VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE RYŠIŲ TINKLUOSE,
TEIKIAMUOSE FIKSUOTOJE VIETOJE, RINKOS TYRIMO REZULTATŲ PASTABŲ VERTINIMAS

Eil. Nr.

Pastabų grupė

1.
-

2.

Skambučių
užbaigimo paslaugų
kainų
diferencijavimas
skambučiams,
inicijuotiems už
Europos Sąjungos
ribų

Pastabos teikėjas
Lietuvos
Respublikos
konkurencijos
taryba,
UAB „Bitė
Lietuva“, UAB
„Omnitel“, UAB
„TELE2“, TEO LT,
AB
2015-03-20 d.
raštas
UAB
„MEDIAFON“
2015-03-26 d.
raštas TR15-0026

Pastaba
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
pastabų ir pasiūlymų dėl Skambučių užbaigimo
individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose,
teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo
neturi.
Siekiant
skatinti
ilgalaikę
konkurenciją,
efektyvias investicijas bei didžiausią naudą
galutiniams paslaugų gavėjams, operatoriai siūlo
sudaryti sąlygas diferencijuoti skambučių
užbaigimo kainas priklausomai nuo skambučių
kilmės. To neužtikrinus, pasak operatorių,
mokėdami už tą pačią paslaugą žymiai brangiau,
bus diskriminuojami esami Lietuvos rinkos
dalyviai užsienio rinkos dalyvių atžvilgiu.
Nesutinka, kad skambučių užbaigimo paslaugų
kainų diferencijavimas reiškia skirtingų sąlygų
taikymą atskiriems skambučių užbaigimo
paslaugų gavėjams. Operatorius taip pat
nesutinka, kad diferencijuojant skambučių
užbaigimo paslaugų kainas bus pažeidžiami
įsipareigojimai, priimti Lietuvai tapus Pasaulinės
prekybos organizacijos (toliau – PPO) nare.
Tarnybos siūlomos priemonės bus taikomos net ir
tais atvejais, kai valstybė, kurioje veikiantis
operatorius
gauna
skambučių
užbaigimo
paslaugas, nėra PPO narė. Operatorius pastebi,
kad Lietuvos operatorių taikomos skambučių
užbaigimo paslaugų kainos ir jų pagrindu
tarptautinėje rinkoje nusistovėjusi kaina į
Lietuvos fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklus yra iki
20 kartų mažesnė nei operatorių taikomos kainos
skambučiams į užsienio šalis, nepriklausančias

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
/ atsižvelgta iš
dalies

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) pastabos

-

-

Atsižvelgta iš
dalies

Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad dėl didelių
skambučių užbaigimo paslaugų, teikiamų
Europos Sąjungoje ir ne Europos Sąjungoje,
kainų skirtumų Lietuvoje veikiantys operatoriai
turi nevienodas konkurencines veiklos sąlygas ir
šiuo metu taikomas nediskriminavimo ir kainų
kontrolės įpareigojimas vidutiniu ir ilguoju
laikotarpiu
bus
neproporcingas,
pakeis
Skambučių
užbaigimo
individualiuose
viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose
fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo metu siūlytus
nediskriminavimo
ir
kainų
kontrolės
įpareigojimus. Tarnyba Skambučių užbaigimo
individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose,
teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkoje siūlo
tokius pakeitimus:
a) TEO LT, AB nediskriminavimo įpareigojimą
pakeisti į Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių
įstatymo 19 straipsnyje nurodytą formuluotę.
b) kainų kontrolės įpareigojimą TEO LT, AB
pakeisti ir jo taikymą apriboti skambučiams,
inicijuotiems Europos ekonominėje erdvėje.
c) kainų kontrolės įpareigojimą kitiems
operatoriams pakeisti ir jo taikymą apriboti
skambučiams, inicijuotiems Europos ekonominėje
erdvėje, tačiau skambučių užbaigimo paslaugų
kainą susieti su TEO LT, AB nustatyta kaina.

Atsižvelgta iš
dalies
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Eil. Nr.

Pastabų grupė

Pastabos teikėjas

TEO LT, AB 201503-20 d. raštas Nr.
01-1-03-81

Pastaba
Europos Sąjungai. Dėl didelių kainų skirtumų tarp
Lietuvos ir užsienio operatorių, Lietuvos
operatoriai yra diskriminuojami. Didėjančios
skambučių užbaigimo paslaugų kainos ne
Europos Sąjungos valstybėse narėse veikiančių
operatorių tinkluose, vers didinti mažmeninių
paslaugų kainas.
Operatoriaus nuomone Tarnyba, Skambučių
užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių
tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos
tyrimo ataskaitoje ir susijusiuose dokumentuose,
turi nustatyti sąlygą, kad aukščiausia skambučių
užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose kaina
privalo būti taikoma tik skambučiams,
inicijuotiems Europos Sąjungos valstybėse narėse
veikiančių operatorių. Dėl kainų, kurios turėtų
būti taikomos užbaigiant skambučius, inicijuotus
ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, rinkos
dalyviai turėtų susitarti komercinių derybų metu.
Operatoriaus nuomone, skambučių užbaigimo
kainų
diferencijavimas
priklausomai
nuo
skambučio kilmės šalies turėtų teigiamą įtaką
elektroninių ryšių rinkai bei konkurencijos joje
skatinimui. Kainų diferencijavimas taip pat būtų
naudingas mažmeninių paslaugų gavėjams
Lietuvoje bei leistų rinkos dalyviams gauti
didesnes pajamas už skambučių užbaigimą savo
tinkluose ir suteiktų galimybę balansuoti pinigų
srautus, gaunant didesnes pajamas ir pelną.
Operatorius nesutiko su Tarnybos Skambučių
užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių
tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos
tyrimo ataskaitoje išdėstytais argumentais, kad
nėra tikslinga diferencijuoti skambučių užbaigimo
paslaugų kainų pagal skambučio kilmę.
Operatorius savo nesutikimą grindė šiais
argumentais:

