant 2 lentel , atkreiptinas d mesys, kad alternatyvi j Nacionalini
skambu i Vartotojams paslaug teik j Nacionalini skambu i Vartotojams kainos kitus
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Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus yra orientuotos TEO LT, AB
taikomas Nacionalini skambu i Vartotojams kainas savame tinkle. B tent šios kainos
diktuoja kain lyg rinkoje, nes kiti Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik jai,
patirdami TEO LT, AB konkurencin spaudim d l jo užimamos rinkos dalies, negali
nustatyti analogišk TEO LT, AB Nacionalini skambu i Vartotojams kitus tinklus kain ,
nes negal s pritraukti abonent , kadangi pastarieji TEO LT, AB turimiems abonentams gal t
prisiskambinti tik mok dami didel kain . Darytina išvada, kad TEO LT, AB nepatiria
konkurencinio spaudimo mažinti Nacionalini skambu i Vartotojams kain kitus Lietuvos
Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus.
RRT direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymu Nr. 1V–988 TEO LT, AB kartu su
susijusiais juridiniais asmenimis buvo pripažintas didel tak Nacionalini skambu i
Vartotojams rinkoje turin iu kio subjektu, kuriam buvo nustatyti kain kontrol s ir s naud
apskaitos pareigojimas bei pareigojimas tvarkyti apskait pagal Apskaitos atskyrimo
taisykles ir su apskaitos atskyrimu susijusius reikalavimus, patvirtintus RRT direktoriaus
2006 m. birželio 14 d. sakymu Nr. 1V-738 (Žin., 2006, Nr. 70-2607). Vadovaudamasis
nustatytu kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojimu, TEO LT, AB privalo užtikrinti,
kad Nacionalini skambu i Vartotojams kaina neb t mažesn nei kaina, orientuota
s naudas, apskai iuotas pagal pilnai paskirstyt s naud metod (angl. Fully Distributed
Costs). Atsižvelgiant nustatyt kain kontrol s pareigojim bei tai, jog nediskriminavimo
pareigojimas šioje rinkoje n ra nustatytas, TEO LT, AB nepatiria suvaržym taikyti didesnes
Nacionalini skambu i Vartotojams kainas nei patiriamos s naudos bei diskriminavim
kainomis Nacionaliniams skambu iams Vartotojams kitus viešuosius telefono ryšio tinklus
ir Nacionaliniams skambu iams Vartotojams savo tinkle, taip pasinaudodamas tuo, kad turi
didžiausi Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos dal , ir silpnindamas konkurencij
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje.
TEO LT, AB užima itin didel Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos dal ,
matuojant tiek abonent skai iumi, tiek Nacionalini skambu i Vartotojams trukme, ir tai
išnaudodamas taiko diskriminacin kainodar Nacionaliniams skambu iams Vartotojams
alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik j tinklus, nepatirdamas
konkurencinio spaudimo mažinti Nacionalini skambu i Vartotojams
kitus Lietuvos
Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, kainas, be to, RRT n ra nusta iusi
pareigojim , ribojan i TEO LT, AB galimybes nustatyti šias kainas didesnes nei patiriamos
s naudos (atsižvelgiant protingumo kriterij atitinkan i investicij gr ž ), darytina išvada,
jog, apsunkindamas alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik j
galimybes pritraukti naujus klientus, TEO LT, AB turi gali riboti konkurencijos vystym si
šioje rinkoje.
4.1.3.

jimo rink barjerai

jimo rink barjerai gali b ti vairi form ir gali atsirasti d l vairi priežas i .
Strukt riniai barjerai. Pagrindin strukt rini barjer savyb yra ta, kad jie didžia dalimi yra
nulemti rinkos strukt ros, o ne dominuojan i kio subjekt elgsenos. Strukt riniai barjerai
yra:
Infrastrukt ros kontrol ;
Prieiga prie finansini ištekli ;
Masto ir vairov s ekonomija;
Vertikali integracija.
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Infrastrukt ros kontrol .
Tam, kad gal t
teikti Nacionalini
skambu i
Vartotojams paslaugas
konkurencin mis s lygomis, operatoriui ir (ar) paslaug teik jui reikalingas platus vartotoj
pasiekiamumas, kur užtikrina teritoriniu atžvilgiu išpl totas Prieigos tinklas. Lietuvoje
didžiausi vieš j fiksuoto telefono ryšio tinkl , o taip pat ir Prieigos tinkl , (2007 m. II
ketvir io pabaigoje33 98,38 proc. pagal turimas fiksuoto telefono ryšio linijas), dengiant
Lietuvos Respublikos teritorij turi tik vienas operatorius – TEO LT, AB, kuris taip pat turi
daugiausiai mažmenini vieš j fiksuoto telefono ryšio paslaug abonent (2007 m. II
ketvir io pabaigoje34 93,42 proc.). Istoriškai susiklos iusios aplinkyb s s lygojo poreik
pl toti Prieigos tinkl , tod l TEO LT, AB buvo suteiktos išimtin s teis s ir sudarytos
palankios s lygos investuoti
tinklo infrastrukt r . Be to, nat ralios monopolijos
infrastrukt r ne visuomet ekonomiškai naudinga dubliuoti.
Nuo 1995 m. iki 2007 m. birželio 30 d., TEO LT, AB grup s elektronini ryši
infrastrukt r investuota ___________ lit . Didžiausios investicijos buvo padarytos 1999 m.
ir 2000 m. 1995 – 2006 m. investicijos infrastrukt r kasmet vidutiniškai siek apie
__________ lit . TEO LT, AB grup s investicij elektronini ryši infrastrukt r dinamika
pateikiama 8 paveiksle.
8 paveikslas. TEO LT, AB grup s investicijos elektronini ryši infrastrukt r , 1995
m.–2007 m. I pusmetis35.

Konfidenciali informacija
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Šaltinis: RRT ataskaita apie elektronini ryši sektori pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
pateikt informacij apie vykdyt elektronini ryši veikl . (2007 m. II ketvirtis) // http://www.rrt.lt/index.php?1859156062
34
Šaltinis: RRT ataskaita apie elektronini ryši sektori pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
pateikt informacij apie vykdyt elektronini ryši veikl . (2007 m. II ketvirtis) // http://www.rrt.lt/index.php?1859156062
35
Informacij apie investicijas elektronini ryši infrastrukt r TEO LT, AB Anketoje pateik iki 2007 m.
liepos m nesio.
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Palyginimui, nuo 1995 m. iki 2005 m. TEO LT, AB investicijos infrastrukt r buvo
31 proc. didesn s nei vis kartu judriojo telefono ryšio operatori investicijos elektronini
ryši infrastrukt r per t pat laikotarp . O per tiriam j laikotarp TEO LT, AB elektronini
ryši infrastrukt r investavo 2,136 karto daugiau nei visi kiti Lietuvoje veikiantys
elektronini ryši paslaug teik jai (ne skaitant judriojo telefono ryšio operatori ) per t pat
laikotarp . Taigi TEO LT, AB investicijos yra didžiausios visoje elektronini ryši rinkoje.
Tod l akivaizdu, kad alternatyvios infrastrukt ros per trump laik neturi galimybi tapti
vienodai konkurencingomis ir pla iai paplitusiomis teritorinio padengimo prasme, palyginti
su TEO LT, AB infrastrukt ra.
Alternatyviems Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teik jams alternatyva
savos infrastrukt ros vystymui gal t b ti nuomojama infrastrukt ra, ta iau pažym tina, kad
šiuo metu realiai ja nesinaudojama d l aukšt TEO LT, AB Atsietos prieigos kain . Atlikus
Atsietos prieigos rinkos tyrim , TEO LT, AB buvo pripažintas kio subjektu, turin iu didel
tak šioje rinkoje ir RRT direktoriaus 2006 m. liepos 17 d. sakymu Nr. 1V-818 „D l kio
subjekto TEO LT, AB, turin io didel tak didmenin s Atsietos prieigos ( skaitant iš dalies
atsiet prieig ) prie vietin s metalin s vytos poros linijos ir dalin s vietin s metalin s vytos
poros linijos, skirtos pla iajuos io ryšio ir balso paslaugoms teikti rinkoje“ (Informaciniai
pranešimai, 2006, Nr. 54-589) jam buvo nustatytas pareigojimas suteikti prieig , nustatytas
Elektronini ryši statymo 21 straipsnyje. Ta iau iki 2006 m. rugs jo m n. nebuvo suteikta
n viena Atsieta prieiga. RRT duomenimis pirmoji sutartis d l Atsietos prieigos buvo
pasirašyta 2006 m. rugs j , ta iau iki šios rinkos tiriamojo laikotarpio pabaigos daugiau
sutar i d l Atsietos prieigos suteikimo nebuvo37. Šio tyrimo duomenimis, TEO LT, AB 2007
m. birželio 30 d. tur jo _____38 proc. vis metalin s vytos poros linij , reikaling Atsietai
prieigai teikti, Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taigi TEO LT, AB tur damas didel tak
Atsietos prieigos rinkoje, turi motyv ir galimybes sukurti nepalankias s lygas konkurencijai
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje, nustatydamas grobuoniškas kainas savo
galutiniams mažmenini telefono ryšio paslaug gav jams, taip sukurdamas kain spaudim
ir ribodamas konkurencij šioje rinkoje.
Kita alternatyva savos infrastrukt ros vystymui yra Nacionalini skambu i
Vartotojams teikimas vieš j telefono ryšio paslaug teik jo individualaus pasirinkimo ir (ar)
išankstinio pasirinkimo b du. Ta iau tokiam Nacionalini skambu i Vartotojams teikimo
b dui yra reikalinga prieiga prie atitinkam paslaug , o ypa prieiga prie Skambu i
inicijavimo bei tranzito paslaugos, apibr žt RRT atlikt Skambu i inicijavimo rinkos ir
Tranzito paslaug , teikiam viešuoju fiksuoto telefono ryšio tinklu, rink tyrim metu.
Skambu i inicijavimo paslaug sudaro skambu i perdavimas nuo viešojo telefono
ryšio tinklo, teikiamo fiksuotoje vietoje, kuriame inicijuojamas skambutis, galinio taško iki to
paties tinklo vietin s telefono stoties ( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai skambinan iojo
abonento, kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl sujungimas. Taigi Skambu i inicijavimo
paslaugos teikimo b tinoji s lyga taip pat yra vietinis Prieigos tinklas. Skambu i inicijavimo
rinkos tyrimo rezultatas: vardytas didel tak šioje rinkoje turintis kio subjektas – TEO LT,
AB bei jam nustatyti pareigojimai, tarp j ir pareigojimas suteikti prieig . Per laikotarp nuo
prieigos pareigojimo nustatymo (RRT direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. sakymas Nr. 1V776) iki šio rinkos tyrimo tiriamojo laikotarpio pabaigos TEO LT, AB rinkos dalis Skambu i
36

Šaltinis: RRT ataskaitos apie elektronini ryši sektori pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
pateikt informacij apie vykdyt elektronini ryši veikl . (2006 m. I ketvirtis – 2007 II ketvirtis ) //
http://www.rrt.lt/index.php?-1859156062
37
Šaltinis: Atsietos prieigos prie vietin s linijos paslaug teikimo sutartys (be komercin paslapt sudaran i
žini ) // http://www.rrt.lt/index.php?807500986
38
Šaltinis: TEO LT, AB RRT teikiama informacija pagal Bendr j vertimosi elektronini ryši veikla s lyg
aprašo 29 punkt .
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inicijavimo rinkoje, matuojant TEO LT, AB tinkle inicijuot skambu i trukme, sumaž jo 1
proc. punktu, bet tebesiekia 96,4 procento39. Darytina išvada, kad infrastrukt ros kontrol
TEO LT, AB suteikia esmin pranašum prieš konkurentus Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaug rinkoje.
Tranzito paslaug sudaro skambu io perdavimas nuo telefono stoties (ne skaitant šios
stoties), esan ios ar iausiai skambinan iojo abonento, kurioje yra arba gali b ti vykdytas
tinkl sujungimas, iki telefono stoties (ne skaitant šios stoties), esan ios ar iausiai abonento,
kuriam skambinama, kurioje yra arba gali b ti vykdytas tinkl sujungimas, per vien (ar
daugiau) telefono stot , kuri n ra nei ar iausiai skambinan iojo abonento, nei ar iausiai
abonento, kuriam skambinama (toliau – tranzitin stotis). Pažym tina, kad tranzito paslaug
sudaro skambu io perdavimas per vien ar kelias tranzitines stotis, kurios visada yra
teikiamos fiksuotoje vietoje. Tai reiškia, kad tranzito paslauga savo prigimtimi yra paslauga,
teikiama fiksuotoje vietoje, nepriklausomai nuo to, ar tranzito paslaugos teikimui naudojama
vieš j judriojo ar fiksuoto telefono ryšio tinkl infrastrukt ra. Nacionalinio tranzito
paslaug , kaip ji apibr žta Tranzito paslaug , teikiam viešuoju fiksuoto telefono ryšio tinklu,
rinkos tyrimo metu, sudaro (toliau – Nacionalinio tranzito paslauga):
1. skambu i perdavimas per vien viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamo fiksuotoje
vietoje, tranzitin stot ( skaitant ši stot );
2. skambu i perdavimas nuo (iki) viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamo fiksuotoje
vietoje, vietin s stoties (ne skaitant šios stoties), esan ios ar iausiai skambinan iojo
abonento (abonento, kuriam skambinama), kurioje yra arba gali b ti vykdytas tinkl
sujungimas, iki (nuo) viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamo fiksuotoje vietoje,
tranzitin s stoties ( skaitant ši stot ), kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl
sujungimas;
3. skambu i perdavimas nuo viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamo fiksuotoje vietoje,
tranzitin s stoties (ne skaitant šios stoties), kurioje yra arba gali b ti vykdytas tinkl
sujungimas, iki viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamo fiksuotoje vietoje, tranzitin s
stoties ( skaitant ši stot ), kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl sujungimas.
Taigi Nacionalinio tranzito paslaugos teikimo b tinoji s lyga taip pat yra viešasis
telefono ryšio tinklas, teikiamas fiksuotoje vietoje. Atlikus Tranzito paslaug , teikiam
viešuoju fiksuoto telefono ryšio tinklu, rinkos tyrim , TEO LT, AB buvo vardytas kaip didel
tak Nacionalinio tranzito paslaug rinkoje turintis kio subjektas ir jam buvo nustatyti
pareigojimai, tarp j ir pareigojimas suteikti prieig . Per laikotarp nuo prieigos pareigojimo
nustatymo (RRT direktoriaus 2006 m. vasario 20 d. sakymas Nr. 1V-217 „D l kio subjekto
AB „Lietuvos telekomas“, turin io didel tak Nacionalinio tranzito paslaug , teikiam
viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai
pranešimai 2006, Nr. 14-167 )) iki šio rinkos tyrimo tiriamojo laikotarpio pabaigos TEO LT,
AB rinkos dalis Nacionalinio tranzito paslaug , rinkoje sumaž jo 37,2 proc. punkto ir siekia
59,8 procento40, ta iau remiantis Didel s takos nustatymo rinkoje gairi 75 punktu tai teb ra
itin didel rinkos dalis, nes viršija 50 procent . Darytina išvada, kad ir Nacionalinio tranzito
paslaug rinkoje infrastrukt ros kontrol TEO LT, AB suteikia esmin pranašum prieš
konkurentus Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug rinkoje.
Tod l Nacionalini skambu i Vartotojams teikimas vieš j telefono ryšio paslaug
teik jo individualaus pasirinkimo ir (ar) išankstinio pasirinkimo b du neeliminuoja
39

Šaltinis: RRT ataskaita apie elektronini ryši sektori
pateikt informacij apie vykdyt elektronini ryši veikl
1859156062
40
Šaltinis: RRT ataskaita apie elektronini ryši sektori
pateikt informacij apie vykdyt elektronini ryši veikl
1859156062

pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
. (2007 m. II ketvirtis) // http://www.rrt.lt/index.php?pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
. (2007 m. II ketvirtis) // http://www.rrt.lt/index.php?-
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infrastrukt ros kontrol s poveikio mažmenini Nacionalini skambu i Vartotojams
paslaug rinkai.
vertinus TEO LT, AB investicij vieš j fiksuoto telefono ryšio tinkl dyd ir esam
šio tipo tinklo geografin paplitim bei mažmenini pla iajuos io ryšio ir vieš j telefono
ryšio paslaug rinkose užimamas rinkos dalis bei tikslus didinti šias rinkos dalis, darytina
išvada, kad šiuo metu greitai ir pigiai TEO LT, AB infrastrukt ros dubliuoti ne manoma bei
netikslinga, o s lygos atsirasti veiksmingai konkurencijai labai ribotos. Infrastrukt ros
kontrol TEO LT, AB suteikia esmin pranašum prieš konkurentus Nacionalini skambu i
Vartotojams paslaug rinkoje.
Prieiga prie finansini ištekli , patirtis elektronini ryši veikloje ir technologinis
pranašumas
Lietuvos Respublikoje veikianti TEO LT, AB kartu su susijusiais juridiniais
asmenimis yra didžiausi patirt elektronini ryši rinkoje turintis Lietuvos Respublikos kio
subjektas. Be to, TEO LT, AB netiesiogiai priklauso vienai didžiausi Europoje elektronini
ryši veikl vykdan iai monei „TeliaSonera AB“, kuri per savo antrin mon „Amber
Teleholding A/S“ valdo 60 proc. TEO LT, AB akcij . Taigi, nedidel ms (lyginant su TEO
LT, AB susijusi juridini asmen grupe) Lietuvos Respublikos mon ms n ra galimybi
lygiaver iai konkuruoti su TEO LT, AB valdymo, rinkodaros, technologij , finansini ištekli
bei kitose srityse.
Masto ir vairov s ekonomija
Masto ekonomija atsiranda tuomet, kai vidutin bendroji produkto savikaina maž ja
did jant produkcijos kiekiui. Masto ekonomija, teikiant Nacionalini skambu i Vartotojams
paslaugas, yra galima tuomet, kai Nacionalini skambu i Vartotojams teik jas gali pasiekti
didel skai i vartotoj , t.y. kai disponuoja gerai išvystytu ir didel dal šalies teritorijos
apr pian iu tinklu. TEO LT, AB gali pasinaudoti masto ekonomijos teikiamais pranašumais
d l pla iai išvystyto tinklo.
Pažym tina, kad TEO LT, AB iš viso turi mažiausiai 1,2 mln. linij 41, kuriomis gali b ti
teikiamos viešosios telefono ryšio paslaugos. Be to, TEO LT, AB 2006 m. sausio 30 d.
skunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui d l Lietuvos Respublikos ryši
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. sakymo Nr. 1V-1166 „D l kio
subjekto AB „Lietuvos telekomas“, turin io didel tak skambu i užbaigimo AB „Lietuvos
telekomas“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ ir
Lietuvos Respublikos ryši reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d.
sakymo Nr. 1V-1165 „D l skambu i užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio
tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos apibr žimo“ nurod , jog „tinklas buvo
pastatytas 1,5 mln. vartotoj “ (9 psl.). Akivaizdu, kad šiuo metu TEO LT, AB tinklas yra
pakankamai gerai išpl totas ir trumpu laikotarpiu be papildom investicij gal t teikti
Nacionalini skambu i paslaugas _______.42 Vartotoj ir (ar) Paslaug gav j .
41

TEO LT, AB 2000 m. metin ataskaita, 7 psl.
TEO LT, AB 2007 m. I pusme io duomenimis, teik ____ Vartotojams ir Paslaug gav jams prieigas
fiksuotoje vietoje prie viešojo telefono ryšio tinklo, kuriomis teikiamos viešosios telefono ryšio paslaugos
( kaitant Nacionalinius skambu ius). Kadangi TEO LT, AB tinklas yra pastatytas 1,5 mln. vartotoj , TEO LT,
AB turi galimybes teikti Nacionalini skambu i paslaugas ________ Vartotoj ir (ar) Paslaug gav j .
Šaltinis: TEO LT, AB RRT teikiama informacija pagal Bendr j vertimosi elektronini ryši veikla s lyg
apraš .
42
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vairov s ekonomija atsiranda tuomet, kai bendrieji kaštai maž ja d l keleto paslaug
teikimo vienu metu. Elektronini ryši rinkoje vairov s ekonomija egzistuoja tinklo
paslaugoms, nes infrastrukt ros kaštai gali b ti paskirstyti tarp ši paslaug . TEO LT, AB
kasmet si lo vis daugiau mažmenini mok jimo plan , tokiu b du susiedama atskiras
paslaugas ir pasinaudodama vairov s ekonomijos teikiamais pranašumais. Be to, TEO LT,
AB teikia ne tik mažmenines prieigos paslaugas vartotojams ir paslaug gav jams, vieš sias
telefono ryšio paslaugas, tarp j Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugas, duomen
perdavimo paslaugas, bet ir didmenines paslaugas tokias, kaip infrastrukt ros nuomos, tinkl
sujungimo paslaugos ir pan., tai leidžia paskirstyti infrastrukt ros kaštus vairioms
paslaugoms. Pažym tina tai, jog nors mažmenin s prieigos vartotojams ir Nacionalini
skambu i Vartotojams paslaugos formuoja atskiras rinkas, vis tik j s sajos yra svarbios.
Paprastai šios paslaugos yra viena kit papildan ios ir paslaug teik j , teikian i tiek
prieigos vartotojams, tiek Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugas, siejamos bendrus
paslaug paketus.
9 paveikslas. TEO LT, AB mažmenini mok jimo plan skai iaus dinamika, vnt.,
2004–2007 m. II ketv.43
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Masto ir vairov s ekonomijos teikiami pranašumai leidžia TEO LT, AB teikti
mažmenines vieš sias telefono ryšio paslaugas mažesn mis vidutin mis s naudomis, lyginant
su alternatyviais paslaug teik jais. Tokiu b du yra ribojamas tiek potenciali rinkos dalyvi
jimas rink , tiek konkurencijos tarp rinkoje veikian i kio subjekt vystymasis.

43

Šaltinis: TEO LT, AB RRT teikiama informacija pagal Bendr j vertimosi elektronini ryši veikla s lyg
aprašo 33 punkt .
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Vertikali integracija
Mažmenin s rinkos formavim si ir vystym si lemia rinkoje dalyvaujan i juridini
asmen veikla ir didmenin se rinkose, susijusiose su atitinkama mažmenine rinka.
Nacionalini skambu i Vartotojams paslauga pirmiausia yra susijusi su didmenine
Skambu i inicijavimo paslauga bei Nacionalinio tranzito paslauga. TEO LT, AB teikiamos
Skambu i inicijavimo bei Nacionalinio tranzito paslaugos yra TEO LT, AB teikiam
Nacionalini skambu i Vartotojams dalis, t.y. paslaugos yra vertikaliai integruotos.
Pažym tina, kad TEO LT, AB si lomos didmenin s paslaugos (Skambu i inicijavimas ir
Nacionalinis tranzitas) yra skirtos tuo pat metu tenkinti ir savo, ir kit rinkos dalyvi
poreikius. Tai reiškia, jog konkurencin aplinka Skambu i inicijavimo ir Nacionalinio
tranzito paslaug rinkose takoja konkurencin aplink Nacionalini skambu i Vartotojams
rinkoje. 2006 m. RRT atlikto Skambu i inicijavimo rinkos tyrimo metu nustatyta, kad šioje
rinkoje TEO LT, AB už m 97,4 procento44 atitinkamos rinkos ir konkurencija joje n ra
veiksminga. Per Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos tyrimo tiriam j laikotarp TEO
LT, AB Skambu i inicijavimo rinkos dalis sumaž jo tik labai nežymiai – iki 96,4 procento
atitinkamos rinkos. RRT už laikotarp nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.
atlikto Tranzito paslaug , teikiam viešuoju fiksuoto telefono ryšio tinklu, rinkos tyrimo metu
nustatyta, kad Nacionalinio tranzito paslaug rinkoje TEO LT, AB užima 97 procentus45
atitinkamos rinkos ir konkurencija joje tai pat n ra veiksminga. Nusta ius pareigojimus
didel tak atitinkamoje rinkoje turin iam kio subjektui - TEO LT, AB, Nacionalinio
tranzito rinkos dalis maž jo ir Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos tyrimo tiriamojo
laikotarpio pabaigoje siek 59,8 procento. Visgi, TEO LT, AB ir toliau lieka didel tak
turin iu subjektu, nes Didel s takos nustatymo rinkoje gairi 75 punkte nurodoma, kad itin
didel s rinkos dalys – viršijan ios 50 procent , gali b ti tiesioginis dominuojan ios pad ties
rinkoje rodymas.
Paslaug teik jai neturintys savo infrastrukt ros, Atsietos prieigos pagrindu gali teikti
mažmenines vieš sias telefono ryšio ( skaitant Nacionalini skambu i ) ir pla iajuos io ryšio
paslaugas. Tokiu atveju, Atsietos prieigos paslauga yra teikiam mažmenini paslaug
( skaitant Nacionalini skambu i ) dalis. RRT atlikto Atsietos prieigos rinkos tyrimo
duomenimis, šioje rinkoje TEO LT, AB 2005 m. rugs jo 30 d. tur jo 98,84 proc. vis
metalin s vytos poros linij , reikaling Atsietai prieigai teikti Lietuvos Respublikos
teritorijoje, ir konkurencija šioje rinkoje n ra veiksminga. RRT duomenimis TEO LT, AB
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos tyrimo tiriamojo laikotarpio pabaigoje tur jo
99,02 procent vis metalin s vytos poros linij ir buvo sudar s tik vien Atsietos prieigos
teikimo sutart .
Vertikalios integracijos egzistavimas suteikia TEO LT, AB ženkl pranašum prieš
kitus rinkos dalyvius, ketinan ius teikti ar teikian ius mažmenines vieš sias telefono ryšio
( skaitant Nacionalini skambu i ) ir pla iajuos io ryšio paslaugas bei sudaro nevienodas
konkurencines s lygas esantiems ir potencialiems rinkos dalyviams veikti tiek Atsietos
prieigos, Skambu i inicijavimo, Nacionalinio tranzito, tiek Nacionalini skambu i
Vartotojams rinkoje. TEO LT, AB, b dama didžiausia Nacionalini skambu i Vartotojams
teik ja, yra suinteresuota savo rinkos dalies atitinkamose mažmenin se rinkose išlaikymu ir
(ar) didinimu, k ji gali takoti, kontroliuodama susijusias didmenines paslaugas.
Vertikali integracija gali sudaryti paskatas TEO LT, AB paslaug kainodaroje taikyti:
a) nepagr stai aukštas kainas (angl. excessive prices) ir kryžmin subsidijavim ; b) kain
diskriminavim ; c) grobuoniškas kainas (angl. predatory pricing) ir kain spaudim . B dama
44

Šaltinis: Skambu i inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo
ataskaita, Vilnius, 2006 // http://www.rrt.lt/index.php?1073847908
45
Šaltinis: Tranzito paslaug , teikiam viešuoju fiksuoto telefono ryšio tinklu, rinkos tyrimo ataskaita, Vilnius,
2006 // http://www.rrt.lt/index.php?1073847908
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didžiausia Atsietos prieigos, Skambu i inicijavimo, Nacionalinio tranzito paslaug (t.y.
didmenini paslaug , kurios yra Nacionalini skambu i Vartotojams sudedamosios dalys)
teik ja, TEO LT, AB valdo galimybes atitinkama kain politika siekti konkurencijos
ribojimo atitinkamose mažmenin se rinkose.
4.1.4. Potenciali konkurencija
Nors viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos liberalizavimas 2003 m. sudar s lygas
nauj rinkos dalyvi at jimui rink , vis tik tai netur jo ženklios takos TEO LT, AB
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos dalies maž jimui. Matuojant skambu i trukme,
TEO LT, AB Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos dalis tiriamuoju laikotarpiu išaugo
nuo 99,35 proc. iki 99,79 proc., nuo viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos liberalizavimo
pradžios, kai TEO LT, AB tur jo 100 proc. šios rinkos, jo turima Nacionalini skambu i
Vartotojams rinkos dalis pagal skambu i trukm sumaž jo vos 0,21 procentinio punkto.
Alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos paslaug teik j rinkos dalis 2007
m. birželio 30 d. sudar 0,21 proc. Taigi, konkurencija Nacionalini skambu i Vartotojams
rinkoje nestipr ja. Esmini rinkos charakteristikos poky i tendencij rinkos tyrimo metu
nenustatyta. Šie argumentai suponuoja, kad konkurencijos vystymosi perspektyva
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje yra mažai tik tina.

