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Pastabų aptarimo posėdžio pirmininkas – Giedrius Pūras, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
(toliau – RRT) direktoriaus pavaduotojas.
Pastabų aptarimo posėdžio sekretorius – Audrius Šniepis, RRT l. e. Strategijos departamento Ekonominės
analizės skyriaus vedėjo pareigas.
Dalyviai:
o Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT): Giedrius Pūras, Audrius Šniepis, Nerijus
Karklas, Marina Lavrinavičiūtė, Rolandas Brukštus.
o TEO LT, AB, (toliau – TEO): Vida Gobienė, Kristina Krupinienė, Inga Volungevičiūtė, Ramūnas Tumas.
o AB Lietuvos radijo ir televizijos centras: Gailinta Vaškelytė.
o UAB „MEDIAFON“: Radvilė Sadulaitė, Marija Vilčiauskaitė.
o UAB „Bitė Lietuva“: Lina Novoselskaitė, Vitalijus Kirvaitis
o UAB „Nacionalinis telekomunikacijų centras“: Vidas Pukėnas.
o UAB „CSC TELECOM“: Vitalijus Agafonovas.
o UAB „Omnitel“ : Jurgita Atkočiūnaitė, Loreta Antziulytė.
Pastabų viešasis aptarimas vyko 2015 m. balandžio 14 d. RRT patalpose Algirdo g. 27A, Vilniuje.
1.

Darbotvarkė:

RRT: Padėkojo rinkos dalyviams už dalyvavimą susitikime ir pristatė susitikimo tikslą ir eigą. Viešojo aptarimo
tikslas – aptarti Skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo rezultatus. Pastabos gautos iš septynių
ūkio subjektų (TEO, 3 judriojo ryšio operatorių, UAB „MEDIAFON“, UAB „CSC TELECOM“, UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų tinklas“) ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos.
2.

Skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose paslaugų rinkos tyrimų rezultatų pastabų aptarimas:

2.1. Pastabų pristatymas:
RRT: Supažindino su gautomis pastabomis. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba RRT siūlomoms
priemonėms pastabų neturėjo. Operatoriai pateikė panašias pastabas ir jos buvo suskirstytos į tokias grupes:
 Kainų kontrolės įpareigojimo diferencijavimas pagal skambučio kilmę;
 Skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose kainų nustatymas pagal LRAIC modelį;
 Alternatyvių operatorių skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose kainų atsiejimas nuo TEO kainų;
 Skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose kainų reguliavimo suvienodinimas kai
skambučiai siunčiami į negeografinius numerius;
 Skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose ir judriojo ryšio tinkluose kainų suvienodinimas;
 RRT iniciatyva imtis veiksmų ir sumažinti skirtumus tarp skambučių užbaigimo paslaugų kainų pačioje
Europos Sąjungoje ir inicijuoti Europos Sąjungoje naudojamų telefono ryšio numerių duomenų bazės
sukūrimą;
 Kainų reguliavimo termino nukėlimas;
 Judriojo telefono ryšio mažmeninių paslaugų kainų reguliavimas.
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2.2. Pastabų aptarimas:
RRT: Sutinka leisti diferencijuoti skambučių užbaigimo paslaugų kainas pagal skambučio kilmę. TEO bus
paliekamas nediskriminavimo įpareigojimas, tačiau dabar galiojantis įpareigojimas bus pakeistas. Kainų kontrolės
įpareigojimo galiojimą TEO ir kitiems operatoriams bus siūloma palikti tik skambučiams, inicijuotiems Europos
ekonominėje erdvėje.
Alternatyviųjų operatorių kainos bus siejamos su TEO kainomis, nes siekiama išlaikyti paslaugų kainų
simetriškumą. Tarnyba laikosi požiūrio, kad skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio operatorių tinkluose kainos turi
išlikti simetrinės.
RRT įpareigojimų įsigaliojimo terminą siūlys nukelti iki 2015-09-01.
RRT neatsižvelgs į pastabą dėl skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose kainų nustatymo pagal LRAIC,
nes dabartinis kainų nustatymo metodas atspindi LRAIC sąnaudas.
RRT paaiškino, kad 2009 m. skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose paslauga buvo apibrėžta neutraliai ir
apėmė skambučius į visus telefono ryšio numerius. Atlikdama naują rinkos tyrimą, RRT detalizuos kokie skambučiai
bus įtraukti į skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose paslaugų apimtį.
RRT paaiškino, kad skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose ir judriojo ryšio tinkluose kainos šiame
etape nebus suvienodintos. Europos Komisijos rekomendacijos įgyvendinimas ir kitų šalių praktika rodo, kad
skambučių užbaigimo paslaugų kainos skiriasi. Tačiau ateityje skirtumas gali sumažėti. RRT pastebėjo, kad kitos šalys
ir reguliavimo institucijos siūlo supaprastinti skambučių užbaigimo paslaugų rinkų reguliavimą ir nustatyti vieningą
kainą. Europos Komisija ruošiasi peržiūrėti skaitmeninės rinkos reguliavimo sistemą, todėl skambučių užbaigimo
fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose kainų suvienodinimo klausimas turėtų būti keliamas peržiūrint elektroninių ryšių
reguliavimo sistemą.
RRT teikdama rinkos tyrimo dokumentus Europos Komisijai perduos ir akcentuos operatorių iškeltus klausimus
dėl skirtingų skambučių užbaigimo paslaugų kainų pačioje Europos Sąjungoje.
Kalbėdama apie skambučių užbaigimo paslaugų kainas kai yra skambina į trumpuosius ir padidinto tarifo
numerius, RRT paaiškino, kad skambučių užbaigimo paslaugų kainų reguliavimas apima tik elektroninių ryšių
paslaugas. Skambučių užbaigimo paslaugų detalizavimas pagal tai į kokį telefono ryšio numerį yra siunčiamas
skambutis, dabar taikomos kainų nustatymo praktikos neturėtų pakeisti.
RRT neatsižvelgs į pasiūlymą reguliuoti judriojo telefono ryšio mažmeninių paslaugų kainų, nes konkurencija
teikiant mažmenines judriojo telefono ryšio paslaugas yra didelė ir nėra būtina papildomai reguliuoti mažmeninių
paslaugų kainų. Operatorių nurodytos problemos bus sprendžiamos peržiūrint skambučių užbaigimo judriojo ryšio
tinkluose paslaugų kainas.
UAB „Omnitel“: Paklausė ar 2014 m. nustatytų įpareigojimų negalima traktuoti kaip leidimo leisti nustatyti
skirtingas kainas pagal skambučio kilmę.
RRT: Paaiškino, kad 2014 m. nediskriminavimo įpareigojimas nebuvo pakeistas ir visa apimtimi buvo paliktas
2005 m. nustatytas griežtas nediskriminavimo įpareigojimas. Tarnybos nuomone būtina pradėti naują rinkos tyrimą ir
siūlomas priemones suderinti su Europos Komisija. Įpareigojimų pakeitimo siektina data yra 2015 m. pabaiga.
UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“: paklausė kokios pasekmes įžvelgia RRT, jei judriojo ryšio operatoriai
pradės diferencijuoti skambučių užbaigimo kainas pagal skambučio kilmę.
UAB „Nacionalinis telekomunikacijų centras“: Pateikė pasiūlymą dėl tinklų sujungimo sutarčių pakeitimo ir
kainų bei tvarkos nustatymo siekiant išvengti ginčų tarp rinkos dalyvių kai bus pakeistas nediskriminavimo
įpareigojimas.
RRT: Paaiškino, kad nediskriminavimo įpareigojimas galios visa apimtimi, tačiau bus sumažintas kainų
kontrolės įpareigojimo apimtis ir jis galios tik skambučiams inicijuotiems Europos Sąjungoje. Kilus ginčams tarp
operatorių dėl taikomos kainos, RRT gali turėti nustatyti konkrečią kainą, kuri gali būti siejama su kitos šalies kaina
arba su konkrečiomis sąnaudomis.
UAB „Nacionalinis telekomunikacijų centras“: Pastebėjo, kad skambučių užbaigimo paslaugų kainų mažinimas
turi būti atidėtas iki skambučių užbaigimo paslaugų kainos suvienodės pačioje Europos Sąjungoje ir bus sukurta
numerių perkėlimo bazė.
RRT: Paaiškino, kad Europos Komisija atlieka priežiūrą kaip valstybės narės įgyvendina joms skirtas funkcijas ir
Europos Komisijos informavimas apie situaciją skirtingose šalyse padės Europos Komisijai įgyvendinti savo užduotis.
Pastebėjo, kad Lietuvos atstovei prie Europos Komisijos taip pat buvo iškomunikuota, kad tikslinga siekti vieningos
skambučių užbaigimo paslaugų kainos Europos Sąjungoje.
UAB „Bitė Lietuva“: Pasiteiravo ar RRT pradės visą skambučių užbaigimo paslaugų rinkos tyrimą.
RRT: Paaiškino, kad RRT atliks tyrimą visa apimtimi, nes norima apibrėžti naują rinką, paslaugos apibrėžimą
suderinti su skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkle naudotu paslaugos apibrėžimu.
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UAB „CSC TELECOM“: Paklausė koks yra RRT sprendimas dėl mažmeninių skambučių kainų į trumpuosius
numerius.
RRT: Paaiškino, kad šis klausimas nėra susijęs su skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose rinkos tyrimu
ir šiuo klausimu bus inicijuota atskira diskusija.
3. Kiti klausimai
RRT: Paaiškino, kad atnaujinta rinkos tyrimo ataskaita ir susiję dokumentai bus teikiami Europos Komisijai
pastabos nedarant antros konsultacijos. Informacija apie Europos Komisijai pateiktus dokumentus bus patalpinta RRT
svetainėje.
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