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
/ atsižvelgta iš
dalies

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) pastabos

Tarnyba,
siekdama
sudaryti
vienodas
konkurencines sąlygas fiksuotojo ir judriojo ryšio
operatoriams,
inicijuos
Balso
skambučių
užbaigimo
individualiuose
judriojo
ryšio
tinkluose paslaugų rinkos tyrimą, kuriame siūlys
koreguoti nediskriminavimo ir kainų kontrolės
įpareigojimus.

Atsižvelgta iš
dalies
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Eil. Nr.

Pastabų grupė

Pastabos teikėjas

Pastaba

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
/ atsižvelgta iš
dalies

a) nustačius vieną skambučių užbaigimo paslaugų
kainą skambučiams, inicijuojamiems iš ne
Europos Sąjungos valstybių narių, visiems
elektroninių ryšių paslaugų teikėjams būtų
sudarytos vienodos sąlygos veikti rinkoje, todėl
konkurencijos problemų, kurias nurodo Tarnyba,
nekiltų;
b) didėjančios skambučių užbaigimo paslaugų
kainos už Europos Sąjungos valstybių narių,
verčia Lietuvos operatorius didinti mažmeninių
paslaugų kainas, o tai kaip tik mažina paslaugų
gavėjų gerovę;
c) kai kurių Europos Sąjungos valstybių narių
nacionalinės reguliavimo institucijos leidžia
diferencijuoti skambučių užbaigimo paslaugų
kainas;
d) Tarnyba neturi vienareikšmiškai remtis
įsipareigojimais PPO, nes: Europos Sąjungoje yra
taikomas specialus skambučių užbaigimo
paslaugų kainų reguliavimas; ne visos Europos
Sąjungos valstybės narės laikosi PPO sutarties
sąlygų; Baltarusija, kuri nėra PPO narė, taiko
dideles skambučių užbaigimo paslaugų kainas;
Rusija ir Ukraina, kurios yra PPO narės, nesilaiko
PPO sutarties nuostatų.

UAB „CSC
TELECOM“ 201503-20 d. raštas Nr.
S1.1785
UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų
tinklas“ 2015-03-20

Operatorius siūlos leisti diferencijuoti skambučių
užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose paslaugų
kainas pagal skambučio kilmę.
Operatoriai, veikiantys už Europos Sąjungos ribų
(pvz., Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje), taiko
didesnes kainas už skambučių užbaigimo jų
tinkluose paslaugas nei Lietuvos operatorių
taikomos kainos už skambučių užbaigimo
paslaugas savo tinkluose. Kitose šalyse veikiančių
operatorių teikiamų skambučių užbaigimo
paslaugų kainos kurį laiką net didėja. Dėl šių

Atsižvelgta iš
dalies

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) pastabos
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Eil. Nr.

Pastabų grupė

Pastabos teikėjas
d. raštas Nr. 2369

3.

Dėl skambučių
užbaigimo paslaugų
kainų
diferencijavimo
Europos Sąjungoje

UAB „CSC
TELECOM“ 201503-20 d. raštas Nr.
S1.1785
UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų
tinklas“ 2015-03-20
d. raštas Nr. 2369

Pastaba
priežasčių Lietuvos operatoriai bus priversti
didinti mažmeninių paslaugų kainas. Tarnyba,
siekdama stabilizuoti situaciją tarptautinių
pokalbių rinkoje, turėtų sudaryti galimybę
Lietuvos operatoriams taikyti užsienio valstybėse
inicijuotam / ar iš jų persiunčiamam pokalbių
srautui individualias skambučių užbaigimo
paslaugų kainas, kurios būtų lygios siunčiančiojo
operatoriaus taikomoms skambučių užbaigimo
kainoms. Tokios priemonės ne Europos Sąjungos
valstybių narių atžvilgiu turi būti taikomos
neterminuotai. Tokia išimtis būtų pateisinama,
kadangi operatoriai, kurie veikia neefektyviai (ir /
arba kurie naudojasi savo galia), išnaudoja
operatorius, kurių kainos sureguliuotos, t. y. jų
sąskaita finansuoja savo veiklą. Operatorių, kurie
atsisako taikyti tarpusavio srautams simetriškumo
principą, interesai negali būti ginami, o iš
operatorių,
kuriais
siekiama
nesąžiningai
pasinaudoti, negalima reikalauti laikytis draudimo
diskriminuoti srautus pagal kilmę.
Operatoriai nurodo, kad nepaisant to, jog Europos
Sąjungoje skambučių užbaigimo paslaugų kainos
turi būti nustatomos atsižvelgiant į tuos pačius
principus, vis dar egzistuoja dideli skirtumai tarp
skambučių užbaigimo paslaugų kainų skirtingose
Europos Sąjungos valstybėse narėse.
Tarnyba,
siekdama
stabilizuoti
situaciją
tarptautinių pokalbių rinkoje Europos Sąjungoje,
turėtų sudaryti galimybę Lietuvos operatoriams
taikyti užsienio valstybėse inicijuotam / ar iš jų
persiunčiamam pokalbių srautui individualias
skambučių užbaigimo paslaugų kainas, kurios
būtų lygios siunčiančiojo operatoriaus taikomoms
skambučių užbaigimo kainoms. Tokios priemonės
Europos Sąjungos valstybių narių atžvilgiu turi
būti taikomos iki vieningo skambučių užbaigimo