4.2. KONKURENCIJOS PROBLEMOS
Išanalizavus pagrindinius kriterijus (rinkos strukt r ,
jimo
rink barjerus,
potenciali konkurencij ), kuriais remiantis sprendžiama, ar konkurencija Nacionalini
skambu i Vartotojams rinkoje yra veiksminga, nustatyta, kad:
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos 99,79 procent dal užima TEO LT,
AB. Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje didel tak turin io kio
subjekto pad tis leidžia TEO LT, AB, nustatant Nacionalini skambu i
Vartotojams kainas, taikyti diskriminacin kainodar , ribojan i konkurencijos
vystym si šioje rinkoje.
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugai b dingas vertikalus integruotumas
(t.y. Nacionalini skambu i Vartotojams paslauga yra viena vertikaliai
integruotos vert s grandin s dalis), kuris suteikia TEO LT, AB galimybes ir
paj gumus teikti kelet paslaug vienu metu, tod l tai suteikia TEO LT, AB
pranašum kit
kio subjekt atžvilgiu ir sudaro nevienodas konkurencines
s lygas Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje.
jimo
Nacionalini skambu i Vartotojams rink
dubliuojamos infrastrukt ros kontrol s išlieka aukšti.

barjerai d l sunkiai

Masto ir vairov s ekonomijos teikiami pranašumai leidžia TEO LT, AB teikti
mažmenines vieš sias telefono ryšio paslaugas mažesniais vidutiniais kaštais,
palyginti su alternatyviais paslaug teik jais. Tokiu b du yra ribojamas tiek
potenciali rinkos dalyvi
jimas
rink , tiek konkurencijos tarp rinkoje
veikian i kio subjekt vystymasis.
Potencialios konkurencijos Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje n ra.
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Atlikus konkurencijos veiksmingumo Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje
tyrim , RRT konstatuoja, kad konkurencija Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje n ra
veiksminga ir nustato šias konkurencijos atitinkamoje rinkoje problemas:
1. Infrastrukt ros, alternatyvios TEO LT, AB infrastrukt rai, kuria galima b t
teikti Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugas konkurencin mis
s lygomis tr kumas.
2. TEO LT, AB, išnaudodamas savo didel tak Nacionalini skambu i rinkoje,
taiko diskriminacin kainodar , nustatydamas nepagr stai aukštesnes kainas
Nacionaliniams skambu iams Vartotojams iš savo tinklo
kitus Lietuvos
Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, tokiu b du turi
galimybes riboti konkurencijos vystym si šioje rinkoje.
3. Vertikali integracija, disponuojamos infrastrukt ros kontrol bei didel taka
vertikaliai susijusi didmenini paslaug rinkose TEO LT, AB suteikia esmin
pranašum mažmenin se rinkose kainos atžvilgiu, palyginti su konkurentais
d l:
a. nepagr stai aukšt kain (angl. excessive prices) ir kryžminio subsidijavimo
pritaikymo galimyb s. Tai gali b ti gyvendinta keliais b dais. Nesant kain
kontrol s, tai gali b ti daroma tiesiog nepagr stai didinant didmenin s prieigos
paslaug kainas, lyginant su paslaugos s naudomis. Net ir tuo atveju, kai
egzistuoja kain kontrol s mechanizmas toks, kaip kain orientavimas
s naudas, tas pats tikslas gali b ti pasiektas, nepagr stai priskiriant s naudas
didmeniniams produktams ir (ar) paslaugoms arba d l neefektyvi
(nereikaling ) s naud priskyrimo didmenin ms paslaugoms, taip sukuriant
jimo
rink barjerus naujiems mažmenini paslaug teik jams, kurie
mažmenines paslaugas teikia atitinkam didmenini paslaug pagrindu;
b. kain diskriminavimo pritaikymo galimyb s. Vertikaliai integruotas kio
subjektas, turintis didel tak didmenini produkt ir (ar) paslaug rinkoje, turi
galimyb ir motyvacij diskriminuoti kainomis, pakeldamas kainas didmenin s
paslaugos gav jams ar užd damas jiems papildomus užmokes ius, tokiu b du
apsunkindamas mažmenini paslaug teik j , kurie mažmenines paslaugas
teikia atitinkam didmenini paslaug pagrindu, konkuravimo Nacionalini
skambu i Vartotojams rinkoje galimybes.
c. grobuonišk kain (angl. predatory pricing) ir kain spaudimo (angl. margin
squeeze) pritaikymo galimyb s. Vertikaliai integruotas kio subjektas,
disponuojantis teritoriniu atžvilgiu išvystyta infrastrukt ra, ir turintis 99,79
proc. Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos, TEO LT, AB gali pasi lyti
grobuoniškas kainas galutiniams savo mažmenini paslaug gav jams, taip
sukurdamas kain spaudim ir stabdydamas konkurencij mažmenini produkt
ir paslaug rinkoje.

Išvada
Remiantis aukš iau išd stytomis aplinkyb ms, RRT konstatuoja, kad konkurencija
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje n ra veiksminga.
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4.3. DIDEL
TAK
VARDIJIMAS

ATITINKAMOJE RINKOJE TURIN I

KIO SUBJEKT

4.3.1. TEO LT, AB akcininkai ir susij juridiniai asmenys
kio subjekto s voka
Elektronini ryši statymo 3 straipsnio 61 dalyje nurodyta, kad kio subjektas – tai
„fizinis ar juridinis asmuo ar asmen , susijusi kontrol s ar priklausomyb s santykiais, grup ,
kurie ver iasi elektronini ryši veikla Lietuvos Respublikoje arba kuri veiksmai daro tak
arba ketinimai, jeigu b t
gyvendinti, gal t daryti tak
kinei veiklai Lietuvos
Respublikoje“.
Pagal Konkurencijos statym bei Elektronini ryši
yra laikomi:

statym susijusiais asmenimis

1.
asmenys, kuriuose, kaip ir nagrin jamame juridiniame asmenyje, tas pats
fizinis asmuo arba tie patys fiziniai asmenys turi akcij dal , kuri sudaro daugiau kaip 25 proc.
statinio kapitalo, arba turi teises daugiau kaip 25 proc. vis bals ;
2.
asmenys, kurie su nagrin jamu juridiniu asmeniu yra bendrai valdomi ar turi
bendr administracin padalin arba kuri steb toj taryboje, valdyboje ar kitame valdymo
organe yra pus ar daugiau t pa i nari , kaip ir nagrin jamo juridinio asmens valdymo
organuose;
3.
asmenys, kuriuose nagrin jamas juridinis asmuo turi akcij dal , sudaran i
daugiau kaip 25 proc. statinio kapitalo, arba turi teises daugiau kaip 25 proc. vis bals ,
arba kurie yra sipareigoj derinti savo kin s veiklos sprendimus su nagrin jamu juridiniu
asmeniu, arba už kuri prievoli tretiesiems asmenims vykdym yra sipareigoj s atsakyti
nagrin jamas juridinis asmuo, arba kurie yra sipareigoj perduoti vis arba dal pelno ar
suteik teis naudoti daugiau kaip 25 proc. savo turto nagrin jamam juridiniam asmeniui;
4.
asmenys, kurie nagrin jamame juridiniame asmenyje turi akcij dal ,
sudaran i daugiau kaip 25 proc. statinio kapitalo, arba turi teises daugiau kaip 25 proc.
vis bals , arba su kuriais nagrin jamas juridinis asmuo yra sipareigoj s derinti savo kin s
veiklos sprendimus, arba kurie yra sipareigoj atsakyti už nagrin jamo juridinio asmens
prievoli tretiesiems asmenims vykdym , arba kuriems nagrin jamas juridinis asmuo yra
sipareigoj s perduoti vis arba dal pelno ar suteik s teis naudoti daugiau kaip 25 proc. savo
turto;
5.
asmenys, kurie veikia Lietuvos Respublikoje ir yra tiesiogiai ar netiesiogiai,
per kitus juridinius asmenis, skaitant ir veikian ius kitose valstyb se, yra susij su šiais
aukš iau išvardint 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais juridiniais asmenimis bet kuriuo iš ši
aukš iau išvardint 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodyt b d ;
6.
nagrin jamo juridinio asmens Lietuvos Respublikoje veikian ios dukterin s ar
patronuojan ios bendrov s, susijusios su nagrin jamu juridiniu asmeniu per kitose valstyb se
veikian ias bendroves, arba nagrin jamo juridinio asmens patronuojan i bendrovi Lietuvos
Respublikoje veikian ios dukterin s bendrov s Lietuvos Respublikos akcini bendrovi
statymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914, Nr. 68; 2003, Nr. 123-5574) prasme;
susij

7.
kiti kontrol s ar priklausomyb s santykiais su nagrin jamu juridiniu asmeniu
fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie ver iasi elektronini ryši veikla Lietuvos
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Respublikoje arba kuri veiksmai daro tak arba ketinimai, jeigu b t
daryti tak kinei veiklai Lietuvos Respublikoje.

gyvendinti, gal t

Pagal Konkurencijos statym asmenys laikomi susijusiais, jei asmen susijimo
kriterijus viršija 25 proc., ta iau RRT, siekdama nustatyti realiai konkretaus kio subjekto
kontroliuojamus asmenis, atlikdama š rinkos tyrim , vadovausis susijimo kriterijumi,
viršijan iu 50 proc.
Laikoma, kad kio subjekt sudaro nagrin jamas juridinis asmuo ir visi pagal aukš iau
nurodytus susijimo b dus, taikant susijimo kriterij , viršijant 50 proc., su šiuo juridiniu
asmeniu susij asmenys.
Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam fiksuotoje
vietoje, teik jams išsi stoje Anketoje RRT praš pateikti informacij apie rinkos tyrime
dalyvaujan io juridinio asmens tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamus juridinius asmenis
bei kitus su juridiniu asmeniu susijusius juridinius asmenis, detaliai nurodyti s sajos pob d
(t.y. asmenis, per kuriuos susij s, turto ar reikalavimo turt ( skaitant akcijas) ar bals dal
bei kitus galimus s sajos ypatumus).
TEO LT, AB ir susij juridiniai asmenys
Vadovaujantis 2008 m. liepos 8 d. duomenimis, 60 proc. TEO LT, AB akcij vald
Danijos mon „Amber Teleholding A/S“, kuri yra antrin mon s „Telia Sonera AB“ mon ,
1,44 proc. akcij vald Lietuvos Respublikos valstyb , atstovaujama V Valstyb s turto fondo
ir Valstybin s mokes i inspekcijos, 4,67 proc. buvo nuosavos akcijos ir kiti akcininkai vald
33,89 proc. akcij 46. mon s „Telia Sonera AB“ interneto tinklalapyje47 skelbiama, kad
Švedijos mon „Telia Sonera AB“ valdo 60 proc. TEO LT, AB mon s. Vadinasi, mon
„Telia Sonera AB“ netiesiogiai valdo Lietuvos Respublikos istorin viešuosius fiksuoto
telefono ryšio tinklus ir (ar) paslaugas teikiant operatori TEO LT, AB.
Pažym tina, kad mon „Telia Sonera AB“ tiesiogiai ar per antrines mones veikia
Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Ispanijoje,
Azerbaidžane, Gruzijoje, Moldovoje, Kazachstane, Uzbekistane, Tadžikistane, Afganistane,
Rusijoje, Turkijoje, Ukrainoje48. Telia Sonera AB valdo po vien fiksuoto ir judriojo telefono
ryšio operatori Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje.

46

Šaltinis: TEO LT, AB interneto tinklalapyje skelbiama informacija // http://www.teo.lt/lt/info_apie_akcijas902.html
47
Šaltinis: mon s „Telia Sonera AB“ interneto tinklalapyje skelbiama informacija apie Lietuvos Respublikoje
esan ias
pavaldžias
mones,
2008
m.
sausio
17
d.,
http://www.teliasonera.com/about_teliasonera/markets_and_brands/lithuania
48
Šaltinis: mon s „Telia Sonera AB“ interneto tinklalapyje skelbiama informacija apie pasaulio šalyse
veikian ias
pavaldžias
mones,
2008
m.
sausio
17
d.,
http://www.teliasonera.com/about_teliasonera/markets_and_brands
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3 lentel . mon s „Telia Sonera AB“ valdomi juridiniai asmenys Lietuvos
Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje.

Istorinis viešuosius fiksuoto
telefono ryšio tinklus ir (ar)
paslaugas teikiantis operatorius

Viešuosius judriojo telefono ryšio
tinklus ir (ar) paslaugas teikiantis
operatorius

Lietuvos Respublika

TEO LT, AB

UAB „Omnitel“

Latvijos Respublika

„Lattelekom“

„LMT“

Estijos Respublika

„Elion“

„EMT“

Valstyb s pavadinimas

TEO LT, AB Anketoje, pateiktoje RRT 2007 m. spalio 12 d. raštu Nr. 01-1-04-384,
nurod , kad TEO LT, AB turi 4 dukterines mones (UAB „Baltic Data Center“, UAB
„Kompetencijos ugdymo centras“, UAB „Lintel“, UAB „Voicecom“) bei 1 dukterin s mon s
antrin mon „Baltic Data Center SIA“, sudaran ias TEO LT, AB moni grup , ir yra
vienintel Vš „TEO sportas“ steig ja.
Vadovaujantis viešai prieinama TEO LT, AB informacija, v liau vyko šis esminis
vykis TEO LT, AB moni grup s strukt roje: 2007 m. spalio 29 d. TEO LT, AB pasiraš
sutart d l 100 % UAB „Nacionalin skaitmenin televizija“ akcij pirkimo. Ši sutartis
vykdyta 2008 met sausio 3 d.49.

49

Šaltinis: TEO LT, AB 2008 m. sausio 3 d. pranešimas apie esmin
http://www.baltic.omxgroup.com/market/?pg=news&news_id=219970

vyk , 2008 m. sausio 4 d. //
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10 paveikslas. TEO LT, AB ir susij juridiniai asmenys

EM T
(E s tija )

L a tte le k o m S I A
(L a tv ija )

LM T
(L a tv ija )
E lio n
(E s tija )

T e lia S o n e r a A B
A m b e r te le h o ld in g A /S
(T e lia S o n e ra A B tu ri 1 0 0 p ro c .
a k c ij )
A m b e r M o b ile T e le h o ld in g
(T e lia S o n e ra A B tu ri 1 0 0 p ro c .
a k c ij )

U A B „ O m n ite l“ (L ie tu v a )
(A m b e r M o b ile T e le h o ld in g tu ri
1 0 0 p ro c . a k c ij )
R y š y s , n u ro d a n t
ta rp in in k u s

T E O L T , A B (L ie tu v a ) ( A m b e r
te le h o ld in g A /S tu ri 6 0 p ro c . a k c ij )

U A B „ B a ltic D a ta C e n te r“ , „ B a ltic D a ta C e n te r
S IA “ , U A B „ K o m p e te n c ijo s u g d y m o c e n tra s “ ,
U A B „ L in te l“ , U A B „ V o ic e c o m “ , V š „ T E O
s p o rta s“ ,
AB
„ N a c io n a lin
s k a itm e n in
te le v iz ija “

R y š y s , n e n u ro d a n t
ta rp in in k

Atsižvelgdama nurodytus faktus, RRT nustat , kad 2008 m. rugs jo 18 d. AB TEO
LT, AB moni grup sudar :
1. TEO LT, AB Savanori pr. 28, LT-03501 Vilnius;
2. UAB „Baltic Data Center“, Žirm n g. 141, LT-09128 Vilnius. UAB „Baltic Data
Center“ turi 100 proc. „Baltic Data Center SIA“ (Latvija) akcij ;
3. UAB „Kompetencijos ugdymo centras“, Palangos g. 4, LT-01117 Vilnius;
4. UAB „Lintel“, J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, LT-08222 Vilnius;
5. UAB „Voicecom“, Savanori pr. 28, LT-03501 Vilnius;
6. Vš „TEO sportas“, Savanori pr. 28, LT-03501 Vilnius;
7. AB „Nacionalin skaitmenin televizija“, Savanori pr. 125, LT-44146 Kaunas.
Pažym tina, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje vieš sias judriojo telefono ryšio
paslaugas teikian io operatoriaus UAB „Omnitel“ vienintelis akcininkas yra mon „Amber
Mobile Teleholding A/S“, turinti 100 proc. UAB „Omnitel“ akcij . mon s „Amber Mobile
Teleholding A/S“ vienintelis akcininkas yra mon „Telia Sonera AB“. mon „Telia Sonera
AB“ per kitus juridinius asmenis turi 60 proc. TEO LT, AB akcij ir 100 proc. UAB
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„Omnitel“ akcij , tod l daroma išvada, kad TEO LT, AB ir UAB „Omnitel“ yra susij
juridiniai asmenys.
RRT konstatuoja, kad:
1.
Nacionalini skambu i Vartotojams rinka buvo apibr žta RRT direktoriaus
2006 m. rugs jo 18 d. sakymo Nr. 1V-988 1.1 punkte. Nacionalini skambu i
Vartotojams rinka yra Lietuvos Respublikos teritorij apr pianti (nacionalin ) rinka,
kuri sudaro fiksuotoje vietoje viešuoju telefono ryšio tinklu teikiami Nacionaliniai
skambu iai Vartotojams nepriklausomai nuo ši skambu i teikimo b do.
2.
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos 99,79 procent dal užima TEO
LT, AB.
3.
TEO LT, AB, parduodamas Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug ,
nesusiduria su potencialia konkurencija.
4.
Kit juridini asmen alternatyvios infrastrukt ros per trump laik neturi
galimybi tapti vienodai konkurencingomis ir pla iai paplitusiomis teritorinio
padengimo prasme, palyginti su TEO LT, AB infrastrukt ra.
5.
Kitas kio subjektas, nor damas teikti Nacionalini skambu i Vartotojams
paslaugas ir netur damas savo infrastrukt ros, yra priverstas pirkti didmenines
paslaugas iš TEO LT, AB. Atitinkamose didmenini paslaug rinkose kio subjektas
TEO LT, AB turi didel tak ir konkurencija atitinkamose rinkose n ra veiksminga.
TEO LT, AB turi galimybes bei ekonomin interes vienašališkai nustatyti sau
6.
palankias paslaug kainas ir stabdyti konkurencij mažmenini produkt (paslaug )
rinkoje.
RRT konstatuoja, kad TEO LT, AB turi Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos
99,79 procent dal , jimo rink barjerai yra aukšti, potenciali konkurencija šioje rinkoje yra
negalima. Šie veiksniai leidžia TEO LT, AB elgtis Nacionalini skambu i Vartotojams
rinkoje nepriklausomai nuo konkurent , klient ir galiausiai vartotoj .
RRT konstatuoja, kad TEO LT, AB kartu su UAB „Baltic Data Center“, UAB
„Kompetencijos ugdymo centras“, UAB „Lintel“, UAB „Omnitel“, UAB „Voicecom“, Vš
„TEO sportas“ ir AB „Nacionalin skaitmenin televizija“ sudaro vien Lietuvos
Respublikoje veikiant kio subjekt (toliau – kio subjektas TEO LT, AB ).
Atsižvelgdama aukš iau išvardintas aplinkybes ir faktus, RRT daro išvad , kad kio
subjektas TEO LT, AB turi didel tak Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje.
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5. PAREIGOJIM TEO LT, AB NUSTATYMAS

5.1. TEO LT, AB ESAMI NUSTATYTI PAREIGOJIMAI

Atsižvelgiant tai, kad kio subjektas TEO LT, AB turi didel tak Nacionalini
skambu i Vartotojams rinkoje, RRT, vadovaudamasi Elektronini ryši
statymo
17 straipsniu, turi teis nustatyti atitinkamus pareigojimus, tinkamus konkre iu atveju.
pareigojim pob dis ir reguliavimo b tinumas priklauso nuo to, ar kio subjektas turi
didel tak rinkoje ir ar ja naudojasi.
Atlikus Pirm j rinkos tyrim , RRT direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymu Nr.
1V-988 buvo pakeisti Ryši reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s
direktoriaus 2002 m. lapkri io 28 d. sakymu Nr. 158 „D l Rink , kuriose didel tak
turintiems kio subjektams taikomas pareigojimas suteikti prieig , s rašo patvirtinimo“ (Žin.,
2002, Nr. 117-5284) patvirtintame Rink , kuriose didel tak turintiems kio subjektams
taikomas pareigojimas suteikti prieig , s raše nustatytas Lietuvos Respublikos
telekomunikacij
statymo (Žin., 1998, Nr. 56-1548; 2002, Nr. 75-3215) (toliau –
Telekomunikacij statymas) 16 straipsnyje nurodytas pareigojimas, Ryši reguliavimo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2002 m. gruodžio 5 d. sakymu
Nr. 170 „D l didel tak vieš j fiksuoto telefono ryšio paslaug ir tinkl rinkoje turin i
kio subjekt “ (Informaciniai pranešimai, 2002, Nr. 97-518; 2003, Nr. 1-11) nustatyti
Telekomunikacij statymo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24 straipsniuose nurodyti
pareigojimai bei Ryši reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s
direktoriaus 2002 m. gruodžio 13 d. sakymu Nr. 177 „D l Rink , kuriose didel tak
turintiems kio subjektams taikomas skaidrumo pareigojimas, s rašo ir reikalaujamos skelbti
informacijos masto, detalumo ir paskelbimo b do nustatymo“ (Žin., 2002, Nr. 119-5390)
patvirtintame Rink , kuriose didel tak turintiems kio subjektams taikomas skaidrumo
pareigojimas, s raše ir reikalaujamos skelbti informacijos masto, detalumo ir paskelbimo
b do apraše nustatytas Telekomunikacij statymo 12 straipsnyje nurodytas pareigojimas
tokia apimtimi, kiek jie yra susij su Nacionalini skambu i Vartotojams teikimu (likusia
apimtimi Telekomunikacij statymo pagrindu nustatyti pareigojimai lieka galioti pagal
Elektronini ryši statymo 79 straipsn ), šiuos pareigojimus pagal Elektronini ryši
statymo 32 straipsn , kuriuos TEO LT, AB prival jo vykdyti nuo šio sakymo sigaliojimo
dienos:
1. Kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojim . kio subjektas TEO LT, AB
privalo kiek tai susij su Nacionalini skambu i Vartotojams teikimu:
1.1. užtikrinti, kad Nacionalini skambu i Vartotojams kaina neb t mažesn nei
kaina, orientuota s naudas, apskai iuotas pagal pilnai paskirstyt s naud metod (angl.
Fully Distributed Costs – FDC), ir pateikti RRT tai patvirtinan ius dokumentus;
1.2. tvarkyti s naud apskait pagal S naud apskaitos pagal pilnai paskirstyt
s naud metod taisykles, patvirtintas RRT direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. sakymu Nr.
1V-737 „D l Lietuvos Respublikos ryši reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio
28 d. sakymo Nr. 1V-1164 „D l S naud apskaitos pagal pilnai paskirstyt s naud metod
taisykli patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 70-2606).
2. pareigojim tvarkyti apskait pagal Apskaitos atskyrimo taisykles ir su apskaitos
atskyrimu susijusius reikalavimus, patvirtintus RRT direktoriaus 2006 m. birželio 14 d.
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sakymu Nr. 1V-738 „D l Apskaitos atskyrimo taisykli ir su apskaitos atskyrimu susijusi
reikalavim patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 70-2607) (toliau – Apskaitos atskyrimo taisykl s).
kio subjektas TEO LT, AB privalo, kiek tai susij su Nacionalini skambu i Vartotojams
teikimu, tvarkyti apskait pagal Apskaitos atskyrimo taisykles.

