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Tikslas

• Prezentacijos tikslas – supažindinti su TSM nagrinėjimo
eiga ir pažvelgti kas laukia 2015 m.
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EK pasiūlymo dalys/nuostatos
Labai bendrai apie EK pasiūlymo dėl TSM dalis/nuostatas:
• Vienas ES leidimas – užtikrinti galimybę verstis el. ryšių veikla
ES, pateikus 1 notifikaciją, vienai iš NRI/BEREC
• Radijo dažnių politika – susijusi su EK galiomis (veto) įtakoti
radijo bendrą/harmonizuotą radijo spektro naudojimą ES
• ES didmeninių prieigos produktų sukūrimas – t. y. galimybės
naudotis tokiais pačiais produktais ES VN sudarymas
• Vartotojų apsauga
• Tinklų neutralumas – galimybė valdyti ir papildomai
apmokestinti duomenų srautus išskiriant spec. paslaugas
• Tarptinklinis ryšys – roaming‘o kainų mažinimo mechanizmas
• BEREC/EERRI valdymas
3 psl

EK pasiūlymo nagrinėjimo eiga
EK pasiūlymas pateiktas 2013-09-12
BEREC nuomonė pateikta
EK pasiūlymo (TSM) aptarimas RRT
EP pasiūlymų pateikimas
Diskusija ET darbo grupėje
Diskusija telekom. ministrų Taryboje 11-27

Mes esame čia

Nagrinėjimas PIRM_LV metu 2015 I pusm.
Telekom. paketo peržiūra 2015-2016 m.
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ES sprendimų priėmimas
Bendro sprendimo priėmimo procedūra.

TSM – I nagrinėjimo stadija (iš III galimų)
TSM
pasiūlymo
pateikimas

I nagrinėjimas
ES
institucijose

II nagrinėjimas
3 + 1 mėn. +

III
nagrinėjimas

Sutaikinimo komitetas 6+2 sav.

6 sav.

Mes esame čia
Pasiūlymo nagrinėjimo ES institucijose eiga

Kiekviename etape egzistuojančios galimybės:
- ES institucijos nesusitaria dėl t. a. nuostatų;
- Sutaria - bendras požiūris ET, kad gali sutikti su EP pasiūlymais.
- EK atsiima pasiūlymą.
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Interesų derinimas ES institucijose
ET ir EP nuomonių skirtumai:
 Dėl EK galių įtakoti radijo spektro politiką (25 m. vs. VN galios)
 Dėl tarptinklinio ryšio reguliavimo (Roam-Like-At-Home (RLAH) +
Fair Use Policy/Limits (FUP/FUL) vs. ?)
ET ir BEREC nuomonė sutapo dėl:
 Vieno ES leidimo nuostatų išbraukimo
 ES didm. prieigos produktų išbraukimo
 Tinklų neutralumo - vadovautis principu

BEREC veikla:
 Teikė ekspertinę info/nuomonę
 Inicijavo what-if susitikimus

RRT

Teikė informaciją SM
Derino LT pozicijas
Dalyvavo
procesuose

BEREC
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2014 m. lapkritis
• PIRM_IT – 2014-11-14 pateikė kompromisą:
 Dėl dažnių politikos/dėl tarptinklinio ryšio/dėl tinklų neutralumo
•




PIRM_IT po diskusijų iš EK pasiūlymo išbraukė nuostatas:
Vieno ES leidimo – nėra esminė problema, sudėtingas jos įgyv.
Didmeninių ES prieigos produktų – būtini rinkos tyrimai VN
Dėl vartotojų apsaugos – tikslinti USD, o ne rengti reglamentą

• IT prašė TTE (ministrų Taryboje) pritarti sprendimui dėl bendro
požiūrio, t.y. duodant žinią, kad ET gali rasti kompromisą su EP
• Tai galėjo įtakoti teisės akto priėmimą I nagrinėjimo metu
• Bendram požiūriui 11-27 ES VN telekom. ministrai nepritarė
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PIRM_IT kompromiso (ET) pagrindai
 Dažnių politika – išbraukė EK veto teisę, galias suteikė RSPG,
kurios veikloje dalyvauja VN

 Tarptinklinis ryšys – RLAH (2016-12-15) + BEREC gairės dėl FUP+
EK įgyvendinamieji t. a., jei RLAH įgyvendinimas VN skiriasi
- išnaudojus FUP (dar nenustatyta) vartotojui galiotų eurotarifai
- taikantiems RLAH, netaikomas struktūrinis atskyrimas
 Tinklų neutralumas – tikslas su 4-mis srauto valdymo/ribojimo
galimybėmis, kurios būtų skaidrios ir nediskriminacinės:
- Teismo sprendimu; Užtikrinant tinklo saugumą ir integralumą;
Laikinoms problemoms spręsti; Vartotojo prašymu.
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- NRI vykdytų šių nuostatų priežiūrą

2014 m. gruodis
BEREC (BoR (14) 209) nuomonė dėl RLAH patvirtinta 2014-12-17
• Mažinant kainas būtinas balansas tarp politikos, vartotojo ir rinkos:
VN skirtumai + galimos pasekmės:
 Didmeninė vs. mažmeninė kaina, kurią moka vartotojas ES VN
 Skambučio vid. kaina ES VN – 2-14 EUR ct min
 Duomenų perdavimas ES VN – 0,2-5 EUR ct MB
 Vid. mėn. duomenų naudojimas VN – 292 MB HU vs. 1,6 GB (SE)
 Pre-paid sutartys 75 proc. (IT) vs. post-paid sutartys 83 proc. (DK)
 Dienos praleistos kitoje ES VN - 1 d. EL, 27 d. LU
 Tinklų apkrova ir apkrovos apskaičiavimai VN skirtingi
Svarstytinas trumpalaikės perspektyvos variantas:
 FUP + didmenos kaina su antkainiu arba dienos/savaitės flat rate‘as
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2014 m. gruodis
• Po TTE, 2014-12 įvyko 3 ET darbo grupės posėdyje:
 12-11 aptartas tik tinklų neutralumo kl.
 12-18 BEREC vadovas pristatė BEREC nuomonę ET DG
• TSM paketas perduodamas LV
• 2015-2016 m. EK planuoja el. ryšių reguliavimo peržiūrą
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2015 m.
• Stebėsime TSM nagrinėjimą PIRM_LV metu
• Lauksime info iš EK dėl naujos el. ryšių reguliavimo peržiūros
2015-2016 m. (taip pat 2015 m. vyks ir USO peržiūra)
• Norėtųsi glaudesnio bendravimo su EK aiškinantis rinkos
problemas
• Siekiamybė:
 Išsiaiškinti-išdiskutuoti el. ryšių sektoriaus plėtros/reguliavimo
problemas ir ieškoti palankiausių sprendimų įtakosiančių el. ryšių
plėtrą ES
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Dėkoju už dėmesį

Strategijos departamentas
Tarptautinių ryšių ir visuomenės informavimo skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
Paulius Vaina
paulius.vaina@rrt.lt
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