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
/ atsižvelgta iš
dalies

Neatsižvelgta

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) pastabos

Europos Komisijos 2009 m. gegužės 7 d.
rekomendacija 2009/396/EB dėl skambučių
užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose
tarifų reguliavimo (toliau – Rekomendacija)
nurodo skambučių užbaigimo paslaugų kainų
nustatymo principus kai Europos Sąjungos
valstybių
narių
nacionalinės
reguliavimo
institucijos nusprendžia taikyti kainų kontrolės ir
sąnaudų apskaitos įpareigojimą ūkio subjektams,
turintiems didelę įtaką skambučių užbaigimo
paslaugų rinkose. Nei Rekomendacijoje, nei
Europos
Sąjungos
direktyvose,
reglamentuojančiose elektroninių ryšių veiklą,
nėra numatytos išimtys, kad skambučių
užbaigimo
paslaugų
kainos
gali
būti
diferencijuojamos. Atitinkamos Europos Sąjungos
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Eil. Nr.

Pastabų grupė

Pastabos teikėjas

Pastaba
tarifo nustatymo Europos Sąjungoje. Tokia išimtis
būtų pateisinama, kadangi operatoriai, kurie
veikia neefektyviai (ir/arba kurie naudojasi savo
galia), išnaudoja operatorius, kurių kainos
sureguliuotos, t. y. jų sąskaita finansuoja savo
veiklą. Todėl operatorių, kurie atsisako taikyti
tarpusavio srautams simetriškumo principą,
interesai negali būti ginami, o iš operatorių,
kuriais siekiama nesąžiningai pasinaudoti,
negalima
reikalauti
laikytis
draudimo
diskriminuoti srautus pagal kilmę.

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
/ atsižvelgta iš
dalies

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) pastabos
direktyvos ir Rekomendacija yra priemonės,
kurios turi suvienodinti skambučių užbaigimo
paslaugų
kainas
Europos
Sąjungoje.
Rekomendacijos 1 punkte nurodyta, kad
skambučių užbaigimo paslaugų kainos turi būti
simetrinės, t. y. skambučių užbaigimo paslaugų
kainos konkrečioje Europos Sąjungos valstybėje
narėje veikiančiuose individualiuose fiksuotojo
ryšio operatoriuose turi būti vienodos. Kuo ilgiau
Europos Sąjungos valstybės narės vilkins
Rekomendacijos įgyvendinimą, tuo ilgiau išliks
asimetrinės skambučių užbaigimo paslaugų
kainos konkrečioje Europos Sąjungos valstybėje
narėje ir visoje Europos Sąjungoje. Operatorių
aprašytos aplinkybės gali susidaryti dėl tokių
priežasčių: operatoriai, kurių tinkluose yra
užbaigiami skambučiai, nėra pripažinti didelę
įtaką turinčiais ūkio subjektais ir jų teikiamų
skambučių užbaigimo paslaugų kainos nėra
reguliuojamos; nėra reguliuojamos skambučių,
siunčiamų į negeografinius telefono ryšio
numerius, užbaigimo kainos (pvz., skambučiai
trumpaisiais arba paslaugų telefono ryšio
numeriais); skambučiai, siunčiami į padidinto
tarifo telefono ryšio numerius ir skambutį
užbaigiantis operatorius veikia kaip tarpininkas,
surenkantis pinigus už paslaugas, suteiktas
padidinto tarifo numeriais. Tarnyba taip pat nori
atkreipti dėmesį į tai, kad Tarnybos siūlomas
skambučių
užbaigimo
paslaugų
kainų
reguliavimas yra taikomas tik elektroninių ryšių
paslaugoms. Jei operatorius veikia kaip
tarpininkas, surenkantis pinigus už paslaugas,
teiktas padidinto tarifo numeriais, arba pats teikia
paslaugas padidinto tarifo numeriais, jis nėra
įpareigotas mažmenines telefono ryšio paslaugas
teikti už 0,26 euro cento/min. (be PVM) arba

6

Eil. Nr.

4.

5.

Pastabų grupė

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
/ atsižvelgta iš
dalies

Pastabos teikėjas

Pastaba

Skambučių
užbaigimo
alternatyviųjų
operatorių
viešuosiuose
fiksuotojo ryšio
tinkluose paslaugų
kainų dydis

UAB „CSC
TELECOM“ 201503-20 d. raštas Nr.
S1.1785

Alternatyvių operatorių atžvilgiu skambučio
užbaigimo paslaugų kaina neturėtų būti
reguliuojama TEO LT, AB kainos pagrindu. Kol
Tarnyba neįvertins alternatyvių operatorių
sąnaudų ir neužbaigs bei nepaskelbs rezultatų dėl
daugybės kitų rinkų, kurios svarbios teikiant
mažmenines paslaugas, tyrimų (susijusių su
infrastruktūros paslaugomis), Tarnyba neturi
teisės ir pagrindo mažinti alternatyvių operatorių
užbaigimo paslaugų kainas.