5.2. TEO LT, AB SUSIJUSIOSE DIDMENIN SE RINKOSE NUSTATYT
PAREIGOJIM POVEIKIO VERTINIMAS
Kaip nurodyta Ataskaitos 4.1.3 skyriuje, Atsietos prieigos, Skambu i inicijavimo,
Nacionalinio tranzito ir Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugos yra vertikaliai
integruotos, taigi ir ši paslaug rinkose nustatyti pareigojimui turi tarpusavio s saj . RRT,
atlikusi Atsietos prieigos, Skambu i inicijavimo ir Tranzito paslaug , teikiam viešuoju
fiksuoto telefono ryšio tinklu, rink tyrimus, nustat , kad kio subjektas TEO LT, AB turi
didel tak Atsietos prieigos, Skambu i inicijavimo bei Nacionalinio tranzito paslaug
rinkose. Atlikus Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos tyrim , nustatyta, kad kio
subjektas TEO LT, AB šioje rinkoje taip pat turi didel tak , o pagrindin s konkurencijos
problemos šioje rinkoje yra alternatyvios infrastrukt ros nebuvimas ir kio subjekto TEO LT,
AB interesas ir galimyb riboti konkurencij Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje
išnaudojant rinkos gali , turim didmenini paslaug rinkoje bei Nacionalini skambu i
Vartotojams rinkoje.
Pagal „investavimo laipteli “ teorij , teik jas, nor damas investuoti nuosavo tinklo
pl tr , vis pirma turi tur ti pakankamai didel galutini paslaug gav j skai i , gyt
naudojantis istorinio operatoriaus (angl. incumbent) infrastrukt ra. Atsižvelgdama tai, kad
tiek Atsietos prieigos, tiek Skambu i inicijavimo, tiek Nacionalinio tranzito rink tyrim
metu kio subjektui TEO LT, AB buvo nustatyti pareigojimai suteikti prieig , kurie
pareigoja kio subjekt TEO LT, AB s žiningai der tis su kitais kio subjektais, neatsisakyti
suteikti prieig aiškiomis ir priimtinomis s lygomis, nenutraukti jau suteiktos prieigos bei
suteikti prieig prie vis b tin priemoni , RRT mano, kad šie pareigojimai iš dalies šiuo
metu sprendžia alternatyvios infrastrukt ros nebuvimo problem ir suteikia kitiems paslaug
teik jams, neturintiems arba turintiems teritoriniu atžvilgiu ribot infrastrukt r , galimyb
teikti Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugas nuomojama infrastrukt ra. Kita vertus,
alternatyvios infrastrukt ros tr kum sprendžia pareigojimas užtikrinti savo abonento teis
naudotis bet kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo teikiamomis telefono ryšio
paslaugomis, kur pagal Elektronini ryši statymo 33 straipsn 1 dal privalo vykdyti kio
subjektai, turintys didel tak prisijungiant prie viešojo telefono ryšio tinklo ir j naudojant
fiksuotoje vietoje. RRT atliko Vartotojams ir paslaug gav jams, išskyrus vartotojus,
teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje, rink tyrimus, kuri
metu nustatyta, kad TEO LT, AB turi didel tak tiek Vartotojams teikiamos prieigos prie
viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje, tiek Paslaug gav jams, išskyrus
vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje,
tod l TEO LT, AB privalo užtikrinti savo abonento teis naudotis bet kurio vieš j telefono
ryšio paslaug teik jo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis, o tai savo ruožtu taip pat tik iš
dalies sprendžia ir Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje nustatyt alternatyvios
infrastrukt ros nebuvimo problem 50.
50

Be pareigojimo užtikrinti savo abonento teis naudotis bet kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo
teikiamomis telefono ryšio paslaugomis, kio subjektui TEO LT, AB Vartotojams ir paslaug gav jams,
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Atsietos prieigos, Skambu i inicijavimo ir Nacionalinio tranzito rink tyrim metu
kio subjektui TEO LT, AB yra nustatyti nediskriminavimo pareigojimai, kurie užtikrina
kitiems kio subjektams, kad j galimyb s konkuruoti su kio subjektu TEO LT, AB nebus
paveiktos galimo kio subjekto TEO LT, AB diskriminacinio elgesio. kio subjektui TEO
LT, AB Vartotojams ir paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie
viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje, rink tyrim metu nustatyti ir skaidrumo
pareigojimai, kuri nustatymas palengvina antikonkurencinio elgesio steb sen .
Atsietos prieigos rinkos tyrimo metu kio subjektui TEO LT, AB nustatyti ir apskaitos
atskyrimo bei kain kontrol s ir s naud apskaitos, taikant pilnai paskirstyt s naud metod ,
pareigojimai. Skambu i inicijavimo ir Nacionalinio tranzito rinkos tyrimo metu kio
subjektui TEO LT, AB nustatyti apskaitos atskyrimo bei kain kontrol s, taikant ilgo
laikotarpio vidutini padid jimo s naud (angl. Long Run Average Incremental Cost –
LRAIC) apskaitos metod , pareigojimai.
Vertinant b tinyb reguliuoti Nacionalini skambu i Vartotojams rink ex ante, šios
Ataskaitos 3 skyriuje parodyta, kad konkurencija Nacionalini skambu i Vartotojams
rinkoje nestipr ja, kaip to b t galima logiškai tik tis esant nustatytiems pareigojimams
didel tak atitinkamose didmenin se rinkose, vertikaliai susijusiose su nagrin jam ja
mažmenine rinka, turin iam kio subjektui TEO LT, AB. Akivaizdu, kad tiek prieigos prie
elektronini ryši infrastrukt ros suteikimo pareigojimai, tiek apskaitos atskyrimo bei kain
kontrol s ir s naud apskaitos pareigojimai, tiek nediskriminavimo bei skaidrumo
pareigojimai didmenin se Atsietos prieigos, Skambu i inicijavimo bei Nacionalinio tranzito
rinkose, taip pat pareigojimas suteikti didmenin s vietin s linijos suteikimo viešosioms
telefono ryšio paslaugoms teikti paslaug bei pareigojimas užtikrinti abonento teis naudotis
bet kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis
mažmenin se rinkose, nustatyti didel tak atitinkamose rinkose turin iam kio subjektui
TEO LT, AB, neturi pakankamo potencialo užkirsti keli rastis šios Ataskaitos 4.2 skyriuje
aprašytoms konkurencijos problemoms, susijusioms su vertikalia integracija, ir paskatinti
konkurencijos vystym si Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje. Be to, visi šie
pareigojimai nedaro takos TEO LT, AB, kaip didel tak turin io mažmenin je
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje kio subjekto, paskatoms manipuliuoti
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug kainodara, nustatant Nacionalini skambu i
Vartotojams kainas skambinant kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono
ryšio tinklus, ir nesprendžia Ataskaitos 4.2 skyriuje vardytos šio rinkos tyrimo metu
identifikuotos naujos konkurencijos problemos – diskriminacin s kainodaros, kadangi ši
problema kyla ne iš vertikalios integracijos, su kuria susijusias konkurencijos problemas
mažmenin je Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje išspr sti pad ti gal t šioje
pastraipoje minimi TEO LT, AB nustatyti pareigojimai vertikaliai integruotose atitinkamose
didmenin se rinkose, o iš mažmenin je Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje TEO
LT, AB turimos didel s takos (ji buvo rodyta šio rinkos tyrimo metu).
Taigi, pareigojimai didmenini paslaug rinkose n ra pakankami užkirsti keli kio
subjektui TEO LT, AB pasinaudoti kain diskriminavimo, kryžminio subsidijavimo,
grobuonišk kain ir kain spaudimo taikymo galimybe. Konkurencij ribojan ios
diskriminacin s kainodaros taikymo, nustatant Nacionalini skambu i Vartotojams kainas
išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje, rink tyrim metu
taip pat nustatyti šie pareigojimai:
1. kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojimai;
2. apskaitos atskyrimo pareigojimai;
3. pareigojimai suteikti didmenin s vietin s linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti
paslaug (angl. Wholesale Line Rental) bei su šiuo pareigojimu susij skaidrumo, nediskriminavimo,
kain kontrol s ir s naud apskaitos bei apskaitos atskyrimo pareigojimai.
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kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, problema atsiranda d l
to, kad TEO LT, AB pasinaudoja savo turima didele taka Nacionalini skambu i
Vartotojams rinkoje, o pareigojimai atitinkamose didmenini paslaug rinkose nesprendžia ir
nestabdo TEO LT, AB paskat manipuliuoti Nacionalini skambu i Vartotojams kainomis
kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, tod l konkurencija
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje ne tik nedid t , o netgi maž t

5.3. TEO LT, AB PAREIGOJIM NUSTATYMAS
RRT, gyvendindama Elektronini ryši statymo 8 straipsnio 1 dalyje numatyt tiksl ,
siekia išspr sti Ataskaitos 4.2 skyriuje nustatytas Nacionalini skambu i Vartotojams
rinkoje esan ias konkurencijos problemas bei skatinti veiksming konkurencij elektronini
ryši srityje ir užtikrinti elektronini ryši paslaug vartotoj teisi apsaug .
RRT nustat , kad kio subjektas TEO LT, AB turi didel tak Nacionalini
skambu i Vartotojams rinkoje. Vadovaudamasi Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1
dalies 6 punktu, RRT turi teis nustatyti konkre iu atveju tinkamus pareigojimus didel tak
atitinkamoje rinkoje turin iam kio subjektui pagal Elektronini ryši statymo 32 straipsnio
nuostatas.
5.3.1. RRT direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymu Nr. 1V-988 nustatyt
galiojimas

pareigojim

vertinusi Ataskaitos 4.2 skyriuje vardintas konkurencijos problemas, RRT
konstatuoja, jog Pirmojo rinkos tyrimo Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje
nustatytos konkurencijos problemos - infrastrukt ros, alternatyvios TEO LT, AB
infrastrukt rai, kuria galima b t teikti Nacionalini skambu i Vartotojams paslaugas
konkurencin mis s lygomis tr kumas bei vertikali integracija, disponuojamos infrastrukt ros
kontrol bei didel taka vertikaliai susijusi didmenini paslaug rinkose - nepasikeit , tod l
Pirmojo rinkos tyrimo metu kio subjektui TEO LT, AB RRT direktoriaus 2006 m. rugs jo
18 d. sakymu Nr. 1V-988, nustatyti kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojimas bei
pareigojimas tvarkyti apskait pagal Apskaitos atskyrimo taisykles, vadovaujantis Taisykli
21 punktu, yra paliekami galioti.
5.3.2. pareigojimas netaikyti diskriminacin s kainodaros
Šiuo Nacionalini skambu i Vartotojams rinkos tyrimu identifikuota papildoma
konkurencijos vystym si Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje ribojanti problema –
TEO LT, AB, išnaudodamas savo didel tak Nacionalini skambu i rinkoje, taiko
diskriminacin kainodar ir nustato nepagr stai aukštesnes kainas Nacionaliniams
skambu iams Vartotojams iš savo tinklo kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto
telefono ryšio tinklus.
Šiuo rinkos tyrimu identifikuotai papildomai konkurencijos problemai spr sti kio
subjektui TEO LT, AB nustatomas pareigojimas netaikyti diskriminacin s kainodaros, kai
skambu iai užbaigiami kituose Lietuvos Respublikos viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio
tinkluose.
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Vadovaujantis Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu, RRT turi
teis nustatyti konkre iu atveju tinkamus pareigojimus didel tak atitinkamoje rinkoje
turin iam kio subjektui pagal Elektronini ryši
statymo 32 straipsnio nuostatas.
Elektronini ryši statymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad RRT, nusprendusi, kad
pareigojim , galim nustatyti pagal Elektronini ryši statymo 18, 19, 20, 21, 22 ir 23
straipsnius, taip pat pareigojim , atitinkamais atvejais privalom vykdyti pagal Elektronini
ryši statymo 33 straipsn , nepakanka, kio subjektui, turin iam didel tak atitinkamoje
rinkoje, nustato tinkamus, atsižvelgiant nustatyt problem pagr stus, proporcingus ir
siekiamais tikslais pateisinamus pareigojimus, skaitant reikalavimus nenustatyti pernelyg
dideli kain , nekliudyti patekti rink ar neriboti konkurencijos, nustatant grobuoniškas
kainas, nesuteikti geresni s lyg atskiriems galutiniams paslaug gav jams ar nepagr stai
nesieti paslaug , taip pat pareigojimus užtikrinti RRT nustatyt paslaug kokyb .
TEO LT, AB, užimantis dominuojan i pad t Nacionalini skambu i Vartotojams
rinkoje bei vardytas kaip didel tak šioje rinkoje turintis kio subjektas, turi, palyginti su
konkurentais, esmin pranašum kain atžvilgiu, ir kaip buvo parodyta šios Ataskaitos 4.2
skyriuje turi galimybi ir motyv taikyti diskriminacin kainodar , kryžmin subsidijavim ,
kain diskriminavim bei grobuoniškas kainas ir kain spaudim . Atsižvelgiant RRT
direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymu Nr. 1V-988 kio subjektui TEO LT, AB nustatyt
kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojim , reikalaujant , kad Nacionalini skambu i
Vartotojams kaina neb t mažesn nei kaina, orientuota s naudas, apskai iuotas pagal pilnai
paskirstyt s naud metod (angl. Fully Distributed Costs – FDC) ir sprendžiant su didel
tak Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje turin io kio subjekto vertikalia
integracija, disponuojamos infrastrukt ros kontrole bei turima didel tak vertikaliai susijusi
didmenini paslaug rinkose susijusias problemas, bei tai, jog pareigojimas netaikyti
diskriminacin s kainodaros šioje rinkoje TEO LT, AB, kaip didel tak rinkoje turin iam
kio subjektui, n ra nustatytas, TEO LT, AB turi galimybes taikyti žymiai didesnes nei
patiriamos s naudos Nacionalini skambu i Vartotojams kainas (t.y. taikyti diskriminacin
kainodar ). Šios Ataskaitos 4.1.2 skyriuje parodyta, kad TEO LT, AB taiko diskriminacin
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug kainodar – skambu iams kitus Lietuvos
Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, taiko žymiai didesn marž nei
skambu iams savame tinkle taip sukurdamas konkurencijos ribojimo Nacionalini skambu i
Vartotojams rinkoje situacij , kai Nacionaliniai skambu iai Vartotojams kitus viešuosius
telefono ryšio tinklus iš kio subjekto TEO LT, AB tinklo tampa neobjektyviai brangesni.
pareigojimas netaikyti diskriminacin s kainodaros, nustatant Nacionalini skambu i
Vartotojams, kai skambu iai užbaigiami kituose Lietuvos Respublikos viešuosiuose fiksuoto
telefono ryšio tinkluose, kainas, yra svarbi konkurencijos užtikrinimo priemon Nacionalini
skambu i Vartotojams rinkoje. Šis pareigojimas sumažint kio subjekto TEO LT, AB
galimybes riboti konkurencij bei mažinti kit kio subjekt paskatas eiti Nacionalini
skambu i Vartotojams rink ir prisid t gyvendinant Elektronini ryši statymo 8
straipsnio 1 dalyje numatyt tiksl bei sprendžiant Ataskaitos 4.2 skyriuje nustatytas
Nacionalini
skambu i
Vartotojams rinkoje esan ias konkurencijos problemas.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo tikslais
ir principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje bei 2 straipsnio 1
dalyje, nes pareigojus kio subjekt TEO LT, AB netaikyti diskriminacin s kainodaros
Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje, kai palaikomos neobjektyviai aukštos
Nacionalini skambu i Vartotojams
kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto
telefono ryšio tinklus, iš kio subjekto TEO LT, AB tinklo kainos, lyginant su Nacionalini
skambu i Vartotojams kainomis paties kio subjekto TEO LT, AB tinkle, bus užkirstas
kelias diskriminacinei kio subjekto TEO LT, AB praktikai, taikant diskriminacin kainodar ,
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riboti konkurencij Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje, tuo pažeidžiant teis tus
Vartotoj interesus.
Vadovaudamasi Elektronini ryši statymo 32 straipsnio 1 dalimi, RRT nustato kio
subjektui TEO LT, AB pareigojim netaikyti diskriminacin s kainodaros, numatant
objektyviai pagr st Nacionalini skambu i Vartotojams
kitus Lietuvos Respublikos
viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, iš TEO AB, LT tinklo ir TEO LT, AB tinklo viduje
kain , paremt nediskriminacine kainodara, taikym . Šis pareigojimas yra tinkamas spr sti
konkurencijos ribojimo Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje problem , kylan i d l
kio subjekto TEO LT, AB turimos didel s takos šioje rinkoje išnaudojimo, nes kio
subjektas TEO LT, AB yra pareigojamas netaikyti diskriminacin s Nacionalini skambu i
Vartotojams kainodaros
alternatyvi j Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug
teik j tinklus. Tai reiškia, kad TEO LT, AB, nustatydamas Nacionalini skambu i
Vartotojams kainas kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus iš
savo tinklo, privalo taikyti kainodar , paremt tais pa iais principais, kaip ir Nacionaliniams
skambu iams Vartotojams savo tinkle, tai yra kaina turi b ti nustatoma objektyviai remiantis
skambu io strukt rini dali kainomis taip, kad b t eliminuotas konkurencijai Nacionalini
skambu i Vartotojams rinkoje žalingas diskriminavimas kainomis.
Nacionalini skambu i Vartotojams paslaug teikimas TEO LT, AB tinkle apima
analogiškas Nacionalinio skambu io Vartotojams strukt rines dalis kaip ir Nacionalini
skambu i Vartotojams paslaug teikimas kitus viešuosius telefono ryšio tinklus (skambu io
inicijavimas, skambu io užbaigimas). Nacionalini skambu i Vartotojams schemos (kai
tinkl sujungimas vykdomas nacionaliniame arba vietiniame lygmenyje) pateiktos 11 ir 12
paveiksluose.
11 paveikslas. Bendroji Nacionalini skambu i Vartotojams, inicijuot TEO LT, AB
tinkle ir užbaigt TEO LT, AB arba kituose Lietuvos Respublikos viešuosiuose fiksuoto
telefono ryšio tinkluose palyginimo schema, kai tinkl sujungimas vykdomas nacionaliniame
lygmenyje
TEO LT, AB tinklas

Nacionalinio skambu io Vartotojams
užbaigimas TEO LT, AB tinkle
Vietin stotis

Tranzitin stotis

}

Vietin stotis

Nacionalinio skambu io Vartotojams užbaigimas
kitame viešajame fiksuoto telefono ryšio tinkle

Kitas viešasis fiksuoto
telefono ryšio tinklas
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12 paveikslas. Bendroji Nacionalini skambu i Vartotojams, inicijuot TEO LT, AB
tinkle ir užbaigt TEO LT, AB arba kituose Lietuvos Respublikos viešuosiuose fiksuoto
telefono ryšio tinkluose, palyginimo schema, kai tinkl sujungimas vykdomas vietiniame
lygmenyje

TEO LT, AB tinklas

Nacionalinio skambu io Vartotojams
užbaigimas TEO LT, AB tinkle
Vietin stotis

}

Nacionalinio skambu io Vartotojams užbaigimas
kitame viešajame fiksuoto telefono ryšio tinkle

Kitas viešasis fiksuoto
telefono ryšio tinklas

Pateiktuose paveiksluose matyti, kad Nacionalini skambu i Vartotojams TEO LT,
AB tinkle ir Nacionalini skambu i Vartotojams iš TEO LT, AB tinklo kitus Lietuvos
Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus strukt ra skiriasi tik skambu io
užbaigimo dalimi. Taigi nustatant Nacionalini skambu i Vartotojams kainas
kitus
Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, objektyviai atsirandantis
skirtumas, lyginant su Nacionalinio skambu i Vartotojams TEO LT, AB tinkle kainomis, yra
skambu io užbaigimo kaina kitame Lietuvos Respublikos viešajame fiksuoto telefono ryšio
tinkle. . pareigojus didel tak Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje turint kio
subjekt TEO LT, AB netaikyti diskriminacin s kainodaros alternatyvi j Nacionalini
skambu i Vartotojams paslaug teik j atžvilgiu, nustatant Nacionalini skambu i
kitus viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus,
Vartotojams kainas savo tinkle ir
Nacionalini skambu i Vartotojams kain skirtumas, lyginant Nacionalini skambu i
Vartotojams kainas iš TEO LT, AB kitus viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus ir
Nacionalini skambu i Vartotojams kainas TEO LT, AB tinklo viduje, turi b ti ne didesnis
nei skambu i užbaigimo atitinkamuose tinkluose kain skirtumas.
Remdamasi aukš iau išd styta Nacionalini skambu i Vartotojams sudarymo
strukt ra, paaiškinan ia real skirtum tarp Nacionalini skambu i Vartotojams kainos iš
kio subjekto TEO LT, AB tinklo kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono
ryšio tinklus ir Nacionalini skambu i Vartotojams kainos kio subjekto TEO LT, AB tinklo
viduje, RRT nustato, kad kio subjektas TEO LT, AB, privalo užtikrinti, jog diskriminacin
kainodara Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje neb t taikoma.
Kadangi TEO LT, AB, kaip didel tak Nacionalini skambu i Vartotojams rinkoje
turintis kio subjektas, vykdo RRT direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymu Nr. 1V-988
nustatyt kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojim , numatant , kad Nacionalini
skambu i Vartotojams kaina neb t mažesn nei kaina orientuota s naudas, apskai iuotas
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pagal pilnai paskirstyt s naud metod (angl. Fully Distributed Costs – FDC), ir privalo
pateikti RRT tai patvirtinan ius dokumentus, darytina išvada, jog kio subjektas TEO LT, AB
disponuoja informacija, pakankama nustatyti, kiek jam kainuoja skambu i , inicijuot TEO
LT, AB tinkle, užbaigimas tiek paties TEO LT, AB tinkle, tiek kituose viešuosiuose fiksuoto
telefono ryšio tinkluose Lietuvos Respublikoje. Tod l šio pareigojimo vykdymas nesudarys
kio subjektui TEO AB, LT papildomos naštos.

Išvada
kio subjektas TEO LT, AB, kiek tai susij su Nacionalini skambu i Vartotojams
teikimu, privalo užtikrinti, kad TEO LT, AB taikoma Nacionalini skambu i Vartotojams
kainodara b t nediskriminacin ir Nacionalini skambu i Vartotojams kitus Lietuvos
Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus kain skirtumas b t pagr stas
Nacionalini skambu i Vartotojams užbaigimo kio subjekto TEO LT, AB tinkle ir kituose
Lietuvos Respublikos viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose kain skirtumu. kio
subjektas TEO LT, AB pareigojim netaikyti diskriminacin s kainodaros privalo prad ti
vykdyti per 6 m nesius nuo šio sakymo sigaliojimo dienos.

53

6. VIEŠ J VIETINIO IR (ARBA) NACIONALINIO TELEFONO RYŠIO
PASLAUG , TEIKIAM PASLAUG GAV JAMS, IŠSKYRUS VARTOTOJUS,
FIKSUOTOJE VIETOJE, RINKOS APIBR ŽIMAS

6.1. PRADIN S PASLAUGOS APIBR ŽIMAS
Pagal Elektronini ryši statymo 3 straipsnio 73 dal , „viešosios telefono ryšio
paslaugos – visuomenei prieinamos paslaugos, skirtos nacionaliniams ir tarptautiniams
skambu iams si sti ir gauti, taip pat prieigai prie pagalbos paslaug užtikrinti, naudojant
atitinkam numer ar numerius, nurodytus Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane.
Šios paslaugos taip pat apima paslaug teik jo pagalbos paslaugas, informacijos apie
abonentus teikimo paslaugas, taksofono paslaugas, paslaugas, kurios teikiamos specialiomis
s lygomis, speciali priemoni ne galiems vartotojams ar vartotojams su specialiais
socialiniais poreikiais teikim ir (ar) negeografines paslaugas.“ Tod l pradin s viešosios
vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugos, teikiamos paslaug gav jams, išskyrus
vartotojus, fiksuotoje vietoje, suprantamos kaip fiksuotoje vietoje viešuoju telefono ryšio
tinklu teikiamos vietini ir (arba) nacionalini skambu i Paslaug gav jams (toliau –
Nacionaliniai skambu iai Paslaug gav jams) paslaugos. Nacionaliniais skambu iais laikomi
Lietuvos Respublikos geografinius ir negeografinius numerius, nurodytus
skambu iai
Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane.
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugos gali b ti teikiamos keliais
skirtingais b dais, priklausomai nuo teik jo ir jo naudojamos technologijos. Labiausiai
paplit s Nacionalini skambu i Paslaug gav jams teikimo b das yra skambu i teikimas
per metalin s vytos poros linij ar kitoki fizin prieig , kai j ir skambu ius teikia tas pats
teik jas. Alternatyv s teikimo b dai – skambu iai, teikiami vieš j telefono ryšio paslaug
teik jo individualaus pasirinkimo (angl. carrier selection), ir išankstinio pasirinkimo (angl.
carrier preselection) b du, kai galutinis paslaugos gav jas gali gauti Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams paslaug iš kito paslaug teik jo, teikian io Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams paslaugas, bet neteikian io prieigos (fizinio prijungimo nuo tinklo galinio
taško iki viešojo telefono ryšio tinklo).