Neatsižvelgta

Skambučių
užbaigimo
viešuosiuose
judriojo ryšio
tinkluose paslaugų
kainų dydis

UAB „CSC
TELECOM“ 201503-20 d. raštas Nr.
S1.1785

Konsultacijai pateiktoje Skambučių užbaigimo
individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose,
teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo
ataskaitoje nurodoma, kad skambučių užbaigimo
kaina fiksuoto ryšio tinkle nustatoma įvertinus
grynąsias BU-LRAIC sąnaudas. Tačiau prieš tai
fiksuotojo ryšio tinkle ir judriojo ryšio tinkle
užbaigimo kaina vienu metu buvo nustatyta
įvertinus BU-LRAIC sąnaudų vidurkį. Jei
Tarnyba keičia sąnaudų įvertinimo metodiką
fiksuotojo ryšio sektoriaus atžvilgiu, siekiant
išvengti technologijų diskriminacijos tokių pat
priemonių turėtų būti imtasi ir skambučių

Atsižvelgta iš
dalies

UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų
tinklas“ 2015-03-20
d. raštas Nr. 2369

UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų
tinklas“ 2015-03-20
d. raštas Nr. 2369

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) pastabos
pigiau.
Rekomendacijos 1 punkte nurodyta, kad
skambučių užbaigimo paslaugų kainos turi būti
simetrinės, t. y. skambučių užbaigimo paslaugų
kainos konkrečioje Europos Sąjungos valstybėje
narėje veikiančiuose individualiuose fiksuotojo
ryšio operatoriuose turi būti vienodos. Dėl to, o
taip pat siekiant sumažinti pinigų perskirstymą
tarp operatorių ir sudaryti vienodas konkurencines
sąlygas, skambučių užbaigimo individualiuose
viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose paslaugų
kainos turi būti vienodos. Pastebėtina tai, kad
Tarnybos
siūlomos
nustatyti
skambučių
užbaigimo paslaugų kainos atspindi efektyviai
konkurencinėje rinkoje veikiančio operatoriaus
skambučių užbaigimo paslaugų sąnaudas, kurios
buvo nustatytos modeliuojant TEO LT, AB
fiksuotojo ryšio tinklą. Tai, kad alternatyvūs
operatoriai konkuruoja su TEO LT, AB, rodo, kad
alternatyvūs operatoriai yra ne mažiau efektyvūs
nei TEO LT, AB, o jų patiriamos ilgo laikotarpio
skambučių užbaigimo paslaugų veiklos sąnaudos
negali būti didesnės nei modeliuotos TEO LT, AB
sąnaudos.
Skambučių užbaigimo paslaugų fiksuotojo ryšio
tinkluose kainas siūloma nustatyti, o skambučių
užbaigimo judriojo ryšio tinkluose paslaugų
kainos
yra
nustatytos
atsižvelgiant
į
Rekomendacijos reikalavimus ir tiek vienu, tiek
kitu atveju kainos yra nustatomos pagal tą pačią
metodiką – kainos yra nustatomos atsižvelgiant į
„grynąsias“ BU-LRAIC sąnaudas. Skiriasi tik tai,
kad skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio
tinkluose paslaugų sąnaudas skaičiavo Tarnyba, o
skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose
paslaugų sąnaudas skaičiavo kitų Europos
Sąjungos
valstybių
narių
nacionalinės
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Eil. Nr.

Pastabų grupė

Pastabos teikėjas

Pastaba

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
/ atsižvelgta iš
dalies

užbaigimo judriojo ryšio tinkluose atžvilgiu.

UAB „CSC
TELECOM“ 201503-20 d. raštas Nr.
S1.1785
UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų
tinklas“ 2015-03-20
d. raštas Nr. 2369

Konsultacijai pateiktoje Skambučių užbaigimo
individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose,
teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo
ataskaitoje Tarnyba laiko, kad tinklo taškai,
kuriuose yra arba gali būti užbaigtas skambutis
fiksuotojo ryšio tinkle, yra identifikuojami ir
telefono ryšio numeriais iš numerių serijų
1XX(XXX),
7XXXXXXX,
8XXXXXXX,
9XXXXXXX. Tačiau prieš tai vienu metu
vykdytuose rinkų tyrimuose nei fiksuotojo ryšio,
nei judriojo ryšio tinkle atžvilgiu tokių išvadų
nebuvo. Todėl nagrinėjamu rinkos tyrimo atveju
tų pačių numerių, kurie gali veikti fiksuoto ir
judriojo
ryšio
tinkluose
(1XX(XXX),
7XXXXXXX, 8XXXXXXX, 9XXXXXXX),
atžvilgiu nustatomas skirtingas apmokestinimo
režimas priklausomai nuo to, kokios technologijas
ryšio tinkle yra numeriai. Įsigaliojus Tarnybos
sprendimams,
skambučius
užbaigiant
1XX(XXX),
7XXXXXXX,
8XXXXXXX,
9XXXXXXX numeriais, įdiegtais fiksuoto ryšio
tinkle, bus taikoma Tarnybos nustatyta kaina, o
skambučius
užbaigiant
1XX(XXX),
7XXXXXXX,
8XXXXXXX,
9XXXXXXX

Atsižvelgta iš
dalies

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) pastabos
reguliavimo institucijos.
Šiuo metu galiojantis skambučių užbaigimo
judriojo ryšio tinkluose paslaugų kainų nustatymo
mechanizmas leidžia peržiūrėti ir koreguoti
skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose
paslaugų kainas. Tačiau šie koregavimai, siekiant
procedūros skaidrumo, turi būti pateikti
nacionalinei viešajai konsultacijai ir Europos
Komisijai. Dėl minėtų priežasčių, skambučių
užbaigimo judriojo ryšio tinkluose paslaugų
kainos negali būti pakeistos ta pačia procedūra
kaip ir skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio
tinkluose paslaugų kainos.
Balso skambučių užbaigimo individualiuose
judriojo ryšio tinkluose paslaugų rinkos tyrime
skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose
paslauga yra apibrėžta neutraliai ir apima
skambučius į visus telefono ryšio numerius,
nurodytus
Nacionaliniame
telefono
ryšio
numeracijos plane, patvirtintame Tarnybos
direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.
1V-1104 „Dėl Telefono ryšio numerių skyrimo ir
naudojimo taisyklių ir Nacionalinio telefono ryšio
numeracijos plano patvirtinimo“. Dėl to,
skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose
paslaugų kainos yra reguliuojamos ir tais atvejais,
kai skambučiai yra siunčiami į judriojo ryšio
tinkluose įdiegtus telefono ryšio numerius iš
numerių serijų 1XX(XXX), 7XXXXXXX,
8XXXXXXX, 9XXXXXXX. Tarnyba, inicijavusi
Balso skambučių užbaigimo individualiuose
judriojo ryšio tinkluose paslaugų rinkos tyrimą,
detalizuos skambučių užbaigimo judriojo ryšio
tinkluose paslaugos apibrėžimą ir tinklo taškų,
kuriuose gali būti užbaigiami skambučiai,
identifikavimo būdus.
Skambučių
užbaigimo
individualiuose
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Eil. Nr.

6.

Pastabų grupė

Skambučių
užbaigimo
fiksuotojo ir
judriojo ryšio
tinkluose paslaugų
kainų
suvienodinimas

Pastabos teikėjas

UAB „CSC
TELECOM“ 201503-20 d. raštas Nr.
S1.1785
UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų
tinklas“ 2015-03-20
d. raštas Nr. 2369

Pastaba
numeriais, įdiegtais judriojo ryšio tinkle, bus
taikoma judriojo ryšio operatoriaus nustatyta
kaina. Tokiu būdu dėl numeracijos diegimo ir
pasiekiamumo užtikrinimo kils dar daugiau
problemų. Todėl jei Tarnyba keičia numerių
apmokestinimo režimą fiksuotojo ryšio sektoriaus
atžvilgiu,
siekiant
išvengti
technologijų
diskriminacijos tokių pat priemonių turėtų būti
imtasi ir judriojo ryšio atžvilgiu.
Mažinant skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio
tinkle paslaugų kainas, kainų skirtumas tarp
skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose
paslaugų kainos ir skambučių užbaigimo
fiksuotojo ryšio tinkluose paslaugų kainos išaugs
nuo 1,71 karto iki 4 kartų. Dėl augančio skirtumo
tarp skambučių užbaigimo paslaugų kainų,
judriojo ryšio operatoriai patirs mažesnes
sąnaudas ir įgis didesnį konkurencinį pranašumą
prieš fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjus.
Fiksuotojo telefono ryšio operatoriai dėl augančio
skirtumo tarp skambučių užbaigimo paslaugų
kainų negalės siūlyti mažmeninių telefono ryšio
paslaugų tokiomis kainomis, kokiomis paslaugas
siūlo judriojo ryšio operatoriai, o dėl to telefono
ryšio paslaugų gavėjai bus linkę rinktis judriojo
telefono ryšio paslaugas vietoj fiksuotojo telefono
ryšio paslaugų.

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
/ atsižvelgta iš
dalies

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) pastabos
viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose
fiksuotoje vietoje, rinkos tyrime operatorių
siūlomų priemonių įgyvendinti neįmanoma, nes
rinkos tyrimo objektas yra skambučių užbaigimas
fiksuotojo ryšio tinkluose, o ne skambučių
užbaigimas judriojo ryšio tinkluose.