6.2. NACIONALINI
SKAMBU I
PASLAUG
GAV JAMS TEIK JAI IR
NACIONALINI
SKAMBU I
PASLAUG
GAV JAMS PASLAUGOS IR
TEIKIMO B DAI

Išanalizavusi turim informacij , RRT nustat , kad Lietuvoje tiriamuoju laikotarpiu
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugas teik šie juridiniai asmenys: TEO LT,
AB, UAB „Alytaus kabelin televizija“, UAB „Balticum TV“, UAB „CSC Telecom“, UAB
„Eurocom“, UAB „Gisnetas“, V „Infostrukt ra“, UAB „Interneto pasaulis“, UAB
„Linktelis“, A. Judicko individuali mon , AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras, UAB „Microlink Lietuva“, UAB „Nacionalinis telekomunikacij tinklas“,
UAB „Nelt “, UAB „NORBY Telecom“, AB „Ogmios centras“ UAB „Penki kontinent
komunikacij centras“, UAB „Radijo elektronin s sistemos“, UAB „Remo televizija“, UAB
„Salmija“, UAB „Socius Tuus“, UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“, UAB „Telerena“, UAB
„Teletinklas“, UAB „Viginta“.

54

Remiantis Respondent pateikta bei kita viešai prieinama informacija, šio rinkos
tyrimo metu nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
paslaug teik jai Lietuvoje teikia šias Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugas:
Skambu ius paslaug numeriais;
Skambu ius trumpaisiais numeriais (išskyrus 10XX bei internet , kai abonentai
jungiami komutuojama linija), kai skambutis užbaigiamas savo tinkle;
Vietinius skambu ius (kai skambu iai užbaigiami savo tinkle, vienoje numeracijos
zonoje);
Tarpmiestinius skambu ius (kai skambu iai užbaigiami savo tinkle, kitoje
numeracijos zonoje);
Skambu ius kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus;
Skambu ius Lietuvos Respublikos viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus;
Skambu ius internet , kai abonentai jungiasi komutuojama linija;
Skambu ius taksofonu.
Analizuojant Respondent atsakymus
Anketos klausimus, nustatyta, kad
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugos buvo teikiamos šiais b dais:
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams teikimas per metalin s vytos poros linij
ar kitoki fizin prieig (išskyrus kabelin s televizijos tinklais), kai prieig ir
skambu ius teikia tas pats teik jas;
Kabelin s televizijos tinklais. Kabelin s televizijos tinklas yra skirtas audiovizualini
signal perdavimui, norint teikti vieš sias telefono ryšio paslaugas kabelin s
televizijos tinkle turi b ti diegta IP (angl. Internet protocol) technologija, kurios
pagrindu realizuojamas balso perdavimas;
Per vieš j telefono ryšio paslaug teik jo pasirinkimo kod 10XX (individualus
pasirinkimas – pareigoto teik jo abonento teis naudotis bet kurio vieš j telefono
ryšio paslaug teik jo teikiamomis viešosiomis telefono ryšio paslaugomis, surinkus
paslaug teik jo pasirinkimo kod , ir (arba) išankstinis pasirinkimas – pareigoto
teik jo abonento teis naudotis bet kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo
teikiamomis viešosiomis telefono ryšio paslaugomis automatiškai, tai yra nerenkant
paslaug teik jo pasirinkimo kodo ir skambinimo metu neatliekant jokios kitos
papildomos proced ros, skirtos paslaug teik jui pasirinkti);
IP telefonija (iš anksto pasirašant sutart arba perkant išankstinio apmok jimo
korteles), kai prieig ir skambu ius teikia skirtingi teik jai. Paslaug gav jai
skambu i paslaugas gauna naudodamiesi IP pagrindu veikian ia prieiga. S kmingam
skambu io sudarymui reikalinga Paslaug gav jo identifikacija.

6.3. ATITINKAMOS RINKOS APIBR ŽIMAS
Atitinkamos rinkos apibr žimo tikslas yra apib dinti visus j sudaran ius produktus
(paslaugas) ir vertinti atitinkamos rinkos geografin apr pt .
Pagal Taisykli 15 punkt , „atitinkama rinka apibr žiama apib dinant j sudaran ius
produktus (paslaugas) ir vertinant atitinkamos rinkos geografin apr pt , atsižvelgiant
pradinius produktus (paslaugas) ir pradin geografin teritorij . Atitinkam rink sudaro visi
produktai (paslaugos), kurie yra pakankamai pakei iami tarpusavyje, atsižvelgiant
j
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objektyvias charakteristikas, kainas ir (ar) paskirt , o taip pat konkurencijos s lygas ir
paklausos bei pasi los strukt r tiriamoje rinkoje. Atitinkamos rinkos geografin apr ptis yra
geografin teritorija, kurioje atitinkami kio subjektai dalyvauja atitinkam produkt
(paslaug ) pasi loje bei paklausoje, kurioje konkurencijos s lygos yra panašios ar
pakankamai homogeniškos ir kuri gali b ti atskirta nuo kaimynini teritorij , kuriose
vyraujan ios konkurencijos s lygos yra pastebimai skirtingos“.
Atlikus Pirm j rink tyrim , atitinkama rinka buvo apibr žta RRT direktoriaus 2006
m. rugs jo 18 d. sakymo Nr. 1V-990 (toliau – sakymas Nr. 1V-990) 1.1 punkte: „Kaip
nustatyta Ataskaitos 6.3 skyriuje, Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinka
apibr žiama kaip vis Lietuvos Respublikos teritorij apr pianti (nacionalin ) rinka, kuri
sudaro fiksuotoje vietoje viešuoju telefono ryšio tinklu teikiami Nacionaliniai skambu iai
Paslaug gav jams nepriklausomai nuo ši skambu i teikimo b do.“
Pirmojo rink tyrimo metu buvo nustatyta51, kad Lietuvoje buvo teikiamos šios
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugos:
i) skambu iai paslaug numeriais;
j) skambu iai trumpaisiais numeriais (išskyrus 10XX bei internet , kai abonentai
jungiami komutuojama linija), kai skambutis užbaigiamas savo tinkle;
k) vietiniai skambu iai (kai skambu iai užbaigiami savo tinkle, vienoje numeracijos
zonoje);
l) tarpmiestiniai skambu iai (kai skambu iai užbaigiami savo tinkle, kitoje
numeracijos zonoje);
m) skambu iai kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus;
n) skambu iai Lietuvos Respublikos viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus;
o) skambu iai internet , kai abonentai jungiasi komutuojama linija;
p) skambu iai taksofonu.
Be to, Pirmojo rinkos tyrimo metu nustatyta, kad aukš iau išvardintos Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams paslaugos buvo teikiamos šiais b dais:
e) nacionalini skambu i Paslaug gav jams teikimas per metalin s vytos poros
linij ar kitoki fizin prieig (išskyrus kabelin s televizijos tinklais), kai prieig ir
skambu ius teikia tas pats teik jas;
f) kabelin s televizijos tinklais;
g) per vieš j telefono ryšio paslaug teik jo pasirinkimo kod ;
h) IP telefonija (iš anksto pasirašant sutart arba perkant išankstinio apmok jimo
korteles), kai prieig ir skambu ius teikia skirtingi teik jai.
Analizuojant šios Ataskaitos 6.2 skyriuje išvardytas Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams paslaugas, teiktas Lietuvoje tiriamuoju laikotarpiu, bei j teikimo b dus ir lyginant
jas su aukš iau pamin tomis, teiktomis Pirmojo rink tyrimo metu, ir j teikimo b dais,
darytina išvada, kad nebuvo prad tos teikti naujos Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams paslaugos bei nebuvo baigtos teikti n viena iš Pirmojo rink tyrimo metu teikt
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug , be to, Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams rinkoje neatsirado nauj Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
paslaug teikimo b d bei nebuvo atsisakyta n vieno Pirmojo rink tyrimo metu nustatyto
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teikimo b do.
Pirmojo rinkos tyrimo metu buvo nustatyta, kad Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams paslaugos teikiamos per metalin s vytos poros linij ar kitoki fizin prieig
51

Šaltinis: Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams ir paslaug
gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrimo ataskaita, 6.2 skyrius, Vilnius, 2006 //
http://www.rrt.lt/index.php?1073847908

56

(išskyrus kabelin s televizijos tinklais), kai prieig ir skambu ius teikia tas pats teik jas,
kabelin s televizijos tinklais, per vieš j telefono ryšio paslaug teik jo pasirinkimo kod , IP
telefonija (iš anksto pasirašant sutart arba perkant išankstinio apmok jimo korteles), kai
prieig ir skambu ius teikia skirtingi teik jai, yra tarpusavyje pakei iamos tiek paklausos, tiek
pasi los atžvilgiu ir tod l sudaro vien Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rink .
Kadangi šio rinkos tyrimo metu nustatyta, kad nebuvo prad tos teikti naujos Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams paslaugos ir neatsirado nauj ši paslaug teikimo b d bei
nebuvo baigtos teikti n viena iš Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug , teikt
Pirmojo rinkos tyrimo metu ir nebuvo atsisakyta n vieno iš Pirmojo rinkos tyrimo metu
nustatyto Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teikimo b d , darytina išvada,
kad ir šio rinkos tyrimo metu Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje buvo
teikiamos visos aukš iau nurodytos Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugos ir
jos yra teikiamos tais pa iais b dais, kaip ir Pirmojo rink tyrimo metu, tod l ir ši paslaug
tarpusavio pakei iamumas tiek paklausos, tiek ir pasi los atžvilgiu yra identiškas, kaip ir
Pirmojo rink tyrimo metu.
Viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos ir taksofonu teikiamos viešosios telefono
ryšio paslaugos nebuvo trauktos Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rink . Kaip
buvo nurodyta Pirmojo rink tyrimo ataskaitoje52, viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rink ne trauktos d l savo esminio skirtumo nuo
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug , tai yra mobilumo – savyb s, b dingos
tik viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms. Nacionaliniai skambu iai Paslaug
gav jams negali b ti vieš j judriojo telefono ryšio paslaug pakaitalu, tod l pastarosios n ra
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rink . Pagal
paslaugos, patenkan ios
Elektronini ryši statymo 31 straipsnio 1 dalies 2 punkt taksofonu teikiamos viešosios
telefono ryšio paslaugos yra viena iš universali j paslaug , kuri teikimas Lietuvos
Respublikos teritorijoje turi b ti užtikrintas. Vadovaujantis Universali j elektronini ryši
paslaug teikimo taisykli , patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2003 m. birželio 3
d. nutarimu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 55-2439; 2006, Nr. 23-749) 14 punktu, teik jai, teis s
akt nustatyta tvarka pripažinti turin iais didel tak rinkoje, nuo j pripažinimo turin iais
didel tak rinkoje dienos privalo teikti universali sias paslaugas. Skambu ius taksofonu
tiriamojo laikotarpio pabaigoje teik tik TEO LT, AB, kuris RRT direktoriaus 2006 m.
lapkri io 24 d. sakymu Nr. 1V-1219 „D l kio subjekto TEO LT, AB, turin io didel tak
paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo
fiksuotoje vietoje rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 91-907) buvo pripažintas
turin iu didel tak Paslaug gav jams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo
fiksuotoje vietoje rinkoje. Atsižvelgiant tai, kad skambu iai taksofonu funkcionalumo
atžvilgiu skiriasi nuo Nacionalini skambu i Paslaug gav jams, teikiam kitais b dais, t.y.
skambu iai taksofonu neužtikrina prid tosios vert s (padidinto tarifo ir panaši ) paslaug
gavimo, duomen perdavimo paslaug gavimo galimyb s ir pan., be to, skambu i taksofonu
kainos yra aukštesn s53, RRT pažymi, kad skambu iai taksofonu yra laikomi papildoma
52

Šaltinis: Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams ir paslaug
gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrimo ataskaita, 2.3.1 skyrius, Vilnius, 2006 //
http://www.rrt.lt/index.php?1073847908
53
Vietini skambu i (kai skambu iai užbaigiami savo tinkle, vienoje numeracijos zonoje) taksofonu kaina
2008 m. buvo lygi 14,98 ct/min. be PVM arba 17,68 ct/min. su PVM, t.y. 47 proc. didesn nei TEO LT, AB
taikoma vietinio skambu io Vartotojams ir Paslaug gav jams kaina, kuri buvo lygi 10,17 ct/min. be PVM arba
12 ct/min. su PVM. Tarpmiestini skambu i (kai skambu iai užbaigiami savo tinkle, kitoje numeracijos
zonoje) taksofonu kaina nesikeit pastaruosius septynerius metus ir buvo lygi 41,53 ct/min. be PVM arba 49
ct/min. su PVM, t.y. 88,46 proc. didesn nei tarpmiestinio skambu io Vartotojams ir Paslaug gav jams, kuri
buvo lygi 22,035 ct/min. be PVM arba 26 ct/min. su PVM. Skambu io Lietuvos Respublikos viešuosius
judriojo telefono ryšio tinklus taksofonu kaina buvo lygi 83,90 ct/min. be PVM arba 99 ct/min. su PVM ir 32
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paslauga54 Nacionaliniams skambu iams Paslaug gav jams, teikiamiems kitais b dais, tod l
skambu iai taksofonu n ra laikomi tinkamu pakaitalu Nacionaliniams skambu iams Paslaug
gav jams.
RRT nustato, kad Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugos – tai
Paslaug gav jams teikiamos Nacionalini skambu i paslaugos, kai Nacionaliniais
skambu iais laikomi skambu iai
Lietuvos Respublikos geografinius ir negeografinius
numerius, nurodytus Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane. Rinka apima
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams teikim per metalin s vytos poros linij ar kitoki
fizin prieig (išskyrus kabelin s televizijos tinklais), per vieš j telefono ryšio paslaug
teik jo pasirinkimo kod 10XX (individualus pasirinkimas ir (arba) išankstinis pasirinkimas),
kabelin s televizijos tinklais, IP telefonija.
Elektronini ryši tinkl operatoriai ir paslaug teik jai turi teis vykdyti elektronini
ryši veikl visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, t.y. veiklos apribojim tam tikrose
teritorijose n ra. Elektronini ryši veikla apima ir Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams teikim . Išnagrin jus Anketose Respondent pateikt informacij , nustatyta, kad
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugos vairiais b dais yra teikiamos visoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje. Be to, konkurencin Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams teikimo situacija skirtingose geografin se teritorijose nesiskiria ir yra pakankamai
homogeniška visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Pirmojo rink tyrimo metu buvo nustatyta6, kad Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams rinka apibr žiama kaip nacionalin , tai yra apr pianti vis Lietuvos Respublikos
teritorij . Taigi, Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos apr ptis šio rinkos tyrimo
metu, lyginant su šios rinkos apr ptimi Pirmojo rink tyrimo metu, nepasikeit .
Nagrin jant atsakymus Anketos klausimus, nustatyta, kad n vienas iš Respondent ,
nenurod joki nauj paslaug ar kit aplinkybi , atsiradusi šioje rinkoje, kurios daryt tak
rinkos apibr žimui.
Pagal Elektronini ryši statymo 16 straipsnio 5 dal , RRT „turi teis atlikti ne vis
rinkos tyrimo proced r , bet tik atskiras jos dalis, jei motyvuotai ir pagr stai mano, kad kitas
dalis atlikti n ra tikslinga.“ Taisykli 9 punktas taip pat nustato, kad RRT turi teis atlikti ne
vis rinkos tyrimo proced r , bet tik atskiras jos dalis, jei motyvuotai ir pagr stai mano, kad
kitas rinkos tyrimo proced ros dalis atlikti n ra tikslinga. Išanalizavusi turim informacij ,
RRT nustat , kad tiriamuoju laikotarpiu mažmenin je Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio
telefono ryšio paslaug , teikiam paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje,
rinkoje neatsirado nauj paslaug ir kit aplinkybi , kurios keist situacij rinkoje taip, kad
atsirast poreikis šio rinkos tyrimo metu rink apibr žti iš naujo. Tod l RRT pagr stai mano,
kad n ra tikslinga atlikti pirm j rinkos tyrimo proced ros etap , tai yra apibr žti atitinkam
rink (produkt (paslaug ) ir geografin ), kurios charakteristikos gali pateisinti pareigojim ,
nurodyt Elektronini ryši statymo 17 straipsnyje, taikym šio mažmenin s Vieš j vietinio
ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam paslaug gav jams, išskyrus
vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo metu.

proc. didesn nei skambu io Lietuvos Respublikos viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Vartotojams ir
Paslaug gav jams kaina, kuri buvo lygi 63,56 ct/min. be PVM arba 75 ct/min. su PVM. //
http://www.vox.lt/pokalbiai/taksofonai/tarifai
54
Papildomai pažym tina, kad, remiantis TEO LT, AB Anketoje pateiktais duomenimis, bendra skambu i
taksofonu trukm minut mis tiriamuoju laikotarpiu sumaž jo 24,30 proc., o bendrosios pajamos, gautos už
skambu ius taksofonu sumaž jo 10 proc.
55
Šaltinis: Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams ir paslaug
gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrimo ataskaita, 6.3.3 skyrius, Vilnius, 2006 //
http://www.rrt.lt/index.php?1073847908
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Išvados
Pagal Elektronini ryši statymo 16 straipsnio 5 dal bei Taisykli 9 punkt RRT turi
teis atlikti ne vis rinkos tyrimo proced r , bet tik atskiras jos dalis, jei motyvuotai ir
pagr stai mano, kad kitas dalis atlikti n ra tikslinga. Šio mažmenin s Vieš j vietinio ir (arba)
nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam paslaug gav jams, išskyrus vartotojus,
fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo metu nustatyta, kad n ra tikslinga atlikti pirm j rinkos
tyrimo proced ros etap – atitinkamos rinkos (produkt (paslaug ) ir geografin s), kurios
charakteristikos gali pateisinti pareigojim , nurodyt Elektronini ryši
statymo 17
straipsnyje, apibr žim , kadangi mažmenin je Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono
ryšio paslaug , teikiam paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinkoje,
apibr žtoje sakymo Nr. 1V-990 1.1 punkte, neatsirado nauj paslaug ir nebuvo nustatyta
kit aplinkybi , kurios keist situacij rinkoje taip, kad atsirast poreikis rink apibr žti iš
naujo.
Tod l, remiantis aukš iau išd stytu, šiame rinkos tyrime RRT laiko, kad Vieš j
vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam paslaug gav jams, išskyrus
vartotojus, fiksuotoje vietoje rinka yra apibr žta sakymo Nr. 1V-990 1.1 punkte, kaip vis
Lietuvos Respublikos teritorij apr pianti (nacionalin ) rinka, kuri sudaro fiksuotoje vietoje
viešuoju telefono ryšio tinklu teikiami Nacionaliniai skambu iai Paslaug gav jams,
nepriklausomai nuo ši skambu i teikimo b do.
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7. NACIONALINI SKAMBU I PASLAUG GAV JAMS RINKOS
CHARAKTERISTIK VERTINIMAS
Šioje rinkos tyrimo dalyje vertinamos Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
rinkos, charakteristikos, identifikuojant veiksnius, kurie yra svarb s priimant sprendimus d l
ex-ante reguliavimo b tinumo.
Vadovaujantis Taisykli 16 punktu, vardijamos kli tys, trukdan ios prad ti veikti
naujam rinkos dalyviui atitinkamoje rinkoje ir (ar) vystytis konkurencijai joje, atsakoma
klausim , ar rinkai b dingos tokios charakteristikos, kurios s lygoja veiksmingos
konkurencijos atsiradimo tendencij be poreikio taikyti pareigojimus, nurodytus Elektronini
ryši
statymo 17 straipsnyje. Taip pat vertinamas bendrosios konkurencijos teis s
pakankamumas sumažinti ar pašalinti kli tis, kurios trukdo prad ti veikti rinkoje ir (ar)
vystytis konkurencijai joje, ir (ar) tvirtinti veiksming konkurencij atitinkamoje rinkoje,
netaikant Elektronini ryši statymo 17 straipsnyje nurodyt pareigojim .
B tina s lyga norint prad ti teikti Nacionalinius skambu ius Paslaug gav jams yra
elektronini ryši infrastrukt ra. Paslaug teik jai gali pasinaudoti savo turima infrastrukt ra
arba gauti reikiam prieig prie reikalingos infrastrukt ros, sudar atitinkam sutart su
operatoriumi56, turin iu išvystyt elektronini ryši infrastrukt r , tenkinan i paslaug
teik j poreikius teikiant Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugas. Operatorius,
turintis didel tak Atsietos prieigos ( skaitant iš dalies atsiet prieig ) prie vietin s metalin s
vytos poros linijos ir dalin s vietin s metalin s vytos poros linijos, skirtos pla iajuos io ryšio
ir balso paslaugoms teikti (toliau – Atsieta prieiga) rinkoje, ir (ar) Skambu i inicijavimo
viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje (toliau – Skambu i
inicijavimas), rinkoje, ir (ar) Paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie
viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje, yra pareigojamas suteikti reikaling
prieig (pavyzdžiui, Atsiet prieig 57 Atsietos prieigos rinkoje, ir (ar) prieig Skambu i
inicijavimui58 Skambu i inicijavimo rinkoje, ir (ar) užtikrinti abonento teis naudotis bet
kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis59, ir (ar)
pareigojamas suteikti didmenin s vietin s linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio
paslaugoms teikti paslaug 60 Paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie
viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje) kitiems teik jams, ketinantiems
pasi lyti Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugas kuriuo nors iš šios Ataskaitos
56

Operatorius – kio subjektas, teikiantis ar turintis teis teikti vieš j ryši tinkl ar susijusias priemones
(Elektronini ryši statymo 3 straipsnio 29 dalis)
57
Šaltinis: RRT direktoriaus 2006 m. liepos 17 d. sakymas Nr. 1V-818 „D l kio subjekto TEO LT, AB,
turin io didel tak didmenin s Atsietos prieigos ( skaitant iš dalies atsiet prieig ) prie vietin s metalin s vytos
poros linijos ir dalin s vietin s metalin s vytos poros linijos, skirtos pla iajuos io ryšio ir balso paslaugoms
teikti
rinkoje“
(Informaciniai
pranešimai,
2006, Nr.
54-589).
//
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280799&p_query=&p_tr2=
58
Šaltinis: RRT direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. sakymas Nr. 1V-776 „D l kio subjekto TEO LT, AB,
turin io didel tak Skambu i inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje,
rinkoje“
(Informaciniai
pranešimai,
2006, Nr.
49-542).
//
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279618&p_query=&p_tr2=
59
Šaltinis: Abonento teis s naudotis bet kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo teikiamomis telefono ryšio
paslaugomis užtikrinimo tvarkos ir s lyg aprašas, patvirtintas RRT direktoriaus 2005 m. lapkri io 28 d.
sakymu
Nr.
1V-1037
(Žin.,
2005, Nr.
144-5272).
//
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=267488&p_query=&p_tr2=
60
Šaltinis: RRT direktoriaus 2006 m. lapkri io 24 d. sakymas Nr. 1V-1219 „D l kio subjekto TEO LT, AB,
turin io didel tak paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo
fiksuotoje
vietoje
rinkoje“
(Informaciniai
pranešimai,
2006, Nr.
91-907).
//
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=288175&p_query=&p_tr2=
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6.2. skyriuje pamin t paslaug teikimo b d (išskyrus kabelin s televizijos tinklais). Taigi
atsiranda galimyb kitiems paslaug teik jams gauti reikaling prieig ir si lyti Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams paslaugas viešuoju telefono ryšio tinklu, naudojantis
operatoriaus infrastrukt ra.
Darytina išvada, kad nusta ius prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje
vietoje rinkoje pareigojimus, kli tys prad ti veikti atitinkamoje rinkoje turi sumaž ti.
Did jantis Nacionalini skambu i Paslaug gav jams teik j skai ius rodo Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams rinkoje esant tendencij maž ti kli tims, trukdan ioms prad ti
veikti šioje rinkoje. Juridini asmen , teikian i Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
paslaugas, skai iaus dinamika 2002-12-31 – 2007-06-30 laikotarpiu pateikiama 13 paveiksle.
13 paveikslas. Nacionalini
juridini asmen skai iaus kitimas

skambu i

Paslaug

gav jams paslaugas teikian i

30

Teik j skai ius

25

24

24

2006

2007 m.
birželio 30
d.