Neatsižvelgta

Skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio
tinkluose paslaugų kainos buvo nustatytos
atsižvelgiant į Rekomendacijos reikalavimus.
Rekomendacijoje nėra nurodyta, kad skambučių
užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose
paslaugų
kainos
turi
būti
vienodos.
Rekomendacijoje yra nurodyti skambučių
fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose paslaugų
kainų nustatymo principai. Atsižvelgiant į
Rekomendacijoje išdėstytus sąnaudų skaičiavimo
ir kainų nustatymo principus, skambučių
užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose
paslaugų kainos galėtų būti vienodos, jei ir
apskaičiuotos paslaugų sąnaudos būtų vienodos.
Kitų Europos Sąjungos valstybių narių
nacionalinių reguliavimo institucijų apskaičiuotos
skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio
tinkluose paslaugų „grynosios“ BU-LRAIC
sąnaudos rodo, kad skambučių užbaigimo
fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose paslaugų
sąnaudos, o taip pat ir kainos, nėra vienodos.
Tarnyba nori pastebėti tai, kad, ar judriojo
telefono ryšio paslaugų teikėjai įgis papildomą
pranašumą dėl mažėjančių skambučių užbaigimo
fiksuotojo ryšio tinkluose kainų, priklauso nuo to,
koks yra inicijuotų skambučių pasiskirstymas
pagal skambučių kryptis. 97 proc. judriojo ryšio
tinkluose inicijuotų skambučių yra užbaigiama
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Eil. Nr.

7.

Pastabų grupė

Dėl Tarnybos
iniciatyvos imtis
tam tikrų veiksmų
Europos Sąjungoje

Pastabos teikėjas

UAB „CSC
TELECOM“ 201503-20 d. raštas Nr.
S1.1785
UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų
tinklas“ 2015-03-20
d. raštas Nr. 2369
UAB „CSC
TELECOM“ 201503-20 d. raštas Nr.
S1.1785
UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų
tinklas“ 2015-03-20
d. raštas Nr. 2369

Pastaba

Operatoriai Tarnybai siūlo Europos Komisijoje
nedelsiant
inicijuoti
vieningo
skambučių
užbaigimo tarifo į fiksuotojo ir judriojo ryšio
tinklus nustatymą visoje Europos Sąjungoje, taip
pat vieningos numerių perkėlimo sistemos ir
duomenų bazės kūrimą ir diegimą.

Maža ar mažėjanti skambučių užbaigimo
paslaugų kaina yra naudinga išimtinai tik
didiesiems
istoriniams
fiksuoto
ryšio
operatoriams, nes jie turi daug pokalbių srautų ir
tiesioginius sujungimus, tame tarpe su
tarptautiniais
operatoriais.
Alternatyviam
operatoriui nėra jokios realios naudos, jei jo ir
kitoje Europos Sąjungos valstybė narėje esančio
operatoriaus kaina vienoda ar panaši –
alternatyvus operatorius neturi ir niekada neturės
realios
galimybės
(įskaitant
ekonominės)
tiesiogiai prisijungti prie visų didžiųjų užsienio
operatorių, nes negalės tokių sujungimų išlaikyti
užtikrinant kokybiškus balso perdavimo kanalus
tarp šalių. Būdami neapsaugoti mažieji rinkos
dalyviai privalės savo tinklą teikti itin maža kaina,
o tuo tarpu skambučiai (užbaigimas) į užsienio
šalių tinklus visados kainuos ženkliai brangiau
negu
oficialūs
nacionalinių
institucijų
reguliuojami užsienio šalių operatorių užbaigimo

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
/ atsižvelgta iš
dalies

Atsižvelgta iš
dalies

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) pastabos
judriojo ryšio tinkluose (savo tinkle arba kitame
judriojo ryšio tinkle). Atsižvelgiant į tai,
skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose
paslaugų kainos sumažėjimas, reikšmingai
nesumažins judriojo telefono ryšio paslaugų
teikėjo inicijuoto skambučio savikainos ir
nesukurs konkurencinio pranašumo fiksuotojo
telefono ryšio paslaugų teikėjo atžvilgiu.
Tarnyba, vykdydama viešąją konsultaciją dėl
skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuotojo
ryšio tinkluose paslaugų kainų, konsultuosis su
Europos Komisija dėl operatorių keltų klausimų.
Pastebėtina tai, kad Europos Komisija ruošiasi
elektroninių ryšių reguliavimo sistemos peržiūrai
ir šie klausimai yra keliami kitų operatorių ir
nacionalinių reguliavimo institucijų.
Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad skambučių
tranzito rinka nebuvo apibrėžta 2007 m.
rekomendacijoje dėl ex ante reguliuojamų rinkų,
o taip pat 2014 m. rekomendacijoje dėl ex ante
reguliuojamų rinkų. Europos Komisijos nuomone
skambučių
tranzito
rinkos
pasižymi
charakteristikomis, kurios nepagrindžia ex ante
reguliavimo taikymo. Tokią pačią išvadą Tarnyba
padarė ir 2014 m. baigusi Tranzito paslaugų,
teikiamų viešuoju ryšių tinklu, teikiamu
fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimą.
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Eil. Nr.

8.