21

20
15
9

10
5

5
1

0
2002

2003

2004

2005

Šio rink tyrimo metu, analizuojant Respondent atsakymus Anketos klausimus,
nustatyta, kad daugiausia Nacionalini skambu i Paslaug gav jams, vertinant rink
skambu i trukme, suteikiama per metalin s vytos poros linij ar kitoki fizin prieig
(išskyrus kabelin s televizijos tinklais), kai prieig ir skambu ius teikia tas pats teik jas. 2007
m. birželio 30 d. toki skambu i dalis sudar 99,01 proc. vis Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams61 trukm s, Nacionaliniai skambu iai Paslaug gav jams kabelin s
televizijos tinklais atitinkamai sudar 0,10 proc. vis Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams trukm s. Atitinkamai Nacionaliniai skambu iai Paslaug gav jams teikiami per
vieš j telefono ryšio paslaug teik jo pasirinkimo kod 10XX (individualusis pasirinkimas ir
61

UAB „Alytaus kabelin televizija“, UAB „Viginta“ ir UAB „Telerena“ Nacionalini skambu i trukm s
atskirai Vartotojams ir Paslaug gav jams Anketose nepateik , tod l vertinant rinkos dalis buvo naudojama
bendra Nacionalini skambu i trukm .
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(arba) išankstinis pasirinkimas) ir IP telefonija sudar 0,18 proc. ir 0,71 proc. vis
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams trukm s minut mis. Taigi tiriamuoju laikotarpiu
dominuojantis Nacionalini skambu i Paslaug gav jams teikimo b das yra Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams paslaugos teikimas per metalin s vytos poros linij ar kitoki
fizin prieig (išskyrus kabelin s televizijos tinklais), kai prieig ir skambu ius teikia tas pats
teik jas. Tam, kad gal t teikti Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugas
konkurencin mis s lygomis, operatoriui ir (ar) paslaug teik jui reikalingas teritoriniu
atžvilgiu išpl totas prieigos prie tinklo galini tašk tinklas (toliau – Prieigos tinklas).
Lietuvoje didžiausi elektronini ryši tinkl , kuriuo galima teikti vieš sias fiksuoto telefono
ryšio paslaugas, o tai reiškia ir Prieigos tinkl , (2007 m. II ketvir io pabaigoje62 98,38 proc.
pagal turimas fiksuoto telefono ryšio linijas), dengiant Lietuvos Respublikos teritorij , turi
tik vienas operatorius – TEO LT, AB, kuris taip pat turi daugiausiai mažmenini vieš j
fiksuoto telefono ryšio paslaug abonent (2007 m. II ketvir io pabaigoje63 93,42 proc.).
Istoriškai susiklos iusios aplinkyb s s lygojo poreik pl toti Prieigos tinkl , tod l TEO LT,
AB buvo suteiktos išimtin s teis s ir sudarytos palankios s lygos investuoti
tinklo
infrastrukt r . D l ši priežas i alternatyvios infrastrukt ros per trump laik neturi
galimybi tapti vienodai konkurencingomis ir pla iai paplitusiomis teritorinio padengimo
prasme, palyginti su TEO LT, AB infrastrukt ra. Nauj j operatori tinklai paprastai yra
dislokuoti ribotose teritorijose, tod l pastarieji, skirtingai nei istorinis operatorius, negali
pasinaudoti ir masto ekonomijos teikiamais pranašumais.
Kitas alternatyvus b das norintiems teikti Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
paslaugas, bet neturintiems savo infrastrukt ros, yra Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams paslaug teikimas IP telefonijos b du. Tokiam Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams paslaug teikimo realizavimui reikalingas Paslaug gav jo prisijungimas prie
interneto (paprastai pla iajuos io). Šiuo atveju TEO LT, AB teritoriniu atžvilgiu išpl tota
elektronini ryši infrastrukt ra, kuria yra ir (ar) gali b ti teikiamos pla iajuos io ryšio
paslaugos, kai kit operatori tinklai n ra pakankamai išvystyti teritoriniu poži riu, v lgi yra
konkurencijos vystym si ribojantis veiksnys Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
rinkoje. 2007 m. II ketvir io duomenimis TEO LT, AB tur jo 48,8 proc. vis pla iajuos io
ryšio prieigos abonent 64. Pažym tina, kad TEO LT, AB pla iajuos io ryšio prieigos rinkos
dalis (vertinant pagal abonentus) nuolat auga. Pagal RRT turimus duomenis, 2007 m. II
ketvirt , palyginti su 2006 m. I ketvir iu, TEO LT, AB rinkos dalis išaugo 4,3 procentiniais
punktais65.
Tam, kad naujai ateinantys operatoriai gal t s kmingai investuoti ir išpl toti savo
elektronini ryši infrastrukt ras, jiems reikia gyti pakankamai didel galutini paslaug
gav j skai i , naudojantis istorinio operatoriaus, šiuo atveju – TEO LT, AB, elektronini
ryši infrastrukt ra, kuris generuot pajamas, pakankamas investuoti nuosavo tinklo pl tr .

62

Šaltinis: RRT ataskaita apie elektronini ryši sektori pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
pateikt informacij apie vykdyt elektronini ryši veikl (2007 m. II ketvirtis). // http://www.rrt.lt/index.php?1859156062
63
Šaltinis: RRT ataskaita apie elektronini ryši sektori pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
pateikt informacij apie vykdyt elektronini ryši veikl . (2007 m. II ketvirtis). // http://www.rrt.lt/index.php?1859156062
64
Šaltinis: RRT ataskaita apie elektronini ryši sektori pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
pateikt informacij apie vykdyt elektronini ryši veikl . (2007 m. II ketvirtis). // http://www.rrt.lt/index.php?1859156062
65
Šaltinis: RRT ataskaita apie elektronini ryši sektori pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
pateikt informacij apie vykdyt elektronini ryši veikl . (2006 m. I ketvirtis). // http://www.rrt.lt/index.php?1859156062
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14 paveiksle parodyta kaip kito alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams paslaug teik j rinkos dalis, matuojant gyjam abonent skai iumi, tiriamuoju
laikotarpiu.
14 paveikslas. Alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug
teik j rinkos dalies, matuojant abonent skai iumi, kitimas

15 paveiksle parodyta kaip kito alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams paslaug teik j rinkos dalis, matuojant abonent generuojam pajam dydžiu66,
per tiriam j laikotarp .

66

Šaltinis: kio subjekt , besiver ian i elektronini ryši veikla, RRT teikiama informacija pagal Bendr j
vertimosi elektronini ryši veikla s lyg apraš , patvirtint RRT direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. sakymu
Nr. 1V-340 (Žin., 2005, Nr. 49-1641).
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15 paveikslas. Alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug
teik j rinkos dalies, matuojant pajam dydžiu, kitimas
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Nagrin jant 14 ir 15 paveikslus, atkreiptinas d mesys, kad, nuo 2003 m. iki 2007 m.
liepos 1 d., t.y. pra jus ketveriems su pus met nuo viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos
liberalizavimo pradžios, alternatyvieji Nacionalini skambu i Paslaug gav jams teik jai
2007 m. birželio 30 d. už m 12,81 procento dydžio Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams rinkos dal , matuojant Paslaug gav j skai iumi, Nacionalini skambu i
Paslaug teik j užimamai rinkos daliai, vertinant pusme io pajamomis, siekiant ne daugiau
nei 4,55 procento nuo vis pajam , kurios gaunamos už Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams teikim šioje rinkoje. Tuo tarpu TEO LT, AB Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams rinkos dalis, vertinant Paslaug gav j skai iumi, 2007 m. birželio 30 d. sudar
87,19 proc., o Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos dalis, vertinant pajamomis,
gautomis už Nacionalini skambu i Paslaug gav jams teikim , 2007 m. I pusme io
duomenimis sudar 95,45 proc. Remiantis aukš iau išd stytu, teigtina, kad alternatyvios
elektronini ryši infrastrukt ros neturi galimybi per trump laik tapti vienodai
konkurencingos ir pla iai paplitusios teritorinio padengimo prasme, palyginti su TEO LT, AB
infrastrukt ra. Tiriamuoju laikotarpiu alternatyvi TEO LT, AB elektronini ryši
infrastrukt r nebuvimas pasireišk kaip konkurencijos vystym si šioje rinkoje ribojantis
veiksnys.
RRT mano, kad nors d l nustatyt TEO LT, AB pareigojimo savo l šomis užtikrinti
savo abonento teis naudotis bet kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo teikiamomis
telefono ryšio paslaugomis, pareigojimo suteikti didmenin s vietin s linijos suteikimo
viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti paslaug , pareigojimo suteikti Atsiet prieig bei
pareigojimo suteikti prieig Skambu i inicijavimui, stebima kli i prad ti veikti
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje naujiems paslaug teik jams maž jimo
tendencija, visgi alternatyvi elektronini ryši infrastrukt r pl tojimo perspektyv
nebuvimas rodo, kad šioje rinkoje yra konkurencijos vystymosi kli i , lemian i pernelyg
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l t alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j abonent
skai iaus ir atitinkam pajam dydžio augim .
Nors viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos liberalizavimas 2003 m. sudar s lygas
nauj rinkos dalyvi at jimui rink , o, baigus pirm j rink tyrim cikl , didmenin se
rinkose, vertikaliai integruotose su tiriam ja rinka, didel tak šiose rinkose turin iam kio
subjektui TEO LT, AB nustatyti pareigojimai tur jo paskatinti konkurencijos vystym si
mažmenin se vieš j fiksuoto telefono ryšio paslaug rinkose, vis tik tai netur jo ženklios
takos TEO LT, AB Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos dalies maž jimui.
Atvirkš iai, kaip parod Respondent atsakym analiz , vertinant rink skambu i trukme,
TEO LT, AB Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos dalis tiriamuoju laikotarpiu
išaugo nuo 89,70 proc.67 2005 m. iki 93,08 proc.68 2007 m. viduryje, tai yra padid jo 3,38
procentinio punkto, nuo viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos liberalizavimo pradžios, kai
TEO LT, AB tur jo 100 proc. šios rinkos, jo turima Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams rinkos dalis pagal skambu i trukm yra sumaž jusi 6,92 procentinio punkto.
Alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j rinkos dalis 2007
m. birželio 30 d. atitinkamai sudar 6,92 proc. Taigi, konkurencija Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams rinkoje nestipr ja. Akivaizdu, kad prieigos prie elektronini ryši
infrastrukt ros suteikimo pareigojimai, nustatyti Atsietos prieigos rinkoje, Skambu i
inicijavimo rinkoje, taip pat pareigojimas suteikti didmenin s vietin s linijos suteikimo
viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti paslaug bei pareigojimas užtikrinti abonento
teis naudotis bet kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo teikiamomis telefono ryšio
paslaugomis Paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono
ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje didel tak atitinkamose rinkose turin iam kio
subjektui TEO LT, AB, neturi pakankamo potencialo paskatinti konkurencijos vystym si
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje, tod l darytina išvada, kad Nacionalini
skambu i
Paslaug
gav jams rinka nepasižymi charakteristikomis, kurios lemt
veiksmingos konkurencijos atsiradimo tendencij be poreikio reguliuoti ši rink ex ante.
Rinkoje, kuriai stinga konkurencijos vystymosi potencialo d l toki strukt rini
barjer kaip pla iai išvystytos infrastrukt ros kontrol , masto ekonomija, vertikali integracija,
bendroji konkurencijos teis nepaj gi paskatinti konkurencijos vystymosi, tuo labiau, kad
pagal galiojant Lietuvos Respublikos konkurencijos statym (Žin., 1999, Nr. 30-856) (toliau
– Konkurencijos statymas) yra taikomas tik ex post reguliavimas, kurio šiuo atveju ne tik
nepakanka sumažinti ar pašalinti kli tis, trukdan ias vystytis konkurencijai šioje rinkoje, bet
ir užtikrinti antikonkurencini veiksm vengim nagrin jamoje rinkoje, nes vykiai
(pažeidimai), kuriuos tiria bendroji konkurencijos teis , jau yra vyk praeityje.
Šie argumentai suponuoja mint , kad konkurencijos vystymosi perspektyva
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje yra mažai tik tina. Siekiant užtikrinti
konkurencijos vystym si b tina Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rink reguliuoti
ex ante.
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Šaltinis: Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug , teikiam vartotojams ir paslaug
gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink tyrimo ataskaita, 8.1.2 skyrius, Vilnius, 2006 //
http://www.rrt.lt/index.php?1073847908
68
Šaltinis: Ataskaitos 8.1.2 skyrius, 4 lentel .
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8. KONKURENCIJOS NACIONALINI SKAMBU I PASLAUG GAV JAMS
RINKOJE VEIKSMINGUMO TYRIMAS IR DIDEL TAK ŠIOJE RINKOJE
TURIN I
KIO SUBJEKT VARDIJIMAS
8.1. KONKURENCIJOS VEIKSMINGUMO
PASLAUG GAV JAMS RINKOJE TYRIMAS
8.1.1. Konkurencijos veiksmingumo Nacionalini
vertinimo kriterijai

NACIONALINI

skambu i

Paslaug

SKAMBU I

gav jams rinkoje

RRT išskyr šiuos pagrindinius kriterijus, kuriais remiantis gali b ti nustatoma, ar
konkurencija Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje yra veiksminga:
Rinkos strukt ra;
jimo rink barjerai:

Infrastrukt ros kontrol ;
Prieiga prie finansini ištekli ;
Masto ir vairov s ekonomija;
Vertikali integracija.
Potenciali konkurencija.
Naudojant šiuos kriterijus, vertinamas konkurencijos veiksmingumas Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams rinkoje.
8.1.2. Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos strukt ra
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugas Lietuvoje 2007 m. II ketvir io
pabaigoje teik 24 juridiniai asmenys: TEO LT, AB, UAB „Alytaus kabelin televizija“,
UAB „Balticum TV“, UAB „CSC Telecom“, UAB „Eurocom“, UAB „Gisnetas“, V
„Infostrukt ra“, UAB „Interneto pasaulis“, UAB „Linktelis“, A. Judicko individuali mon ,
AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, UAB „Microlink
Lietuva“, UAB „Nacionalinis telekomunikacij tinklas“, UAB „NORBY Telecom“, AB
„Ogmios centras“, UAB „Penki kontinent komunikacij centras“, UAB „Radijo
elektronin s sistemos“, UAB „Remo televizija“, UAB „Salmija“ UAB „Tele2 fiksuotas
ryšys“, UAB „Telerena“, UAB „Teletinklas“, UAB „Viginta“. Pagal juridini asmen
pateiktas užpildytas Anketas, visi šie juridiniai asmenys, išskyrus UAB „Gisnetas“, UAB
„NORBY Telecom“, UAB „Microlink Lietuva“, UAB „Radijo elektronin s sistemos“ ir UAB
„Viginta“, Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugas teik vis tiriam j
laikotarp . 2006 m. Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugas teik UAB „Nelt “,
o pirmuosius du 2006 m. ketvir ius – UAB „Socius Tuus“. UAB „NORBY Telecom“ ir UAB
„Gisnetas“ šias paslaugas prad jo teikti 2006 m. II ketvirt , UAB „Radijo elektronin s
sistemos“ ir UAB „Viginta“ – 2006 m. III ketvirt , o UAB „Microlink Lietuva“ – 2006 m. IV
ketvirt .
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Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos dalys matuojant Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams trukme69 (minut mis) pateikiamos 4 lentel je.
4 lentel

Pavadinimas

A.Judicko I
AB „Lietuvos geležinkeliai“ 70
AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras
TEO LT, AB
UAB „Alytaus kabelin
televizija“71
UAB „Balticum TV“
UAB "CSC Telecom"
UAB „Eurocom“
UAB „Interneto pasaulis“72
UAB „Linktelis“
UAB "Microlink Lietuva"
UAB „Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“
UAB "Nelt "
UAB "NORBY Telecom"
UAB „Penki kontinent
komunikacijos“
UAB „Remo televizija“
UAB „Socius Tuus“73
UAB „Tele 2 fiksuotas ryšys“74

Nacionalini
Nacionalini
Nacionalini
skambu i
skambu i
skambu i
Paslaug gav jams Paslaug gav jams Paslaug gav jams
trukm per 2006 trukm per 2006 trukm per 2007
m. pirm j
m. antr j pusmet , m. pirm j
pusmet , min.
min.
pusmet , min.
45108
95462
145330
0
0
6139190
105229
294553522

315361
263450204

1420632
257743323

7047
17812
63734
10791085
0
432993
0

13134
50419
329758
8768314
1008
444674
9602

22527
39634
726641
8331426
4034
392511
227543

217294
182597
1798

335756
249651
92666

876264
0
387202

67000
797
14248
0

42000
663
0

28000
992
0

257692

112406

69

UAB „Gisnetas“, UAB „Radijo elektronin s sistemos“ ir UAB „Salmija“ Nacionalini skambu i trukm s
neapskaito, AB „Ogmios centras“ perparduoda TEO LT, AB paslaugas, tod l šio teik jo Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams trukm šioje lentel je neapskaitoma, nes dubliuot duomenis.
70
AB „Lietuvos geležinkeliai“ duomen už 2006 m. nepateik .
71
UAB „Alytaus kabelin televizija“ Nacionalini skambu i trukm s atskirai Vartotojams ir Paslaug
gav jams nepateik , tod l vertinant rinkos dalis buvo remiamasi bendrais Nacionalini skambu i trukm s
duomenimis.
72
UAB „Interneto pasaulis“ duomen už 2006 m. I pusmet nepateik .
73
Kadangi rinkos tyrimo metu mon vieš j fiksuoto telefono ryšio paslaug nebeteik , duomen šaltinis yra
kio subjekt , besiver ian i elektronini ryši veikla, RRT teikiama informacija pagal Bendr j vertimosi
elektronini ryši veikla s lyg apraš .
74
UAB „Tele 2 fiksuotas ryšys“ duomen už 2006 m. I pusmet nepateik .
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UAB „Telerena“75
UAB „Teletinklas“
UAB „Viginta“76
V "Infostrukt ra"
Viso:

135562
8336
0
151678

750896
11202
45962
33980

208759
10238
44280
35668

306795840

275298404

276896600

Nors viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos liberalizavimas 2003 m. sudar s lygas
nauj rinkos dalyvi at jimui rink , vis tik tai netur jo ženklios takos TEO LT, AB rinkos
daliai. Matuojant skambu i trukme, TEO LT, AB Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams rinkos dalis tiriamuoju laikotarpiu išaugo nuo 89,70 proc. 2005 m. iki 93,08 proc.
2007 m. viduryje, nuo rinkos liberalizavimo pradžios, kai TEO LT, AB tur jo 100 proc. šios
rinkos, jo turima Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos dalis pagal skambu i
trukm sumaž jo 6,92 procentinio punkto. Alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams paslaug teik j rinkos dalis 2007 m. birželio 30 d. sudar 6,92 proc.
Didel s takos nustatymo rinkoje gairi 75 punkte nurodoma, kad itin didel s rinkos
dalys – viršijan ios 50 procent , gali b ti tiesioginis dominuojan ios pad ties rinkoje
rodymas. Nagrin jamoje Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje TEO LT, AB
užima 93,08 procent Nacionalini skambu i rinkos dal , matuojant skambu i trukme.
Vertinant rink Nacionalini skambu i Paslaug gav jams trukme, nustatyta, kad
TEO LT, AB užima didžiausi Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos dal . kio
subjektas, užimantis tokio dydžio rinkos dal , turi galimybi pasinaudoti diskriminacija
kainomis taip, kad ribot konkurencij Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje,
ne tik darydamas ši rink nepatrauklia ketinantiems prad ti joje veikti, bet ir apsunkindamas
konkurencin situacij jau veikiantiems kio subjektams. Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams teik jas, užimantis toki reikšming rinkos dal , disponuoja galia nustatyti
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams priklausomai nuo krypties, kuria skambinama iš
šio operatoriaus tinklo kainas , kurios b t žymiai aukštesn s nei patiriamos s naudos šioms
paslaugoms teikti ir neprarasti užimamos rinkos dalies. Alternatyvi j Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j , kol kas ne gijusi pakankamai reikšmingo
abonent skai iaus ir kuri tinklus paskambinti iš didžiausi ir reikšmingiausi rinkos dal
turin io operatoriaus tinklo yra daug brangiau, nei skambinti šio operatoriaus tinkle,
galimyb s pritraukti naujus Paslaug gav jus bus ribojamos. Toks ribojimas yra kli tis
konkurencijos Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje vystymuisi. 5 lentel je
lyginamos Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos dalyvi taikytos didžiausios ir
mažiausios paslaug kainos (litais, be PVM, piko metu) 2007 m. birželio 30 d..

75

UAB „Telerena“ Nacionalini skambu i trukm s atskirai Vartotojams ir Paslaug gav jams nepateik , tod l
vertinant rinkos dalis buvo remiamasi bendrais Nacionalini skambu i trukm s duomenimis.
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UAB „Viginta“ Nacionalini skambu i trukm s atskirai Vartotojams ir Paslaug gav jams nepateik , tod l
vertinant rinkos dalis buvo remiamasi bendrais Nacionalini skambu i trukm s duomenimis.
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5 lentel
Pavadinimas

A.Judicko I
AB „Lietuvos
geležinkeliai“
AB Lietuvos radijo
ir televizijos
centras
TEO LT, AB
UAB „Alytaus
kabelin televizija“
UAB „Balticum
TV“
UAB "CSC
Telecom"
UAB „Eurocom“
UAB „Gisnetas“
UAB „Interneto
pasaulis“
UAB „Linktelis“
UAB „Microlink
Lietuva“
UAB „Nacionalinis
telekomunikacij
tinklas“
UAB "NORBY
Telecom"
UAB „Penki
kontinent
komunikacijos“
UAB „Radijo
elektronin s
sistemos“
UAB „Remo
televizija“
UAB „Salmija“
UAB „Tele 2

Sujungimo
mokestis

Vietiniai
skambu iai
(kai
skambu iai
užbaigiami
savo tinkle,
vienoje
numeracijos
zonoje)
Didž. Maž. Didž. Maž.
kaina kaina kaina kaina

Tarpmiestiniai
skambu iai (kai
skambu iai
užbaigiami
savo tinkle,
kitoje
numeracijos
zonoje)

Skambu iai Skambu iai
kitus Lietuvos Lietuvos
Respublikos Respublikos
viešuosius
viešuosius
fiksuoto
judriojo
telefono ryšio telefono ryšio
tinklus
tinklus

Didž.
kaina

Maž.
kaina

Didž. Maž. Didž. Maž.
kaina kaina kaina kaina

0,12

0,12

0

0

0

0

0,15

0,1

0,41

0,24

0,12

0,1

0,1

0,02

0,2

0,08

0,18

0,08

0,5

0,22

0,12
0,12

0,12
0,12

0,05
0,1

0
0,1

0,12
0,22

0,06
0,22

0,19
0,35

0,12
0,35

0,5
0,64

0,5
0,64

0,14

0

0

0

0

0

0,18

0,08

0,49

0,29

0

0

0

0

0,18

0,08

0,49

0,29

0,22
0,2
0,18

0,22
0,067
0,10

0,47
0,54
0,49

0,47
0,127
0,29

0,12 0,12 0,12 0,12
0,144 0,118 0,102 0,042
0,14
0
0
0

0,22
0,22
0

0,22
0,042
0

0,119
0,14

0
0

0
0,19

0
0,12

0,19

0,12

0,12

0,12

0

0

0

0

0,17

0,41

0,41

0,1186

0

0

0

0

0

0,153 0,102 0,415

0,39

1,27

0

0,17

0,09

0,47

0,42

0,14

0,14

0

0

0,12

0,1

0,59

0,39

2,54

0

0

0

0

0

0,153 0,102 0,415 0,415

0
0,1

0
0,12

0,102
0,1

0,102
0,415 0,39
0
0
0,29 0,25
0,2034 0,2034 0,5424 0,2458

0,1186 0
0
0
0
0,12
0,1186 0,1186

0,1526 0,1017 0,4153 0,4153
0,19 0,12
0,6
0,6
0,1
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fiksuotas ryšys“
UAB „Telerena“
UAB „Teletinklas“
UAB „Viginta“
V “Infostrukt ra”

0,12
0,12
0,14
0,12

0,12
0,12
0,09
0,12

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,15
0,15
0,18
0,21

0,06
0,08
0,12
0,135

0,42
0,42
0,49

0,25
0,25
0,46

Palyginus istorinio operatoriaus ir alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams paslaug teik j Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kitus tinklus kainas,
yra pastebimas kain skirtumas, tod l, norint nustatyti, ar TEO LT, AB nustatytos
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kitus viešuosius telefono ryšio tinklus kainos
pagr stos objektyviais ši paslaug s naud elementais ir siekiant išsiaiškinti diskriminacijos
kainomis poveik konkurencijai Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje, yra
tikslinga apskai iuoti TEO LT, AB tenkan i mažmenin s kainos dal už skambu io
perdavim TEO LT, AB viešajame fiksuoto telefono ryšio tinkle iki nacionalinio tinkl
sujungimo taško (TEO LT, AB nebuvo sudariusi n vienos tinkl sujungimo sutarties d l
sujungimo vietiniame lygyje). TEO LT, AB patiriami objektyv s Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams, kai iš TEO LT, AB tinklo skambinama pa iame TEO LT, AB tinkle ir kai
skambinama kitus viešuosius telefono ryšio tinklus, s naud skirtumai yra susij su
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams užbaigimo s naudomis. Pastarosios yra žinomos,
tod l galima palyginti mažmenin s kainos dal , tenkan i TEO LT, AB už Nacionalinius
skambu ius Paslaug gav jams savo tinkle, už Nacionalinius skambu ius Paslaug gav jams
alternatyvius viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus ir už Nacionalinius skambu ius
Paslaug gav jams
viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus. Netaikant Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams rinkoje diskriminacijos kainomis, TEO LT, AB tenkan ios
mažmenin s kainos dalys už skambu ius iš jo tinklo visomis kryptimis tur t b ti vienodos,
nes šias kain dalis sudaro vienodi paslaug teikimo s naud elementai.
16 paveikslas. Mažmenin s kainos dalis, tenkanti TEO LT, AB už Nacionalinius
skambu ius Paslaug gav jams TEO LT, AB tinkle.
TEO LT, AB tinklas
Telefon
stotis

Palyginama skambu io dalis (0,16* Lt/min piko metu)

Telefon
stotis

Skambu io užbaigimas** (0,06 Lt/min piko metu)

Tarpmiestinis skambutis (0,22 Lt/min piko metu)
* Kainos nurodomos be PVM.
**Kadangi skambu io užbaigimo77 kainos privalo b ti orientuotos s naudas, daroma prielaida, kad kaina yra lygi
operatoriaus patiriamoms s naudoms.