Pastabų grupė

Trumpųjų numerių
ir padidinto tarifo
numerių
atsiskaitymo tvarka

Pastabos teikėjas

TEO LT, AB 201503-20 d. raštas Nr.
01-1-03-81

Pastaba
tarifai. Kokybiškas skambučių persiuntimas į
užsienį įmanomas tik perkant vienpuses brangias
tranzitines paslaugas, ko pasėkoje užsienio
operatoriaus pasiekimas išlieka itin brangus, kai
tuo tarpu iš užsienio operatoriaus gaunamos
pajamos už skambučių užbaigimą alternatyvaus
operatoriaus tinkle bus mažos. Pažymėtina ir tai,
kad didieji operatoriai, mūsų žiniomis, nesiūlo
analogiškos kokybės ir kainos tranzito paslaugos,
kurią jie patys teikia sau – kitiems operatoriams
parduodama tranzito į užsienį paslauga visuomet
yra prastesnės kokybės (naudojami kiti kanalai,
maršrutai ir pan.). Tinkamos kokybės tranzito
paslaugos įsigijimas yra labai sudėtingas ir
užsienio skambučių tranzito klausimas Europos
Sąjungos ribose turėtų būti sprendžiamas bendru
reguliavimu. Operatorius siūlo Tarnybai inicijuoti
atitinkamus pakeitimus visos Europos Sąjungos
mastu.
Operatorius nurodė, kad Skambučių užbaigimo
individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose,
teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo
ataskaitoje Tarnyba išplėtė numerių serijų skaičių,
kuriais identifikuojamas viešojo ryšių tinklo
taškas arba skambučių užbaigimo taškas. Į rinkos
apibrėžimą įtraukus numerių seriją 1XX(XXX)
būtina rinkoje vienodai suprasti kada trumpas
numeris yra nepadidinto ir padidinto tarifo.
Operatorius rinkos tyrimo ataskaitoje siūlo
paaiškinti atsiskaitymo būdus: a) kai trumpojo
numerio kaina yra mažiau nei nacionalinis tarifas,
skambutį užbaigiantis operatorius taiko nustatytą
skambučių užbaigimo kainą;
b) kai trumpojo numerio kaina yra daugiau nei
nacionalinis tarifas, skambutį užbaigiantis
operatorius taiko nustatytą skambučių užbaigimo
kainą, o dėl turinio kainos pasidalinimo

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
/ atsižvelgta iš
dalies

Atsižvelgta

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) pastabos

Tarnyba Skambučių užbaigimo individualiuose
viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose
fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaitoje
detalizuos kokios paslaugos yra reguliuojamos,
kai skambučiai yra siunčiami į telefono ryšio
numerius iš numerių serijų 1XX(XXX).
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Eil. Nr.

Pastabų grupė

Pastabos teikėjas

TEO LT, AB 201503-20 d. raštas Nr.
01-1-03-81

9.

Kainų reguliavimo
įsigaliojimo
terminas

TEO LT, AB 201503-20 d. raštas Nr.
01-1-03-81
UAB „CSC
TELECOM“ 201503-20 d. raštas Nr.
S1.1785
UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų
tinklas“ 2015-03-20
d. raštas Nr. 2369
UAB „CSC
TELECOM“ 201503-20 d. raštas Nr.
S1.1785

Pastaba
susitariama
tarp
inicijuojančio,
skambutį
užbaigiančio operatoriaus ir turinio teikėjo.
Operatorius nurodė, kad padidinto tarifo (9XX
XXXX) ir panašių serijų numeriai, turi būti
pasiekiami iš judriojo ryšio išankstinio
apmokėjimo abonentų ir abonentų, kurie už
paslaugas moka pagal sąskaitas. Bendrovė taip
pat nurodė, kad padidinto tarifo atsiskaitymo su
operatoriais principai turėtų būti taikomi tokie
pat, kaip ir padidinto tarifo trumpojo numerio
atveju.

Operatorius prašo skambučių užbaigimo paslaugų
kainų reguliavimo įsigaliojimo terminą nukelti į
2015-09-01.
Operatoriai siūlo nemažinti skambučių užbaigimo
paslaugų kainų tol, kol nesuvienodės skambučių
užbaigimo paslaugų kainos pačioje Europos
Sąjungoje ir kol nebus sukurta vieninga numerių
perkėlimo sistema bei duomenų bazė.

Operatoriai prašo apie skambučių užbaigimo
paslaugų kainų mažinimą informuoti iš anksto ir
jį pradėti taikyti nuo 2016 m., o pačias kainas
sumažinti ne iš karto, o mažinti kas vieneri metai

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
/ atsižvelgta iš
dalies
Atsižvelgta iš
dalies

Atsižvelgta

Neatsižvelgta

Neatsižvelgta

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) pastabos

Skambučių siuntimas nuo judriojo ryšio tinklo
galinio taško iki šio tinklo komutacinės stoties,
nuo kurios skambutis bus siunčiamas į fiksuotojo
ryšio operatorių tinkluose įdiegtus telefono ryšio
numerius iš numerių serijos 9XX XXXXX nėra
Skambučių
užbaigimo
individualiuose
viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose
fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo objektas. Rinkos
tyrimo objektas yra skambučių perdavimas nuo
konkretaus
fiksuotojo
ryšio
operatoriaus
komutacinės stoties iki to paties arba kito
fiksuotojo ryšio tinklo taško, kuriame skambutis
yra užbaigiamas.
Tarnyba Skambučių užbaigimo individualiuose
viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose
fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaitoje
detalizuos, kokios paslaugos yra reguliuojamos,
kai skambučiai yra siunčiami į telefono ryšio
numerius iš numerių serijų 9XX XXXXX.
Rekomendacijoje nurodyta, kad skambučių
užbaigimo viešuosiuose ryšių tinkluose paslaugų
kainos
atsižvelgiant
į
Rekomendacijos
reikalavimus turi būti nustatytos vėliausiai nuo
2012-12-31. Apie skambučių užbaigimo paslaugų
kainų nustatymą atsižvelgiant į Rekomendacijos
reikalavimus, operatoriai buvo informuoti dar
2009 m. pabaigoje. Atsižvelgiant į išdėstytą,
skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose
paslaugų teikėjai turėjo pakankamai ilgą
pereinamąjį laikotarpį pertvarkyti savo veiklą ir
pasiruošti skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio
tinkluose paslaugų kainų mažinimui. Tarnyba,
atsižvelgdama
į
tai,
kad
įsigaliojus
įpareigojimams gali reikti peržiūrėti ir keisti
einamuosius
veiklos
procesus,
sutinka
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Eil. Nr.