77

Skambu io užbaigimas – skambu io perdavimas nuo telefono stoties ( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai
abonento, kuriam skambinama, iki tinklo galinio taško.

70

17 paveikslas. Mažmenin s kainos dalis, tenkanti TEO LT, AB už Nacionalinius
skambu ius Paslaug gav jams iš TEO LT, AB tinklo
alternatyvi j Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j tinklus.
Alternatyvaus Nacionalini
skambu i Paslaug
gav jams teik jo tinklas
(skambu io užbaigimas)
(0,10 Lt/min piko metu)

TEO LT, AB tinklas
Telefon
stotis

Palyginama skambu io dalis (0,25 Lt/min piko metu)

Skambutis alternatyviojo Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams teik jo tinkl (0,35 Lt/min piko metu)

18 paveikslas. Mažmenin s kainos dalis, tenkanti TEO LT, AB už Nacionalinius
skambu ius Paslaug gav jams TEO LT, AB tinklo viešuosius judriojo telefono ryšio
tinklus.

TEO LT, AB tinklas
Telefon
stotis

Judriojo telefono
ryšio tinklas
(skambu io užbaigimas)
(0,36 Lt/min piko metu)

Palyginama skambu io dalis (0,28 Lt/min piko metu)

Skambutis judriojo telefono ryšio tinkl (0,64 Lt/min piko metu)

Aukš iau pateiktuose paveiksluose matyti, kad TEO LT, AB tenkanti mažmenin s
kainos dalis už Nacionalinius skambu ius Paslaug gav jams, skambinant iš jo tinklo, skiriasi
priklausomai nuo krypties, kuria buvo skambinama. Didžiausia mažmenin s kainos dalis,
tenkanti TEO LT, AB, yra už Nacionalinius skambu ius Paslaug gav jams iš jo tinklo
viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus ir siekia 0,28 Lt/min. piko metu, kiek mažesn - už
Nacionalinius skambu ius Paslaug gav jams alternatyviuosius viešuosius fiksuoto telefono
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ryšio tinklus – 0,25 Lt/min. piko metu ir mažiausia – skambinant paties TEO LT, AB tinkle –
0,16 Lt/min.
Kadangi Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug s naud dalis, tenkanti
skambu iui iki nacionalinio sujungimo taško TEO AB, LT tinkle, turi b ti vienoda, darytina
išvada, jog didžiausi marž TEO LT, AB taiko Nacionaliniams skambu iams Paslaug
gav jams judriojo telefono ryšio tinklus, kiek mažesn – Nacionaliniams skambu iams
Paslaug gav jams kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus ir
mažiausi pelno marž taiko Nacionaliniams skambu iams Paslaug gav jams savo tinkle.
Taigi TEO LT, AB naudoja diskriminacin kainodar , nustatydamas nepagr stai aukštas
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kainas kitus viešuosius telefono ryšio tinklus.
Ypatingai žalinga tokia taikoma diskriminacin kainodara yra Nacionaliniams
skambu iams Paslaug gav jams kitus Lietuvos Respublikos fiksuoto telefono ryšio tinklus,
kadangi taip ribojama konkurencija Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje.
Alternatyv s Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik jai tampa
nepatraukl s klientams. Tai buvo pasteb ta ir viešojo aptarimo78, kuriame UAB „Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ (toliau- NTT) „pažym jo, kad esmine problema laiko tai, kad
skambu i iš TEO LT, AB tinklo
alternatyvi j operatori tinklus kainos nebuvo
reguliuojamos ir skambu io mažmeninis tarifas, kuris dabar taikomas skambinant iš TEO LT,
AB alternatyvi j operatori tinklus, yra per didelis lyginant su skambu i TEO LT, AB
tinkle tarifais, bei ardantis šios rinkos dinamik . NTT teig , kad yra užfiksuotas ne vienas
atvejis, kai j abonentai atsijungia d l to, kad TEO LT, AB abonentams yra per brangu
skambinti alternatyvi j operatori abonentams. NTT teigimu, TEO LT, AB s kmingai
naudojasi tokia situacija vykdydama pardavimus, kad b t patrauklesn , o alternatyvieji
operatoriai tampa ne tokie patraukl s“, metu.
Tod l pažym tina, kad TEO LT, AB, konkuruodamas mažmenin je Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams paslaug rinkoje su kitais alternatyviaisiais Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams paslaug teik jais, turi galimyb taikyti diskriminacin
kainodar ir taip daro žal šiems teik jams, kurie tokiu b du praranda savo klientus.
TEO LT, AB nepagr stai nusta ius aukštas diskriminacines Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams kainas kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio
tinklus, palyginti su Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kainomis paties TEO LT,
AB tinkle, tiesioginis poveikis tenka skambinan iajam Paslaug gav jui. Patirdamas didesnes
išlaidas, susijusias su Nacionaliniais skambu iais Paslaug gav jams
kitus Lietuvos
Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus iš TEO LT, AB tinklo, šis Paslaug
gav jas gali nor ti pakeisti Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j ,
jeigu dauguma asmen , kuriems Paslaug gav jas skambina, yra ar tapt alternatyvi j
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j abonentais. Kadangi, remiantis
Respondent atsakymais, 2007 m. viduryje TEO LT, AB tur jo 95,32 procent vis
Nacionalini skambu i paslaug abonent (Vartotoj – 97,98 proc., ir Paslaug gav j –
87,19 proc.), o pasirinkusi j tapti alternatyvi j Nacionalini skambu i paslaug teik j
abonentais atitinkamai buvo tik 4,68 procento (2,02 proc. rinkos dalis, vertinant Vartotoj
skai iumi ir 12,81 proc. – vertinant Paslaug gav j skai iumi), tai TEO LT, AB abonentams
taikomos aukštos Nacionalini skambu i Paslaug gav jams alternatyvi j Nacionalini
skambu i paslaug teik j tinklus kainos n ra pakankama paskata pakeisti TEO LT, AB,
kaip Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugos teik j alternatyviuoju
78

Šaltinis: TEO LT, AB ir UAB „CSC TELECOM“, UAB „CUBIO“, UAB „Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ bei UAB „NORBY TELECOM“ pastab , pateikt vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio
paslaug , teikiam vartotojams ir paslaug gav jams, išskyrus vartotojus fiksuotoje vietoje, rink tyrimo
projektui viešo aptarimo protokolas // 2008 m. liepos 15 d. // http://www.rrt.lt/index.php?-602695800
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Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik ju arba nesirinkti TEO LT, AB
kaip Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik jo, kadangi TEO LT, AB,
nustatydamas neaukštas Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kainas savo tinkle,
užtikrina, kad jo abonentai (Paslaug gav jai), tai yra 87,19 procent vis Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams rinkos abonent , turi galimyb skambinti kitiems TEO LT, AB
abonentams, patirdami nedideles išlaidas, palyginti su išlaidomis, kurias jie patiria,
skambindami alternatyvi j Nacionalini skambu i paslaug teik j tinklus, t.y. 4,68
procentams alternatyvi j Nacionalini skambu i paslaug teik j abonent (Vartotoj ir
Paslaug gav j ). Taigi, Paslaug gav jas, b damas kurio nors iš Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams paslaug teik j abonentu arba ketindamas pasirinkti Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j , analizuoja, kokias išlaidas jis patiria (patirs),
tai yra, vertina, kiek yra asmen , kuriems jis skambina (skambins), naudodamasis
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslauga, ir atitinkamai - koki Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j abonentai šie asmenys yra. Taip Paslaug
gav jas racionalizuoja savo Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik jo
pasirinkim , siekdamas sumažinti patiriamas išlaidas Nacionaliniams skambu iams Paslaug
gav jams.
Be to, Paslaug gav jas vertina Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug
teik jo tinklo dyd , nes kuo daugiau tinklas turi abonent , tuo Paslaug gav jui,
besirenkan iam Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j , bus daromas
stipresnis teigiamas tinklo išorinis poveikis (angl. network externality), Paslaug gav jo
suvokiamas kaip papildomas naudingumas, gyjamas prisijungus prie didel s apr pties
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik jo tinklo. Kadangi TEO LT, AB
turi 95,32 proc. vis Nacionalini skambu i paslaug abonent (Vartotoj ir Paslaug
gav j ), darytina išvada, kad potencialus Paslaug gav jas pasirinks b tent š Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j , nes TEO LT, AB tinklo apr ptis ir
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kainos TEO LT, AB tinkle pagal aukš iau
pamin tus Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik jo pasirinkimo
vertinimo kriterijus atitinka Paslaug gav jo poreikius. Tokiu b du Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams srautai TEO LT, AB tinklo viduje bus žymiai didesni nei Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams srautai iš TEO LT, AB tinklo kitus viešuosius telefono ryšio
tinklus. Tai parodo ir 19 paveiksle pateiktas Nacionalini skambu i Paslaug gav jams TEO
LT, AB tinkle ir iš TEO LT, AB tinklo alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams paslaug teik j tinklus bei viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams sraut palyginimas (palyginimo diagramos ordina i ašis yra
logaritmin s skal s).
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19 paveikslas. TEO LT, AB Nacionalini
palyginimas, t kst. min.

skambu i

Paslaug

Skambu i srautas, t kst. min.

1000000

100000

271232,505

239583,009

233319,263

10000

22588,261

22666,893

22532,912

1000
732,756

1200,302

1891,148

100

10

1
2006 m. I pusmetis

2006 m. II pusmetis

2007 m. I pusmetis

gav jams sraut

Nacionalini
skambu i Paslaug
gav jams srautas
kitus Lietuvos
Respublikos viešuosius
fiksuoto telefono ryšio
tinklus iš TEO LT, AB
Nacionalini
skambu i Paslaug
gav jams srautas
Lietuvos Respublikos
viešuosius judriojo
telefono ryšio tinklus iš
TEO LT, AB tinklo
Nacionalini
skambu i Paslaug
gav jams srautas TEO
LT, AB tinklo viduje

Akivaizdu, kad Nacionalini skambu i Paslaug gav jams srautas TEO LT, AB
tinklo viduje smarkiai viršija Nacionalini skambu i Paslaug gav jams srautus tiek
alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j tinklus, tiek
viešuosius judriojo ryšio telefono tinklus. Remiantis 2007 m. I pusme io duomenimis,
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams srautas TEO LT, AB viduje buvo 123,37 karto
didesnis nei Nacionalini skambu i Paslaug gav jams srautas iš TEO LT, AB tinklo
alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j tinklus ir 10,35
karto didesnis nei Nacionalini skambu i Paslaug gav jams srautas iš TEO LT, AB tinklo
viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus.
ia ypatingai pabr žtina, kad TEO LT, AB viename iš savo atsakym
Anketos
klausimus teigia, kad nustatant Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kitus viešuosius
telefono ryšio tinklus kainas galima skatinti savo abonentus arba riboti j nor skambinti
kitus viešuosius telefono ryšio tinklus: „[…] Tik pats kio subjektas, nustatydamas tarifus
skambu iams
kito operatoriaus tinkl gali skatinti savo klientus skambinti
kito
operatoriaus tinkl (ir taip didinti savo užimam atitinkamos rinkos dal , kartu ir
konkurencingum ) arba ne. […] “. TEO LT, AB pasinaudodamas savo, kaip didžiausi šios
rinkos dal užiman io Nacionalini skambu i Paslaug gav jams teik jo, pad timi,
pasitelkia diskriminacin kainodar , kad ribot savo abonent nor skambinti alternatyvi j
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j tinklus ir, tuo pa iu, ribot
konkurencijos Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje vystym si. Užsitikrin s
tinklo efekt (angl. network effect), suprantam kaip Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams paslaugos suvokiamo vertingumo Paslaug gav jui padid jim , daug jant abonent
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik jo tinkle, TEO LT, AB nepraranda
užimamos rinkos dalies bei konkurencingumo ir, taikydamas diskriminacin kainodar , valdo
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams srautus, ribodamas Paslaug gav j paskatas
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skambinti
alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j
tinklus. Tokiu b du TEO LT, AB mažina alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams teik j pajamas, gaunamas už Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
užbaigim ši teik j tinkluose. Darytina išvada, kad TEO LT, AB taikoma diskriminacin
kainodara, nustatant Nacionalini
skambu i
Paslaug
gav jams kainas sukuria
konkurencijos ribojimo Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje situacij .
Iš kitos pus s, alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug gav jams teik j
nustatytos žemesn s Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kainos (5 lentel ) kitus
viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, tarp j ir TEO LT, AB tinkl , palyginti su TEO
LT, AB nustatytomis analogiškomis kainomis, nebus pakankama paskata pasirinkti kur nors
iš alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug gav jams teik j d l nepakankamo ši
teik j tinkl teigiamo išorinio poveikio (angl. network externality) pritraukiant naujus
klientus, tai yra, šie tinklai n ra patraukl s Paslaug gav jui d l nedidelio savo abonent
skai iaus. D l ši priežas i alternatyvieji Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
paslaug teik jai, patirdami konkurencijos Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
rinkoje ribojim , negali pakankamai efektyviai konkuruoti d l Paslaug gav j su TEO LT,
AB.
Atskirai pažym tina, kad keturiolika iš alternatyvi j Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams paslaug teik j
Anketoje pateikt klausim : „Ar Nacionalini
skambu i J s abonentams iš kit teik j , teikian i Nacionalini skambu i paslaugas,
tinkl (arba tinklo) kainos kokiu nors b du riboja ir (ar) gali riboti ateityje J s galimybes
konkuruoti mažmenin se Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug ,
teikiam vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkoje ir (ar) Vieš j vietinio ir (arba) nacionalinio
telefono ryšio paslaug , teikiam paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje,
rinkoje? Jeigu atsak te TAIP, pagr skite savo atsakym nurodydami su tokiu ribojimu
susijusias konkurencijos problemas, kurias J s patiriate, taip pat nurodykite konkre ius
Vieš j telefono ryšio paslaug , teikiam fiksuotoje vietoje, teik jus, kuri elgesys
tiriamosiose rinkose lemia ši konkurencijos problem atsiradim .“ atsak teigiamai. Kai
kurie iš j pagr sdami savo atsakym teig : „TEO LT, AB šiuo metu skambu iams
alternatyvi fiksuoto telefono ryšio operatori tinklus taiko nepagr stai didel kain , kuri
diskriminuoja alternatyvius operatorius bei atbaido potencialius klientus […] ir sudaro
galimybes TEO LT, AB neprarasti savo rinkos dalies. Atitinkamas argumentas (skambu io
kainos alternatyvaus fiksuoto telefono ryšio operatoriaus tinkl brangumas) buvo pateiktas
ne vieno potencialaus kliento […] .“ „Šiuo metu susiduriame su didel tak rinkoje turin iu
kio subjektu TEO LT, AB, kuris nustat s, m s manymu, nepagr stai aukšt kain iš jo tinklo
visus kitus alternatyviuosius operatorius. Esame prarad kelet klient d l dideli tarif
(0,41 Lt su PVM), kuriais jiems b t skambin j klientai/partneriai.“ Darytina išvada, kad
didžiausi ir itin reikšming rinkos dal turin io Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
teik jo TEO LT, AB nustatytos aukštos diskriminacin s Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams kitus tinklus kainos tampa kli timi alternatyviesiems Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams paslaug teik jams pritraukti Paslaug gav jus, ketinan ius prad ti
naudotis Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugomis, tuo ribodamos
konkurencij Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje.
Taigi TEO LT, AB, diskriminacin s kainodaros priemon mis nustatydamas aukštas
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto
telefono ryšio tinklus kainas ir pasinaudodamas tuo, kad užima didžiausi Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams rinkoje rinkos dal , riboja konkurencij šioje rinkoje,
sudarydamas alternatyviesiems Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug
teik jams nepalankias konkurencines s lygas.
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Nagrin jant 5 lentel , atkreiptinas d mesys, kad alternatyvi j Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
kainos kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus yra orientuotos
TEO LT, AB taikomas Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kainas savame tinkle.
B tent šios kainos diktuoja kain lyg rinkoje, nes kiti Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams paslaug teik jai, patirdami TEO LT, AB konkurencin spaudim d l jo užimamos
rinkos dalies, negali nustatyti analogišk TEO LT, AB Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams kitus tinklus kain , nes negal s pritraukti abonent , kadangi pastarieji TEO LT,
AB turimiems abonentams gal t prisiskambinti tik mok dami didel kain . Darytina išvada,
kad TEO LT, AB nepatiria konkurencinio spaudimo mažinti Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams kain
kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio
tinklus.
RRT direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymu Nr. 1V–990 TEO LT, AB kartu su
susijusiais juridiniais asmenimis buvo pripažintas didel tak Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams rinkoje turin iu kio subjektu, kuriam buvo nustatyti kain kontrol s ir
s naud apskaitos pareigojimas bei pareigojimas tvarkyti apskait pagal Apskaitos
atskyrimo taisykles ir su apskaitos atskyrimu susijusius reikalavimus, patvirtintus RRT
direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. sakymu Nr. 1V-738 (Žin., 2006, Nr. 70-2607).
Vadovaudamasis nustatytu kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojimu, TEO LT, AB
privalo užtikrinti, kad Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kaina neb t mažesn nei
kaina, orientuota s naudas, apskai iuotas pagal pilnai paskirstyt s naud metod (angl.
Fully Distributed Costs). Atsižvelgiant nustatyt kain kontrol s pareigojim bei tai, jog
nediskriminavimo pareigojimas šioje rinkoje n ra nustatytas, TEO LT, AB nepatiria
suvaržym taikyti didesnes Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kainas nei patiriamos
s naudos bei diskriminavim kainomis Nacionaliniams skambu iams Paslaug gav jams
kitus tinklus
ir Nacionaliniams skambu iams Paslaug gav jams savo tinkle, taip
pasinaudodamas tuo, kad turi didžiausi Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos
dal , ir silpnindamas konkurencij Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje.
TEO LT, AB užima itin didel Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos
dal , matuojant tiek abonent skai iumi, tiek Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
trukme, ir tai išnaudodamas taiko diskriminacin kainodar Nacionaliniams skambu iams
Paslaug gav jams alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug
teik j tinklus, nepatirdamas konkurencinio spaudimo mažinti Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams kainas kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio
tinklus, , be to, RRT n ra nusta iusi pareigojim , ribojan i TEO LT, AB galimybes
nustatyti šias kainas didesnes nei patiriamos s naudos (atsižvelgiant protingumo kriterij
atitinkan i investicij gr ž ), darytina išvada, jog, apsunkindamas alternatyvi j
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j galimybes pritraukti naujus
klientus, TEO LT, AB turi gali riboti konkurencijos vystym si šioje rinkoje.

8.1.3.

jimo rink barjerai

jimo rink barjerai gali b ti vairi form ir gali atsirasti d l vairi priežas i .
Strukt riniai barjerai. Pagrindin strukt rini barjer savyb yra ta, kad jie didžia dalimi yra
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nulemti rinkos strukt ros, o ne dominuojan i
yra:

kio subjekt elgsenos. Strukt riniai barjerai

Infrastrukt ros kontrol ;
Prieiga prie finansini ištekli ;
Masto ir vairov s ekonomija;
Vertikali integracija.
Infrastrukt ros kontrol .
Tam, kad gal t teikti Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugas
konkurencin mis s lygomis, operatoriui ir (ar) paslaug teik jui reikalingas platus vartotoj
pasiekiamumas, kur užtikrina teritoriniu atžvilgiu išpl totas Prieigos tinklas. Lietuvoje
didžiausi vieš j fiksuoto telefono ryšio tinkl , o taip pat ir Prieigos tinkl , (2007 m. II
ketvir io pabaigoje79 98,38 proc. pagal turimas fiksuoto telefono ryšio linijas, dengiant
Lietuvos Respublikos teritorij turi tik vienas operatorius – TEO LT, AB, kuris taip pat turi
daugiausiai mažmenini vieš j fiksuoto telefono ryšio paslaug abonent (2007 m. II
ketvir io pabaigoje80 93,42 proc.). Istoriškai susiklos iusios aplinkyb s s lygojo poreik
pl toti Prieigos tinkl , tod l TEO LT, AB buvo suteiktos išimtin s teis s ir sudarytos
palankios s lygos investuoti
tinklo infrastrukt r . Be to, nat ralios monopolijos
infrastrukt r ne visuomet ekonomiškai naudinga dubliuoti.
Nuo 1995 m. iki 2007 m. birželio 30 d., TEO LT, AB grup s elektronini ryši
infrastrukt r investuota _______ lit . Didžiausios investicijos buvo padarytos 1999 m. ir
infrastrukt r kasmet vidutiniškai siek apie
2000 m. 1995 – 2006 m. investicijos
_________ lit . TEO LT, AB grup s investicij elektronini ryši infrastrukt r dinamika
pateikiama 20 paveiksle.
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Šaltinis: RRT ataskaita apie elektronini ryši sektori
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pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
. (2007 m. II ketvirtis) // http://www.rrt.lt/index.php?pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
. (2007 m. II ketvirtis) // http://www.rrt.lt/index.php?-
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20 paveikslas. TEO LT, AB grup s investicijos
1995 m. – 2007 m. I pusmetis81.

elektronini ryši infrastrukt r ,

Konfidenciali informacija

Palyginimui, nuo 1995 m. iki 2005 m. TEO LT, AB investicijos infrastrukt r buvo
31 proc. didesn s nei vis kartu judriojo telefono ryšio operatori investicijos elektronini
ryši infrastrukt r per t pat laikotarp . O per tiriam j laikotarp TEO LT, AB elektronini
ryši infrastrukt r investavo 2,182 karto daugiau nei visi kiti Lietuvoje veikiantys
elektronini ryši paslaug teik jai (ne skaitant judriojo telefono ryšio operatori ) per t pat
laikotarp . Taigi TEO LT, AB investicijos yra didžiausios visoje elektronini ryši rinkoje.
Tod l akivaizdu, kad alternatyvios infrastrukt ros per trump laik neturi galimybi tapti
vienodai konkurencingomis ir pla iai paplitusiomis teritorinio padengimo prasme, palyginti
su TEO LT, AB infrastrukt ra.
Alternatyviems Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik jams
alternatyva savos infrastrukt ros vystymui gal t b ti nuomojama infrastrukt ra, ta iau
pažym tina, kad šiuo metu realiai ja nesinaudojama d l aukšt TEO LT, AB Atsietos prieigos
kain . Atlikus Atsietos prieigos rinkos tyrim , TEO LT, AB buvo pripažintas kio subjektu,
turin iu didel tak šioje rinkoje ir RRT direktoriaus 2006 m. liepos 17 d. sakymu Nr. 1V818 jam buvo nustatytas pareigojimas suteikti prieig , nustatytas Elektronini ryši statymo
21 straipsnyje. Ta iau iki 2006 m. rugs jo m n. nebuvo suteikta n viena Atsieta prieiga. RRT
duomenimis pirmoji sutartis d l Atsietos prieigos buvo pasirašyta 2006 m. rugs j , ta iau iki
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Informacij apie investicijas elektronini ryši infrastrukt r TEO LT, AB Anketoje pateik iki 2007 m.
liepos m nesio.
82
Šaltinis: RRT ataskaitos apie elektronini ryši sektori pagal elektronini ryši operatori ir paslaug teik j
pateikt informacij apie vykdyt elektronini ryši veikl . (2006 m. I ketvirtis – 2007 II ketvirtis ) //
http://www.rrt.lt/index.php?-1859156062
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šios rinkos tiriamojo laikotarpio pabaigos daugiau sutar i d l Atsietos prieigos suteikimo
nebuvo83. Šio tyrimo duomenimis, TEO LT, AB 2007 m. birželio 30 d. tur jo ___ 84 proc.
vis metalin s vytos poros linij , reikaling Atsietai prieigai teikti, Lietuvos Respublikos
teritorijoje. Taigi TEO LT, AB tur damas didel tak Atsietos prieigos rinkoje, turi motyv ir
galimybes sukurti nepalankias s lygas konkurencijai mažmenini Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams rinkoje, nustatydamas grobuoniškas kainas savo galutiniams mažmenini
telefono ryšio paslaug gav jams, taip sukurdamas kain spaudim ir ribodamas konkurencij
šioje rinkoje.
Kita alternatyva savos infrastrukt ros vystymui yra Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams teikimas vieš j telefono ryšio paslaug teik jo individualaus pasirinkimo ir (ar)
išankstinio pasirinkimo b du. Ta iau tokiam Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
teikimo b dui yra reikalinga prieiga prie atitinkam paslaug , o ypa prieiga prie Skambu i
inicijavimo bei tranzito paslaugos, apibr žt RRT atlikt Skambu i inicijavimo rinkos ir
Tranzito paslaug , teikiam viešuoju fiksuoto telefono ryšio tinklu, rink tyrim metu.
Skambu i inicijavimo paslaug sudaro skambu i perdavimas nuo viešojo telefono
ryšio tinklo, teikiamo fiksuotoje vietoje, kuriame inicijuojamas skambutis, galinio taško iki to
paties tinklo vietin s telefono stoties ( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai skambinan iojo
abonento, kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl sujungimas. Taigi Skambu i inicijavimo
paslaugos teikimo b tinoji s lyga taip pat yra vietinis Prieigos tinklas. Skambu i
inicijavimo, rinkos tyrimo rezultatas: vardytas didel tak šioje rinkoje turintis kio
subjektas – TEO LT, AB bei jam nustatyti pareigojimai, tarp j ir pareigojimas suteikti
prieig . Per laikotarp nuo prieigos pareigojimo nustatymo (RRT direktoriaus 2006 m.
birželio 27 d. sakymas Nr. 1V-776 iki šio rinkos tyrimo tiriamojo laikotarpio pabaigos TEO
LT, AB rinkos dalis Skambu i inicijavimo rinkoje, matuojant TEO LT, AB tinkle inicijuot
skambu i trukme, sumaž jo 1 proc. punktu, bet tebesiekia 96,4 procento85. Darytina išvada,
kad infrastrukt ros kontrol TEO LT, AB suteikia esmin pranašum prieš konkurentus
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug rinkoje.
Tranzito paslaug sudaro skambu io perdavimas nuo telefono stoties (ne skaitant šios
stoties), esan ios ar iausiai skambinan iojo abonento, kurioje yra arba gali b ti vykdytas
tinkl sujungimas, iki telefono stoties (ne skaitant šios stoties), esan ios ar iausiai abonento,
kuriam skambinama, kurioje yra arba gali b ti vykdytas tinkl sujungimas, per vien (ar
daugiau) telefono stot , kuri n ra nei ar iausiai skambinan iojo abonento, nei ar iausiai
abonento, kuriam skambinama (toliau – tranzitin stotis). Pažym tina, kad tranzito paslaug
sudaro skambu io perdavimas per vien ar kelias tranzitines stotis, kurios visada yra
teikiamos fiksuotoje vietoje. Tai reiškia, kad tranzito paslauga savo prigimtimi yra paslauga,
teikiama fiksuotoje vietoje, nepriklausomai nuo to, ar tranzito paslaugos teikimui naudojama
vieš j judriojo ar fiksuoto telefono ryšio tinkl infrastrukt ra. Nacionalinio tranzito
paslaug , kaip ji apibr žta Tranzito paslaug , teikiam viešuoju fiksuoto telefono ryšio tinklu,
rinkos tyrimo metu, sudaro (toliau – Nacionalinio tranzito paslauga):
1. skambu i perdavimas per vien viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamo fiksuotoje
vietoje, tranzitin stot ( skaitant ši stot );
2. skambu i perdavimas nuo (iki) viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamo fiksuotoje
vietoje, vietin s stoties (ne skaitant šios stoties), esan ios ar iausiai skambinan iojo
83
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abonento (abonento, kuriam skambinama), kurioje yra arba gali b ti vykdytas tinkl
sujungimas, iki (nuo) viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamo fiksuotoje vietoje,
tranzitin s stoties ( skaitant ši stot ), kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl
sujungimas;
3. skambu i perdavimas nuo viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamo fiksuotoje vietoje,
tranzitin s stoties (ne skaitant šios stoties), kurioje yra arba gali b ti vykdytas tinkl
sujungimas, iki viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamo fiksuotoje vietoje, tranzitin s
stoties ( skaitant ši stot ), kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl sujungimas.
Taigi Nacionalinio tranzito paslaugos teikimo b tinoji s lyga taip pat yra viešasis
telefono ryšio tinklas, teikiamas fiksuotoje vietoje. Atlikus Tranzito paslaug , teikiam
viešuoju fiksuoto telefono ryšio tinklu, rinkos tyrim TEO LT, AB buvo vardytas kaip didel
tak Nacionalinio tranzito paslaug rinkoje turintis kio subjektas ir jam buvo nustatyti
pareigojimai, tarp j ir pareigojimas suteikti prieig . Per laikotarp nuo prieigos pareigojimo
nustatymo (RRT direktoriaus 2006 m. vasario 20 d. sakymas Nr. 1V-217 „D l kio subjekto
AB „Lietuvos telekomas“, turin io didel tak Nacionalinio tranzito paslaug , teikiam
viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai
pranešimai 2006, Nr. 14-167 )) iki šio rinkos tyrimo tiriamojo laikotarpio pabaigos TEO LT,
AB rinkos dalis Nacionalinio tranzito paslaug , rinkoje sumaž jo 37,2 proc. punkto ir siekia
59,8 procento86, ta iau remiantis Didel s takos nustatymo rinkoje gairi 75 punktu tai teb ra
itin didel rinkos dalis, nes viršija 50 procent . Darytina išvada, kad ir Nacionalinio tranzito
paslaug rinkoje infrastrukt ros kontrol TEO LT, AB suteikia esmin pranašum prieš
konkurentus Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug rinkoje.
Tod l Nacionalini skambu i Paslaug gav jams teikimas vieš j telefono ryšio
paslaug teik jo individualaus pasirinkimo ir (ar) išankstinio pasirinkimo b du neeliminuoja
infrastrukt ros kontrol s poveikio mažmenini Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
paslaug rinkai.
vertinus TEO LT, AB investicij vieš j fiksuoto telefono ryšio tinkl dyd ir esam
šio tipo tinklo geografin paplitim bei mažmenini pla iajuos io ryšio ir vieš j telefono
ryšio paslaug rinkose užimamas rinkos dalis bei tikslus didinti šias rinkos dalis, darytina
išvada, kad šiuo metu greitai ir pigiai TEO LT, AB infrastrukt ros dubliuoti ne manoma bei
netikslinga, o s lygos atsirasti veiksmingai konkurencijai labai ribotos. Infrastrukt ros
kontrol TEO LT, AB suteikia esmin pranašum prieš konkurentus Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams paslaug rinkoje.
Prieiga prie finansini ištekli , patirtis elektronini ryši veikloje ir technologinis
pranašumas
Lietuvos Respublikoje veikianti TEO LT, AB kartu su susijusiais juridiniais
asmenimis yra didžiausi patirt elektronini ryši rinkoje turintis Lietuvos Respublikos kio
subjektas. Be to, TEO LT, AB netiesiogiai priklauso vienai didžiausi Europoje elektronini
ryši veikl vykdan iai monei „TeliaSonera AB“, kuri per savo antrin mon „Amber
Teleholding A/S“ valdo 60 proc. TEO LT, AB akcij . Taigi, nedidel ms (lyginant su TEO
LT, AB susijusi juridini asmen grupe) Lietuvos Respublikos mon ms n ra galimybi
lygiaver iai konkuruoti su TEO LT, AB valdymo, rinkodaros, technologij , finansini ištekli
bei kitose srityse.
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Masto ir vairov s ekonomija
Masto ekonomija atsiranda tuomet, kai vidutin bendroji produkto savikaina maž ja
did jant produkcijos kiekiui. Masto ekonomija, teikiant Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams paslaugas, yra galima tuomet, kai Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
teik jas gali pasiekti didel skai i vartotoj , t.y. kai disponuoja gerai išvystytu ir didel dal
šalies teritorijos apr pian iu tinklu. TEO LT, AB gali pasinaudoti masto ekonomijos
teikiamais pranašumais d l pla iai išvystyto tinklo.
Pažym tina, kad TEO LT, AB iš viso turi mažiausiai 1,2 mln. linij 87, kuriomis gali b ti
teikiamos viešosios telefono ryšio paslaugos. Be to, TEO LT, AB 2006 m. sausio 30 d.
skunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui d l Lietuvos Respublikos ryši
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. sakymo Nr. 1V-1166 „D l kio
subjekto AB „Lietuvos telekomas“, turin io didel tak skambu i užbaigimo AB „Lietuvos
telekomas“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ ir
Lietuvos Respublikos ryši reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d.
sakymo Nr. 1V-1165 „D l skambu i užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio
tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos apibr žimo“ nurod , jog „tinklas buvo
pastatytas 1,5 mln. vartotoj “ (9 psl.). Akivaizdu, kad šiuo metu TEO LT, AB tinklas yra
pakankamai gerai išpl totas ir trumpu laikotarpiu be papildom investicij gal t teikti
Nacionalini skambu i paslaugas ________.88 Vartotoj ir (ar) Paslaug gav j .
vairov s ekonomija atsiranda tuomet, kai bendrieji kaštai maž ja d l keleto paslaug
teikimo vienu metu. Elektronini ryši rinkoje vairov s ekonomija egzistuoja tinklo
paslaugoms, nes infrastrukt ros kaštai gali b ti paskirstyti tarp ši paslaug . TEO LT, AB
kasmet si lo vis daugiau mažmenini mok jimo plan , tokiu b du susiedama atskiras
paslaugas ir pasinaudodama vairov s ekonomijos teikiamais pranašumais. Be to, TEO LT,
AB teikia ne tik mažmenines prieigos paslaugas Vartotojams ir Paslaug gav jams, vieš sias
telefono ryšio paslaugas, tarp j Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugas,
duomen perdavimo paslaugas, bet ir didmenines paslaugas tokias, kaip infrastrukt ros
nuomos, tinkl sujungimo paslaugos ir pan., tai leidžia paskirstyti infrastrukt ros kaštus
vairioms paslaugoms. Pažym tina tai, jog nors mažmenin s prieigos paslaug gav jams,
išskyrus vartotojus, ir Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugos formuoja
atskiras rinkas, vis tik j s sajos yra svarbios. Paprastai šios paslaugos yra viena kit
papildan ios ir paslaug teik j , teikian i tiek prieigos paslaug gav jams, išskyrus
vartotojus, tiek Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugas, siejamos bendrus
paslaug paketus.
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TEO LT, AB 2000 m. metin ataskaita, 7 psl.
TEO LT, AB 2007 m. I pusme io duomenimis, teik 756 768 Vartotojams ir Paslaug gav jams prieigas
fiksuotoje vietoje prie viešojo telefono ryšio tinklo, kuriomis teikiamos viešosios telefono ryšio paslaugos
( kaitant Nacionalinius skambu ius). Kadangi TEO LT, AB tinklas yra pastatytas 1,5 mln. vartotoj , TEO LT,
AB turi galimybes teikti Nacionalini skambu i paslaugas 743 t kst. Vartotoj ir (ar) Paslaug gav j . Šaltinis:
TEO LT, AB RRT teikiama informacija pagal Bendr j vertimosi elektronini ryši veikla s lyg apraš .
88
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21 paveikslas. TEO LT, AB mažmenini mok jimo plan skai iaus dinamika, vnt.,
2004–2007 m. II ketv.89
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Masto ir vairov s ekonomijos teikiami pranašumai leidžia TEO LT, AB teikti
mažmenines vieš sias telefono ryšio paslaugas mažesn mis vidutin mis s naudomis, lyginant
su alternatyviais paslaug teik jais. Tokiu b du yra ribojamas tiek potenciali rinkos dalyvi
jimas rink , tiek konkurencijos tarp rinkoje veikian i kio subjekt vystymasis.
Vertikali integracija
Mažmenin s rinkos formavim si ir vystym si lemia rinkoje dalyvaujan i juridini
asmen veikla ir didmenin se rinkose, susijusiose su atitinkama mažmenine rinka.
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslauga pirmiausia yra susijusi su
didmenine Skambu i inicijavimo paslauga bei Nacionalinio tranzito paslauga. TEO LT, AB
teikiamos Skambu i inicijavimo bei Nacionalinio tranzito paslaugos yra TEO LT, AB
teikiam Nacionalini skambu i Paslaug gav jams dalis, t.y. paslaugos yra vertikaliai
integruotos. Pažym tina, kad TEO LT, AB si lomos didmenin s paslaugos (Skambu i
inicijavimas ir Nacionalinis tranzitas) yra skirtos tuo pat metu tenkinti ir savo, ir kit rinkos
dalyvi poreikius. Tai reiškia, jog konkurencin aplinka Skambu i inicijavimo ir
Nacionalinio tranzito paslaug rinkose takoja konkurencin aplink Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams rinkoje. 2006 m. RRT atlikto Skambu i inicijavimo rinkos tyrimo metu
nustatyta, kad šioje rinkoje TEO LT, AB už m 97,4 procento90 atitinkamos rinkos ir
konkurencija joje n ra veiksminga. Per Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos
tyrimo tiriam j laikotarp TEO LT, AB Skambu i inicijavimo rinkos dalis sumaž jo tik
labai nežymiai – iki 96,4 procento atitinkamos rinkos. RRT už laikotarp nuo 2000 m. sausio
89

Šaltinis: TEO LT, AB RRT teikiama informacija pagal Bendr j vertimosi elektronini ryši veikla s lyg
aprašo 33 punkt .
90
Šaltinis: Skambu i inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo
ataskaita, Vilnius, 2006 // http://www.rrt.lt/index.php?1073847908
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1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. atlikto Tranzito paslaug , teikiam viešuoju fiksuoto telefono
ryšio tinklu, rinkos tyrimo metu nustatyta, kad Nacionalinio tranzito paslaug rinkoje TEO
LT, AB užima 97 procentus91 atitinkamos rinkos ir konkurencija joje tai pat n ra veiksminga.
Nusta ius pareigojimus didel tak atitinkamoje rinkoje turin iam kio subjektui - TEO LT,
AB, Nacionalinio tranzito rinkos dalis maž jo ir Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
rinkos tyrimo tiriamojo laikotarpio pabaigoje siek 59,8 procento. Visgi, TEO LT, AB ir
toliau lieka didel tak turin iu subjektu, nes Didel s takos nustatymo rinkoje gairi 75
punkte nurodoma, kad itin didel s rinkos dalys – viršijan ios 50 procent , gali b ti tiesioginis
dominuojan ios pad ties rinkoje rodymas.
Paslaug teik jai neturintys savo infrastrukt ros, Atsietos prieigos pagrindu gali teikti
mažmenines vieš sias telefono ryšio ( skaitant Nacionalini skambu i ) ir pla iajuos io ryšio
paslaugas. Tokiu atveju, Atsietos prieigos paslauga yra teikiam mažmenini paslaug
( skaitant Nacionalini skambu i ) dalis. RRT atlikto Atsietos prieigos rinkos tyrimo
duomenimis, šioje rinkoje TEO LT, AB 2005 m. rugs jo 30 d. tur jo 98,84 proc. vis
metalin s vytos poros linij , reikaling Atsietai prieigai teikti Lietuvos Respublikos
teritorijoje, ir konkurencija šioje rinkoje n ra veiksminga. RRT duomenimis TEO LT, AB
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos tiriamojo laikotarpio pabaigoje tur jo
99,02 procent vis metalin s vytos poros linij ir buvo sudar s tik vien Atsietos prieigos
teikimo sutart .
Vertikalios integracijos egzistavimas suteikia TEO LT, AB ženkl pranašum prieš
kitus rinkos dalyvius, ketinan ius teikti ar teikian ius mažmenines vieš sias telefono ryšio
( skaitant Nacionalini skambu i ) ir pla iajuos io ryšio paslaugas bei sudaro nevienodas
konkurencines s lygas esantiems ir potencialiems rinkos dalyviams veikti tiek Atsietos
prieigos, Skambu i inicijavimo, Nacionalinio tranzito, tiek Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams rinkoje. TEO LT, AB, b dama didžiausia Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams teik ja, yra suinteresuota savo rinkos dalies atitinkamose mažmenin se
rinkose išlaikymu ir (ar) didinimu, k ji gali takoti, kontroliuodama susijusias didmenines
paslaugas.
Vertikali integracija gali sudaryti paskatas TEO LT, AB paslaug kainodaroje taikyti:
a) nepagr stai aukštas kainas (angl. excessive prices) ir kryžmin subsidijavim ; b) kain
diskriminavim ; c) grobuoniškas kainas (angl. predatory pricing) ir kain spaudim . B dama
didžiausia Atsietos prieigos, Skambu i inicijavimo, Nacionalinio tranzito paslaug (t.y.
didmenini paslaug , kurios yra Nacionalini skambu i Paslaug gav jams sudedamosios
dalys) teik ja, TEO LT, AB valdo galimybes atitinkama kain politika siekti konkurencijos
ribojimo atitinkamose mažmenin se rinkose.
8.1.4. Potenciali konkurencija
Nors viešojo fiksuoto telefono ryšio viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos
liberalizavimas 2003 m. sudar s lygas nauj rinkos dalyvi at jimui rink , vis tik tai
netur jo ženklios takos TEO LT, AB Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos
dalies maž jimui. Matuojant skambu i trukme, TEO LT, AB Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams rinkos dalis tiriamuoju laikotarpiu išaugo nuo 89,70 proc. iki 93,08 proc.
viduryje, nuo viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos liberalizavimo pradžios, kai TEO LT,
AB tur jo 100 proc. šios rinkos, jo turima Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos
dalis pagal skambu i trukm sumaž jo 6,92 procentinio punkto. Alternatyvi j Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j rinkos dalis 2007 m. birželio 30 d. sudar
91

Šaltinis: RRT Tranzito paslaug , teikiam viešuoju fiksuoto telefono ryšio tinklu, rinkos tyrimo ataskaita,
Vilnius, 2006 // http://www.rrt.lt/index.php?1073847908
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6,92 proc. Taigi, konkurencija Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje nestipr ja.
Esmini rinkos charakteristikos poky i tendencij rinkos tyrimo metu nenustatyta. Šie
argumentai suponuoja, kad konkurencijos vystymosi perspektyva Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams rinkoje yra mažai tik tina.

8.2. KONKURENCIJOS PROBLEMOS
Išanalizavus pagrindinius kriterijus (rinkos strukt r ,
jimo
rink barjerus,
potenciali konkurencij ), kuriais remiantis sprendžiama, ar konkurencija Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams rinkoje yra veiksminga, nustatyta, kad:
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos 93,08 procent dal užima
TEO LT, AB. Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje didel tak
turin io kio subjekto pad tis leidžia TEO LT, AB, nustatant Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams kainas, taikyti diskriminacin kainodar , ribojan i
konkurencijos vystym si šioje rinkoje
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugai b dingas vertikalus
integruotumas (t.y. Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslauga yra
viena vertikaliai integruotos vert s grandin s dalis), kuris suteikia TEO LT, AB
galimybes ir paj gumus teikti kelet paslaug vienu metu, tod l tai suteikia TEO
LT, AB pranašum kit
kio subjekt atžvilgiu ir sudaro nevienodas
konkurencines s lygas Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje.
jimo Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rink barjerai d l sunkiai
dubliuojamos infrastrukt ros kontrol s išlieka aukšti.
Masto ir vairov s ekonomijos teikiami pranašumai leidžia TEO LT, AB teikti
mažmenines vieš sias telefono ryšio paslaugas mažesniais vidutiniais kaštais,
palyginti su alternatyviais paslaug teik jais. Tokiu b du yra ribojamas tiek
potenciali rinkos dalyvi
jimas
rink , tiek konkurencijos tarp rinkoje
veikian i kio subjekt vystymasis.
Potencialios konkurencijos Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje
n ra.
Atlikus konkurencijos veiksmingumo Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
rinkoje tyrim , RRT konstatuoja, kad konkurencija Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams rinkoje n ra veiksminga ir nustato šias konkurencijos atitinkamoje rinkoje
problemas:
1. Infrastrukt ros, alternatyvios TEO LT, AB infrastrukt rai, kuria galima b t
teikti Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugas konkurencin mis
s lygomis tr kumas.
2. TEO LT, AB, išnaudodamas savo didel tak Nacionalini skambu i rinkoje,
taiko diskriminacin kainodar , nustatydamas nepagr stai aukštesnes kainas
Nacionaliniams skambu iams Paslaug gav jams iš savo tinklo kitus Lietuvos
Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, tokiu b du turi galimybes
riboti konkurencijos vystym si šioje rinkoje.
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3. Vertikali integracija, disponuojamos infrastrukt ros kontrol bei didel taka
vertikaliai susijusi didmenini paslaug rinkose TEO LT, AB suteikia esmin
pranašum mažmenin se rinkose kainos atžvilgiu palyginti su konkurentais d l:
a. nepagr stai aukšt kain (angl. excessive prices) ir kryžminio subsidijavimo
pritaikymo galimyb s. Tai gali b ti gyvendinta keliais b dais. Nesant kain
kontrol s, tai gali b ti daroma tiesiog nepagr stai didinant didmenin s prieigos
paslaug kainas, lyginant su paslaugos s naudomis. Net ir tuo atveju, kai
egzistuoja kain kontrol s mechanizmas toks, kaip kain orientavimas
s naudas, tas pats tikslas gali b ti pasiektas, nepagr stai priskiriant s naudas
didmeniniams produktams ir (ar) paslaugoms arba d l neefektyvi
(nereikaling ) s naud priskyrimo didmenin ms paslaugoms, taip sukuriant
jimo
rink barjerus naujiems mažmenini paslaug teik jams, kurie
mažmenines paslaugas teikia atitinkam didmenini paslaug pagrindu;
b. kain diskriminavimo pritaikymo galimyb s. Vertikaliai integruotas kio
subjektas, turintis didel tak didmenini produkt ir (ar) paslaug rinkoje, turi
galimyb ir motyvacij diskriminuoti kainomis, pakeldamas kainas didmenin s
paslaugos gav jams ar užd damas jiems papildomus užmokes ius, tokiu b du
apsunkindamas mažmenini paslaug teik j , kurie mažmenines paslaugas
teikia atitinkam didmenini paslaug pagrindu, konkuravimo Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams rinkoje galimybes.
c. grobuonišk kain (angl. predatory pricing) ir kain spaudimo (angl. margin
squeeze) pritaikymo galimyb s. Vertikaliai integruotas kio subjektas,
disponuojantis teritoriniu atžvilgiu išvystyta infrastrukt ra, ir turintis 93,08
proc. Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos, TEO LT, AB gali
pasi lyti grobuoniškas kainas galutiniams savo mažmenini paslaug gav jams,
taip sukurdamas kain spaudim ir stabdydamas konkurencij mažmenini
produkt ir paslaug rinkoje.

Išvada
Remiantis aukš iau išd stytomis aplinkyb ms, RRT konstatuoja, kad konkurencija
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje n ra veiksminga.

8.3. DIDEL
TAK
VARDIJIMAS

ATITINKAMOJE RINKOJE TURIN I

KIO SUBJEKT

RRT konstatuoja, kad:
1.
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinka buvo apibr žta RRT
direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymo Nr. 1V-990 1.1 punkte. Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams rinka yra Lietuvos Respublikos teritorij apr pianti
(nacionalin ) rinka, kuri sudaro fiksuotoje vietoje viešuoju telefono ryšio tinklu
teikiami Nacionaliniai skambu iai Paslaug gav jams nepriklausomai nuo ši
skambu i teikimo b do.
2. Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos 93,08 procent dal užima
TEO LT, AB.
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3. TEO LT, AB, parduodamas Nacionalini skambu i
paslaug , nesusiduria su potencialia konkurencija.

Paslaug

gav jams

4. Kit juridini asmen alternatyvios infrastrukt ros per trump laik neturi
galimybi tapti vienodai konkurencingomis ir pla iai paplitusiomis teritorinio
padengimo prasme, palyginti su TEO LT, AB infrastrukt ra.
5. Kitas kio subjektas, nor damas teikti
gav jams paslaugas ir netur damas savo
didmenines paslaugas iš TEO LT, AB.
rinkose kio subjektas TEO LT, AB
atitinkamose rinkose n ra veiksminga.