Pastabų grupė

Pastabos teikėjas

Mažmeninių
judriojo telefono
ryšio paslaugų
kainų reguliavimas

UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų
tinklas“ 2015-03-20
d. raštas Nr. 2369
UAB „CSC
TELECOM“ 201503-20 d. raštas Nr.
S1.1785
UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų
tinklas“ 2015-03-20
d. raštas Nr. 2369

Pastaba

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
/ atsižvelgta iš
dalies

ne daugiau kaip po 30 proc. nuo prieš tai taikytos
kainos iki tol, kol bus pasiektas Tarnybos
nustatytas kainų lygis.
Mažindama skambučių užbaigimo fiksuotojo
ryšio tinkluose paslaugų kainas, Tarnyba tuo
pačiu metu privalo mažmeninėje judriojo telefono
ryšio rinkoje atitinkamiems judriojo ryšio
operatoriams
nustatyti
kainų
kontrolės
įpareigojimą taikyti tokio dydžio mažmenines
kainas, kurios nebūtų mažesnės nei paslaugoms
sukurti, teikiamų sau ir iš kitų operatorių
įsigyjamų didmeninių paslaugų kainų suma.
Operatoriai savo pastabą grindė šiais argumentais:
a) mažinant skambučių užbaigimo fiksuotojo
ryšio tinkle paslaugų kainas, kainų skirtumas tarp
skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose
paslaugų kainos ir skambučių užbaigimo
fiksuotojo ryšio tinkluose paslaugų kainos išaugs
nuo 1,71 karto iki 4 kartų. Dėl augančio skirtumo
tarp skambučių užbaigimo paslaugų kainų,
judriojo ryšio operatoriai patirs mažesnes
sąnaudas ir įgis didesnį konkurencinį pranašumą
prieš fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjus.
Fiksuotojo telefono ryšio operatoriai dėl augančio
skirtumo tarp skambučių užbaigimo paslaugų
kainų negalės siūlyti mažmeninių telefono ryšio
paslaugų tokiomis kainomis, kokiomis paslaugas
siūlo judriojo ryšio operatoriai;
b) mažmeninės judriojo telefono ryšio paslaugų
kainos tam tikrais atvejais yra mažesnės už
skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose
paslaugų kainas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) pastabos
įpareigojimų įsigaliojimo terminą nukelti iki
2015-09-01.

Neatsižvelgta

Mažmeninių viešųjų telefono ryšio paslaugų
kainų reguliavimas ex ante principais elektroninių
ryšių reguliavimo sistemoje yra kraštutinė
priemonė. Šios priemonės taikymas galimas tik
tuo atveju, jei nustatomos dvi aplinkybės:
konkurencija teikiant mažmenines viešąsias
telefono ryšio paslaugas nėra veiksminga;
veiksmingos konkurencijos teikiant mažmenines
paslaugas neužtikrina vertikaliai susijusių
didmeninių paslaugų reguliavimas. Tarnyba
Prieigos ir skambučių inicijavimo viešuosiuose
judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrimo
ataskaitoje bei Tarnybos direktoriaus 2006 m.
rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 1V-891 „Dėl Prieigos
ir skambučių inicijavimo viešuosiuose judriojo
telefono ryšio tinkluose rinkos apibrėžimo ir
tyrimo rezultatų“ 2.1.2 papunktyje konstatavo,
kad mažmeninėje viešųjų judriojo telefono ryšio
paslaugų rinkoje egzistuoja konkurencinė
situacija. Mažėjančios viešųjų judriojo telefono
ryšio paslaugų kainos, kintančios mažmeninių
viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų rinkos
dalys vertinant pagal uždirbamas pajamas ir
abonentų skaičių, mažmeninių viešųjų judriojo
telefono ryšio paslaugų teikėjų kainodaros
pokyčiai rodo, kad konkurencija teikiant
mažmenines viešąsias judriojo telefono ryšio
paslaugas yra didelė. Dėl minėtų aplinkybių
mažmeninių viešųjų judriojo telefono ryšio
paslaugų kainų ir skambučių inicijavimo
viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose paslaugų
kainų reguliavimas yra nepagrįstas. Pastebėtina ir
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Eil. Nr.

Pastabų grupė

Pastabos teikėjas

Pastaba

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
/ atsižvelgta iš
dalies

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) pastabos
tai, kad Europos Sąjungoje nėra mažmeninių
viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų kainų
reguliavimo praktikos ir Tarnybos veiksmai
reguliuoti mažmeninių paslaugų kainas Europos
Komisijos būtų sutikti neigiamai. Operatorių
keliamas problemas leis spręsti skambučių
užbaigimo judriojo ryšio tinkluose paslaugų kainų
peržiūra.