Nacionalini skambu i Paslaug
infrastrukt ros yra priverstas pirkti
Atitinkamose didmenini paslaug
turi didel tak ir konkurencija

6. TEO LT, AB turi galimybes bei ekonomin interes vienašališkai nustatyti sau
palankias paslaug kainas ir stabdyti konkurencij mažmenini produkt
(paslaug ) rinkoje.
RRT konstatuoja, kad TEO LT, AB turi 93,08 procent Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams rinkos dal , jimo rink barjerai yra aukšti, potenciali konkurencija šioje
rinkoje yra negalima. Šie veiksniai leidžia TEO LT, AB elgtis Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams rinkoje nepriklausomai nuo konkurent , klient ir galiausiai vartotoj .
Kaip nurodyta Ataskaitos 4.3 dalyje, TEO LT, AB kartu su UAB „Baltic Data
Center“, UAB „Kompetencijos ugdymo centras“, UAB „Lintel“, UAB „Omnitel“, UAB
„Voicecom“, Vš „TEO sportas“ ir AB „Nacionalin skaitmenin televizija“ sudaro vien
Lietuvos Respublikoje veikiant kio subjekt (toliau – kio subjektas TEO LT, AB ).
Atsižvelgdama aukš iau išvardintas aplinkybes ir faktus, RRT daro išvad , kad kio
subjektas TEO LT, AB turi didel tak Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje.
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9. PAREIGOJIM TEO LT, AB NUSTATYMAS

9.1. TEO LT, AB ESAMI NUSTATYTI PAREIGOJIMAI

Atsižvelgiant tai, kad kio subjektas TEO LT, AB turi didel tak Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams rinkoje, RRT, vadovaudamasi Elektronini ryši statymo
17 straipsniu, turi teis nustatyti atitinkamus pareigojimus, tinkamus konkre iu atveju.
pareigojim pob dis ir reguliavimo b tinumas priklauso nuo to, ar kio subjektas turi
didel tak rinkoje ir ar ja naudojasi.
Atlikus Pirm j rinkos tyrim , RRT direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymu Nr.
1V-990 buvo pakeisti Ryši reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s
direktoriaus 2002 m. lapkri io 28 d. sakymu Nr. 158 „D l Rink , kuriose didel tak
turintiems kio subjektams taikomas pareigojimas suteikti prieig , s rašo patvirtinimo“ (Žin.,
2002, Nr. 117-5284) patvirtintame Rink , kuriose didel tak turintiems kio subjektams
taikomas pareigojimas suteikti prieig , s raše nustatytas Lietuvos Respublikos
telekomunikacij
statymo (Žin., 1998, Nr. 56-1548; 2002, Nr. 75-3215) (toliau –
Telekomunikacij statymas)16 straipsnyje nurodytas pareigojimas, Ryši reguliavimo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2002 m. gruodžio 5 d. sakymu
Nr. 170 „D l didel tak vieš j fiksuoto telefono ryšio paslaug ir tinkl rinkoje turin i
kio subjekt “ (Informaciniai pranešimai, 2002, Nr. 97-518; 2003, Nr. 1-11) nustatyti
Telekomunikacij statymo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24 straipsniuose nurodyti
pareigojimai bei Ryši reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s
direktoriaus 2002 m. gruodžio 13 d. sakymu Nr. 177 „D l Rink , kuriose didel tak
turintiems kio subjektams taikomas skaidrumo pareigojimas, s rašo ir reikalaujamos skelbti
informacijos masto, detalumo ir paskelbimo b do nustatymo“ (Žin., 2002, Nr. 119-5390)
patvirtintame Rink , kuriose didel tak turintiems kio subjektams taikomas skaidrumo
pareigojimas, s raše ir reikalaujamos skelbti informacijos masto, detalumo ir paskelbimo
b do apraše nustatytas Telekomunikacij statymo 12 straipsnyje nurodytas pareigojimas
tokia apimtimi, kiek jie yra susij su Nacionalini skambu i Paslaug gav jams teikimu
(likusia apimtimi Telekomunikacij statymo pagrindu nustatyti pareigojimai lieka galioti
pagal Elektronini ryši statymo 79 straipsn ), šiuos pareigojimus pagal Elektronini ryši
statymo 32 straipsn , kuriuos TEO LT, AB prival jo vykdyti nuo šio sakymo sigaliojimo
dienos:
1. Kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojim . kio subjektas TEO LT, AB
privalo kiek tai susij su Nacionalini skambu i Paslaug gav jams teikimu:
1.1. užtikrinti, kad Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kaina neb t mažesn
nei kaina, orientuota s naudas, apskai iuotas pagal pilnai paskirstyt s naud metod (angl.
Fully Distributed Costs – FDC), ir pateikti RRT tai patvirtinan ius dokumentus;
1.2. tvarkyti s naud apskait pagal S naud apskaitos pagal pilnai paskirstyt
s naud metod taisykles, patvirtintas RRT direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. sakymu Nr.
1V-737 „D l Lietuvos Respublikos ryši reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio
28 d. sakymo Nr. 1V-1164 „D l S naud apskaitos pagal pilnai paskirstyt s naud metod
taisykli patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 70-2606) .
2. pareigojim tvarkyti apskait pagal Apskaitos atskyrimo taisykles ir su apskaitos
atskyrimu susijusius reikalavimus, patvirtintus RRT direktoriaus 2006 m. birželio 14 d.
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sakymu Nr. 1V-738 „D l Apskaitos atskyrimo taisykli ir su apskaitos atskyrimu susijusi
reikalavim patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 70-2607) (toliau – Apskaitos atskyrimo taisykl s).
kio subjektas TEO LT, AB privalo, kiek tai susij su Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams teikimu, tvarkyti apskait pagal Apskaitos atskyrimo taisykles.

9.2. TEO LT, AB SUSIJUSIOSE DIDMENIN SE RINKOSE NUSTATYT
PAREIGOJIM POVEIKIO VERTINIMAS
Kaip nurodyta Ataskaitos 8.1.3 skyriuje, Atsietos prieigos, Skambu i inicijavimo,
Nacionalinio tranzito ir Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugos yra vertikaliai
integruotos, taigi ir ši paslaug rinkose nustatyti pareigojimui turi tarpusavio s saj . RRT,
atlikusi Atsietos prieigos, Skambu i inicijavimo ir Tranzito paslaug , teikiam viešuoju
fiksuoto telefono ryšio tinklu, rink tyrimus, nustat , kad kio subjektas TEO LT, AB turi
didel tak Atsietos prieigos, Skambu i inicijavimo bei Nacionalinio tranzito paslaug
rinkose. Atlikus Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos tyrim , nustatyta, kad
kio subjektas TEO LT, AB šioje rinkoje taip pat turi didel tak , o pagrindin s
konkurencijos problemos šioje rinkoje yra alternatyvios infrastrukt ros nebuvimas ir kio
subjekto TEO LT, AB interesas ir galimyb riboti konkurencij Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams rinkoje išnaudojant rinkos gali , turim didmenini paslaug rinkoje bei
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje.
Pagal „investavimo laipteli “ teorij , teik jas, nor damas investuoti nuosavo tinklo
pl tr , vis pirma turi tur ti pakankamai didel galutini paslaug gav j skai i , gyt
naudojantis istorinio operatoriaus (angl. incumbent) infrastrukt ra. Atsižvelgdama tai, kad
tiek Atsietos prieigos, tiek Skambu i inicijavimo, tiek Nacionalinio tranzito rink tyrim
metu kio subjektui TEO LT, AB buvo nustatyti pareigojimai suteikti prieig , kurie
pareigoja kio subjekt TEO LT, AB s žiningai der tis su kitais kio subjektais, neatsisakyti
suteikti prieig aiškiomis ir priimtinomis s lygomis, nenutraukti jau suteiktos prieigos bei
suteikti prieig prie vis b tin priemoni , RRT mano, kad šie pareigojimai iš dalies šiuo
metu sprendžia alternatyvios infrastrukt ros nebuvimo problem ir suteikia kitiems paslaug
teik jams, neturintiems arba turintiems teritoriniu atžvilgiu ribot infrastrukt r , galimyb
teikti Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugas nuomojama infrastrukt ra. Kita
vertus, alternatyvios infrastrukt ros tr kum sprendžia pareigojimas užtikrinti savo abonento
teis naudotis bet kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo teikiamomis telefono ryšio
paslaugomis, kur pagal Elektronini ryši statymo 33 straipsn 1 dal privalo vykdyti kio
subjektai, turintys didel tak prisijungiant prie viešojo telefono ryšio tinklo ir j naudojant
fiksuotoje vietoje. RRT atliko Vartotojams ir paslaug gav jams, išskyrus vartotojus,
teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje, rink tyrimus, kuri
metu nustatyta, kad TEO LT, AB turi didel tak tiek Vartotojams teikiamos prieigos prie
viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje, tiek Paslaug gav jams, išskyrus
vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje,
tod l TEO LT, AB privalo užtikrinti savo abonento teis naudotis bet kurio vieš j telefono
ryšio paslaug teik jo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis, o tai savo ruožtu taip pat tik iš
dalies sprendžia ir Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje nustatyt alternatyvios
infrastrukt ros nebuvimo problem 92.
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Be pareigojimo užtikrinti savo abonento teis naudotis bet kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo
teikiamomis telefono ryšio paslaugomis, kio subjektui TEO LT, AB Vartotojams ir paslaug gav jams,
išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje, rink tyrim metu
taip pat nustatyti šie pareigojimai:
1. kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojimai;
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Atsietos prieigos, Skambu i inicijavimo ir Nacionalinio tranzito rink tyrim metu
kio subjektui TEO LT, AB yra nustatyti nediskriminavimo pareigojimai, kurie užtikrina
kitiems kio subjektams, kad j galimyb s konkuruoti su kio subjektu TEO LT, AB nebus
paveiktos galimo kio subjekto TEO LT, AB diskriminacinio elgesio. kio subjektui TEO
LT, AB vartotojams ir paslaug gav jams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo
telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje, rink tyrim metu nustatyti ir skaidrumo
pareigojimai, kuri nustatymas palengvina antikonkurencinio elgesio steb sen .
Atsietos prieigos rinkos tyrimo metu kio subjektui TEO LT, AB nustatyti ir apskaitos
atskyrimo bei kain kontrol s ir s naud apskaitos, taikant pilnai paskirstyt s naud metod ,
pareigojimai. Skambu i inicijavimo ir Nacionalinio tranzito rinkos tyrimo metu kio
subjektui TEO LT, AB nustatyti apskaitos atskyrimo bei kain kontrol s, taikant ilgo
laikotarpio vidutini padid jimo s naud (angl. Long Run Average Incremental Cost –
LRAIC) apskaitos metod , pareigojimai.
Vertinant b tinyb reguliuoti Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rink ex
ante, šios Ataskaitos 3 skyriuje parodyta, kad konkurencija Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams rinkoje nestipr ja, kaip to b t galima logiškai tik tis esant nustatytiems
pareigojimams didel tak atitinkamose didmenin se rinkose, vertikaliai susijusiose su
nagrin jam ja mažmenine rinka, turin iam kio subjektui TEO LT, AB. Akivaizdu, kad tiek
prieigos prie elektronini ryši infrastrukt ros suteikimo pareigojimai, tiek apskaitos
atskyrimo bei kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojimai, tiek nediskriminavimo bei
skaidrumo pareigojimai didmenin se Atsietos prieigos, Skambu i inicijavimo bei
Nacionalinio tranzito rinkose, taip pat pareigojimas suteikti didmenin s vietin s linijos
suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti paslaug bei pareigojimas užtikrinti
abonento teis naudotis bet kurio vieš j telefono ryšio paslaug teik jo teikiamomis telefono
ryšio paslaugomis mažmenin se rinkose, nustatyti didel tak atitinkamose rinkose turin iam
kio subjektui TEO LT, AB, neturi pakankamo potencialo užkirsti keli rastis šios Ataskaitos
4.2 skyriuje aprašytoms konkurencijos problemoms, susijusioms su vertikalia integracija, ir
paskatinti konkurencijos vystym si Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje. Be
to, visi šie pareigojimai nedaro takos TEO LT, AB, kaip didel tak turin io mažmenin je
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje kio subjekto, paskatoms manipuliuoti
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug kainodara, nustatant Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams kainas skambinant kitus Lietuvos Respublikos viešuosius
fiksuoto telefono ryšio tinklus, ir nesprendžia Ataskaitos 8.2 skyriuje vardytos šio rinkos
tyrimo metu identifikuotos naujos konkurencijos problemos – diskriminacin s kainodaros,
kadangi ši problema kyla ne iš vertikalios integracijos, su kuria susijusias konkurencijos
problemas mažmenin je Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje išspr sti pad ti
gal t šioje pastraipoje minimi TEO LT, AB nustatyti pareigojimai vertikaliai integruotose
atitinkamose didmenin se rinkose, o iš mažmenin je Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams rinkoje TEO LT, AB turimos didel s takos, kuri buvo rodyta šio rinkos tyrimo
metu.
Taigi, pareigojimai didmenini paslaug rinkose n ra pakankami užkirsti keli kio
subjektui TEO LT, AB pasinaudoti kain diskriminavimo, kryžminio subsidijavimo,
grobuonišk kain ir kain spaudimo taikymo galimybe. Konkurencij ribojan ios
diskriminacin s kainodaros taikymo, nustatant Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
kainas kitus Lietuvos Respublikos viešuosius telefono ryšio tinklus, problema atsiranda d l
2. apskaitos atskyrimo pareigojimai;
3. pareigojimai suteikti didmenin s vietin s linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti
paslaug (angl. Wholesale Line Rental) bei su šiuo pareigojimu susij skaidrumo, nediskriminavimo, kain
kontrol s ir s naud apskaitos bei apskaitos atskyrimo pareigojimai.
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to, kad TEO LT, AB pasinaudoja savo turima didele taka Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams rinkoje, o pareigojimai atitinkamose didmenini paslaug rinkose nesprendžia ir
nestabdo TEO LT, AB paskat manipuliuoti Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
kainomis kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, tod l
konkurencija Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje ne tik nedid t , o netgi
maž t

9.3. TEO LT, AB PAREIGOJIM NUSTATYMAS
RRT, gyvendindama Elektronini ryši statymo 8 straipsnio 1 dalyje numatyt tiksl ,
siekia išspr sti Ataskaitos 8.2 skyriuje nustatytas Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
rinkoje esan ias konkurencijos problemas bei skatinti veiksming konkurencij elektronini
ryši srityje ir užtikrinti elektronini ryši paslaug vartotoj teisi apsaug .
RRT nustat , kad kio subjektas TEO LT, AB turi didel tak Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams rinkoje. Vadovaudamasi Elektronini ryši
statymo
17 straipsnio 1 dalies 6 punktu, RRT turi teis nustatyti konkre iu atveju tinkamus
pareigojimus didel tak atitinkamoje rinkoje turin iam kio subjektui pagal Elektronini
ryši statymo 32 straipsnio nuostatas.
9.3.1. RRT direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymu Nr. 1V-990 nustatyt
galiojimas

pareigojim

vertinusi Ataskaitos 8.2 skyriuje vardintas konkurencijos problemas, RRT
konstatuoja, jog Pirmojo rinkos tyrimo Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje
nustatytos konkurencijos problemos - infrastrukt ros, alternatyvios TEO LT, AB
infrastrukt rai, kuria galima b t teikti Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaugas
konkurencin mis s lygomis tr kumas bei vertikali integracija, disponuojamos infrastrukt ros
kontrol bei didel taka vertikaliai susijusi didmenini paslaug rinkose - nepasikeit , tod l
Pirmojo rinkos tyrimo metu kio subjektui TEO LT, AB RRT direktoriaus 2006 m. rugs jo
18 d. sakymu Nr. 1V-990 nustatyti kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojimas bei
pareigojimas tvarkyti apskait pagal Apskaitos atskyrimo taisykles, vadovaujantis Taisykli
21 punktu, yra paliekami galioti.
9.3.2. pareigojimas netaikyti diskriminacin s kainodaros
Šiuo Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkos tyrimu identifikuota
papildoma konkurencijos vystym si Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje
ribojanti problema – TEO LT, AB, išnaudodamas savo didel tak Nacionalini skambu i
rinkoje, taiko diskriminacin kainodar ir nustato nepagr stai aukštesnes kainas
Nacionaliniams skambu iams Paslaug gav jams iš savo tinklo kitus Lietuvos Respublikos
viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus.
Šiuo rinkos tyrimu identifikuotai papildomai konkurencijos problemai spr sti kio
subjektui TEO LT, AB nustatomas pareigojimas netaikyti diskriminacin s kainodaros, kai
skambu iai užbaigiami kituose Lietuvos Respublikos viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio
tinkluose.
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Vadovaujantis Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu, RRT turi
teis nustatyti konkre iu atveju tinkamus pareigojimus didel tak atitinkamoje rinkoje
turin iam kio subjektui pagal Elektronini ryši
statymo 32 straipsnio nuostatas.
Elektronini ryši statymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad RRT, nusprendusi, kad
pareigojim , galim nustatyti pagal Elektronini ryši statymo 18, 19, 20, 21, 22 ir 23
straipsnius, taip pat pareigojim , atitinkamais atvejais privalom vykdyti pagal Elektronini
ryši statymo 33 straipsn , nepakanka, kio subjektui, turin iam didel tak atitinkamoje
rinkoje, nustato tinkamus, atsižvelgiant nustatyt problem pagr stus, proporcingus ir
siekiamais tikslais pateisinamus pareigojimus, skaitant reikalavimus nenustatyti pernelyg
dideli kain , nekliudyti patekti rink ar neriboti konkurencijos, nustatant grobuoniškas
kainas, nesuteikti geresni s lyg atskiriems galutiniams paslaug gav jams ar nepagr stai
nesieti paslaug , taip pat pareigojimus užtikrinti RRT nustatyt paslaug kokyb .
TEO LT, AB, užimantis dominuojan i pad t Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams rinkoje bei vardytas kaip didel tak šioje rinkoje turintis kio subjektas, turi,
palyginti su konkurentais, esmin pranašum kain atžvilgiu, ir kaip buvo parodyta šios
Ataskaitos 8.2 skyriuje turi galimybi ir motyv taikyti diskriminacin kainodar , kryžmin
subsidijavim , kain diskriminavim bei grobuoniškas kainas ir kain spaudim .
Atsižvelgiant RRT direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymu Nr. 1V-990 kio subjektui
TEO LT, AB nustatyt kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojim , reikalaujant , kad
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kaina neb t mažesn nei kaina, orientuota
s naudas, apskai iuotas pagal pilnai paskirstyt s naud metod (angl. Fully Distributed
Costs – FDC) ir sprendžiant su didel tak Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
rinkoje turin io kio subjekto vertikalia integracija, disponuojamos infrastrukt ros kontrole
bei turima didel tak vertikaliai susijusi didmenini paslaug rinkose susijusias problemas,
bei tai, jog pareigojimas netaikyti diskriminacin s kainodaros šioje rinkoje TEO LT, AB,
kaip didel tak rinkoje turin iam kio subjektui, n ra nustatytas, TEO LT, AB turi
galimybes taikyti žymiai didesnes nei patiriamos s naudos Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams kainas (t.y. taikyti diskriminacin kainodar ). Šios Ataskaitos 8.1.2 skyriuje
parodyta, kad TEO LT, AB taiko diskriminacin Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
paslaug kainodar – skambu iams kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono
ryšio tinklus taiko žymiai didesn marž nei skambu iams savame tinkle, taip sukurdamas
konkurencijos ribojimo Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje situacij , kai
Nacionaliniai skambu iai Paslaug gav jams kitus viešuosius telefono ryšio tinklus iš kio
subjekto TEO LT, AB tinklo tampa neobjektyviai brangesni. pareigojimas netaikyti
diskriminacin s kainodaros, nustatant Nacionalini skambu i Paslaug gav jams, kai
skambu iai užbaigiami kituose Lietuvos Respublikos viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio
tinkluose, kainas, yra svarbi konkurencijos užtikrinimo priemon Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams rinkoje. Šis pareigojimas sumažint
kio subjekto TEO LT, AB
galimybes riboti konkurencij bei mažinti kit kio subjekt paskatas eiti Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams rink ir prisid t gyvendinant Elektronini ryši statymo 8
straipsnio 1 dalyje numatyt tiksl bei sprendžiant Ataskaitos 8.2 skyriuje nustatytas
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje esan ias konkurencijos problemas.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo tikslais
ir principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje bei 2 straipsnio 1
dalyje, nes pareigojus kio subjekt TEO LT, AB netaikyti diskriminacin s kainodaros
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje, kai palaikomos neobjektyviai aukštos
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto
telefono ryšio tinklus, iš kio subjekto TEO LT, AB tinklo kainos, lyginat su Nacionalini
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skambu i Paslaug gav jams kainomis paties kio subjekto TEO LT, AB tinkle, bus
užkirstas kelias diskriminacinei kio subjekto TEO LT, AB praktikai, taikant diskriminacin
kainodar , riboti konkurencij Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje, tuo
pažeidžiant teis tus Paslaug gav j interesus.
Vadovaudamasi Elektronini ryši statymo 32 straipsnio 1 dalimi, RRT nustato kio
subjektui TEO LT, AB pareigojim netaikyti diskriminacin s kainodaros, numatant
objektyviai pagr st Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kitus Lietuvos Respublikos
viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, iš TEO AB, LT tinklo ir TEO LT, AB tinklo viduje
kain , paremt nediskriminacine kainodara, taikym . Šis pareigojimas yra tinkamas spr sti
konkurencijos ribojimo Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje problem ,
kylan i d l kio subjekto TEO LT, AB turimos didel s takos šioje rinkoje išnaudojimo, nes
kio subjektas TEO LT, AB yra pareigojamas netaikyti diskriminacin s Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams kainodaros alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams paslaug teik j tinklus.. Tai reiškia, kad TEO LT, AB, nustatydamas Nacionalini
skambu i Paslaug gav jams kainas kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto
telefono ryšio tinklus iš savo tinklo, privalo taikyti kainodar , paremt tais pa iais principais,
kaip ir Nacionaliniams skambu iams Paslaug gav jams savo tinkle, tai yra kaina turi b ti
nustatoma objektyviai remiantis skambu io strukt rini dali kainomis taip, kad b t
eliminuotas konkurencijai Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje žalingas
diskriminavimas kainomis.
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teikimas TEO LT, AB tinkle
apima analogiškas Nacionalinio skambu io Paslaug gav jams strukt rines dalis kaip ir
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teikimas kitus viešuosius telefono
ryšio tinklus (skambu io inicijavimas, skambu io užbaigimas). Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams schemos (kai tinkl sujungimas vykdomas nacionaliniame arba vietiniame
lygmenyje) pateiktos 22 ir 23 paveiksluose.
22 paveikslas. Bendroji Nacionalini skambu i Paslaug gav jams, inicijuot TEO
LT, AB tinkle ir užbaigt TEO LT, AB arba kituose Lietuvos Respublikos viešuosiuose
fiksuoto telefono ryšio tinkluose palyginimo schema, kai tinkl sujungimas vykdomas
nacionaliniame lygmenyje
TEO LT, AB tinklas

Nacionalinio skambu io Paslaug gav jams
užbaigimas TEO LT, AB tinkle
Vietin stotis

Tranzitin stotis

}

Vietin stotis

Nacionalinio skambu io Paslaug gav jams užbaigimas
kitame viešajame fiksuoto telefono ryšio tinkle

Kitas viešasis fiksuoto
telefono ryšio tinklas
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23 paveikslas. Bendroji Nacionalini skambu i Paslaug gav jams, inicijuot TEO
LT, AB tinkle ir užbaigt TEO LT, AB arba kituose Lietuvos Respublikos viešuosiuose
fiksuoto telefono ryšio tinkluose, palyginimo schema, kai tinkl sujungimas vykdomas
vietiniame lygmenyje

TEO LT, AB tinklas

Nacionalinio skambu io Paslaug gav jams
užbaigimas TEO LT, AB tinkle
Vietin stotis

}

Nacionalinio skambu io Paslaug gav jams
užbaigimas kitame viešajame fiksuoto telefono
ryšio tinkle

Kitas viešasis fiksuoto
telefono ryšio tinklas

Pateiktuose paveiksluose matyti, kad Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
TEO LT, AB tinkle ir Nacionalini skambu i Paslaug gav jams iš TEO LT, AB tinklo
kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus strukt ra skiriasi tik
skambu io užbaigimo dalimi. Taigi nustatant Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
kainas kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, objektyviai
atsirandantis skirtumas, lyginant su Nacionalinio skambu i Paslaug gav jams TEO LT, AB
tinkle kainomis, yra skambu io užbaigimo kaina kitame Lietuvos Respublikos viešajame
fiksuoto telefono ryšio tinkle. pareigojus didel tak Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams rinkoje turint kio subjekt TEO LT, AB netaikyti diskriminacin s kainodaros
alternatyvi j Nacionalini skambu i Paslaug gav jams paslaug teik j atžvilgiu,
nustatant Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kainas savo tinkle ir kitus viešuosius
fiksuoto telefono ryšio tinklus, Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kain skirtumas,
lyginant Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kainas iš TEO LT, AB kitus viešuosius
fiksuoto telefono ryšio tinklus ir Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kainas TEO LT,
AB tinklo viduje, turi b ti ne didesnis nei skambu i užbaigimo atitinkamuose tinkluose
kain skirtumas.
Remdamasi aukš iau išd styta Nacionalini skambu i Paslaug gav jams sudarymo
strukt ra, paaiškinan ia real skirtum tarp Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
kainos iš kio subjekto TEO LT, AB tinklo kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto
telefono ryšio tinklus ir Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kainos kio subjekto
TEO LT, AB tinklo viduje , RRT nustato, kad kio subjektas TEO LT, AB, privalo užtikrinti,
jog diskriminacin kainodara Nacionalini skambu i Paslaug gav jams rinkoje neb t
taikoma.
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Kadangi TEO LT, AB, kaip didel tak Nacionalini skambu i Paslaug gav jams
rinkoje turintis kio subjektas, vykdo RRT direktoriaus 2006 m. rugs jo 18 d. sakymu Nr.
1V-990 nustatyt kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojim , numatant , kad
Nacionalini skambu i Paslaug gav jams kaina neb t mažesn nei kaina orientuota
s naudas, apskai iuotas pagal pilnai paskirstyt s naud metod (angl. Fully Distributed
Costs – FDC), ir privalo pateikti RRT tai patvirtinan ius dokumentus, darytina išvada, jog
kio subjektas TEO LT, AB disponuoja informacija, pakankama nustatyti, kiek jam kainuoja
skambu i , inicijuot TEO LT, AB tinkle, užbaigimas tiek paties TEO LT, AB tinkle, tiek
kituose viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose Lietuvos Respublikoje. Tod l šio
pareigojimo vykdymas nesudarys kio subjektui TEO AB, LT papildomos naštos.

Išvada
kio subjektas TEO LT, AB, kiek tai susij su Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams teikimu, privalo užtikrinti, kad TEO LT, AB taikoma Nacionalini skambu i
Paslaug gav jams kainodara b t nediskriminacin ir Nacionalini skambu i Paslaug
gav jams kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus kain
skirtumas b t pagr stas Nacionalini skambu i Paslaug gav jams užbaigimo kio
subjekto TEO LT, AB tinkle ir kituose Lietuvos Respublikos viešuosiuose fiksuoto telefono
ryšio tinkluose kain skirtumu. kio subjektas TEO LT, AB pareigojim netaikyti
diskriminacin s kainodaros privalo prad ti vykdyti per 6 m nesius nuo šio sakymo
sigaliojimo dienos.
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