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Lietuvos Respublikos rySiq reguliavimo
tarnybai
Mortos 9.14, Vilnius

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYSIU REGULIAVIMO TARNYBOS ATLIKTOS
NACIONALINIO TRAPTINKLINT O RYSIO (ROANIINGO) GALIMYBIV STUDIJOS
ATASKAITOS (ATASKAITA) PROJEKTO
2017 m. sausio 10 d. AB Lietuvos Radijo ir televizijos centras (toliau

Respublikos rySiq reguliavimo tarnyb4 (toliau
rySio roamingo lvedim4 Lietuvoje".

-

- Telecentras) kreipesi I Lietuvos

RRT) su pdsitlymu,,numatyti nacionalinio mobiliojo

Telecentras jau yra iSrei5kgs savo pozicijq, jog Lietuvoje egzistuoja problemos naudojantis judriojo
rySio tinklu ir paslaugomis, pagrindines i5 jq yra Sios:

1. Lietuvos vartotojams yra ribojamos paslaugos, kadangi btdamas vieno operatoriaus klientu,
vartotojas tam tikrose vietovese negali naudotis visomis paslaugomis, nes nei vienas judriojo rySio
operatorius Lietuvoje neturi 100% padengimo;
2. Lietuvos vartotojai yra diskriminuojami uZsienio operatoriq klientq atLvilgiu, kadangi pastariems
yra sudaroma galimybe laisvai pasirinkti norimq tinkl4 atvykus i Lietuv4;
3. Nacionalinio roamingo nebuvimas stabdo i5maniqjq technologijq vystym4si;
4. Specialiosios tarnybos naudojasi judriojo rySio operQtoriq paslaugomis, todel atitinkamai Siq
paslaugq sutrikimai kelia rizikq saugumui;
5. Nacionaliniso roamingas sumaZintq iejimo i rink4 barjerus;
6. Efektyvus bendras infrastrukturos panaudojimas [galina kainq vartotojams maZejim4.
Telecentro pozicijadel egzistuojandiq problemq nesikeidia. Siuo ra5tu norime atkreipti RRT demes! i
tai, kad Ataskaitos iSvados priestarauja studijoje konstatuotiems faktams. Ataskaitoje yra
konstatuojama, jog Lietuvoje yra dideli iejimo i rink4 barjerai, kainos vartotojams auga, potenciali
konkurencij a yra nedidele, tadiau Ataskaitos i5vada
,judriojo rySio paslaugq rinkoje nera
sprgsti
problemq,
kurias
RRT
turetr4
identifikuota
ivesdama nacionalinio roamingo paslaugq
reguliavim4" - priestarauja tyrimo metu konstatuotiems fak ams, - kadangi nacionalinis roamingas yra
viena i5 efektyviausiq priemoniq iejimo i rink4 barjery maZinimui ir konkurencijos didinimui/kainq
vartotojams maZinimui. Toliau pateikiLame Ataskaitos trukumus ir detalius argumentus, kurie,
pagrindLia tai, kad Ataskaitos i5vados priestarauja Ataskaitoje pateiktai informacijai ir atliktam
tyrimui.

-

Ataskaitos trtrkumai:

1.

Tarptautines nacionalinio roamingo praktikos ivertipimas paremtas

trijq ES Saliq praktikos
nebutu

Akcine bendrove Lietuvos raduo ir televizuos
Sausio 13 - osios g. 10, LT-04347 Vilnius
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Duomenys kauplami ir saugomi Juridiniq asmenq registre

galimas/sekmingas Lietuvoje. Konkrediq apraSc,mq Saliq pasirinkimo
kriterijai nenurodyti. Nor?
ivertintas Telecentro Ziniomis sekmingas nacionalinio rou-irrgo igyvendinimas Olandloie. frilq
galimai nesekmingq nacionalinio roamingo igyvendinimo atvejq apia5ymas atrodo tenclencinga,i,
neleidZia daryti objektyvios iSvados apie kitq Saliq patirti nacionalinio roamingo srityje. l\taskaitos
5 priede pateiktoje Europos Saliq nacionalinio roamingo paslaugq teikimo apLvalgojenurodorna,
jog nacionalinis roamingas buvo ivestas 15-oje Europos Saliq ii
Siot t.Ueru iu..tas 12-rcje
Europos Saliq, i5 visq 26 Saliq, kurios yra trum1ni apLvelgiamos, tadiau Ataskaitoje yra
daroma
i5vada, jog nacionalinis roamingas buvo/yra
ivestas tik nedaugelyje Europos Saliq.
2. Ataskaitos dalyje., tiriandioje judriojo rry5io paslaugq rinkos struktur4, nera apibreZii t<riteri;ai, pagarl
kuriuos operatoriai suskirstomi i ,,didZiuosius", ,,maZuosius" ir ,,kitus" vertinant atskirus .inl o,
segmentus/pjtivius. Studijoje Telecentras kartais ivardijamas kaip naujas rinkos dalyvis, o kartais
kaip didysis operatorius. Telecentro duomenys ndjra analizuojamilaip naujo rinkos Oatyvio.visuos,e
rinkos segmentuose. Taip pat analizei naudojamer tik vienos technologijo. 4G tinklo Mez;on
klientai 2015 - 2017, bet neanalizuojarna WiMax 4G tinklo Mezon llientai 20Il - 2017 periodrn
(WiMax technologij4 neteisingai priskiriant fiksuotam
rySiui, nes iS vartotojo perspektyvoriWiMu,*
technologijos pagrindu yra teikiamas vadinamas ,,nomadinis"
rySys (angi. ,,nomodic wireless,,)t,
leidZiantis vartotojui naudotis paslauga skirtingose vietovese, o ne vienoje fiksuotoje viet,oje) ir til<
duomenq perdavimo paslaugq segmernte, be balso paslaugq. Taip pat Lukrtu balso ir duLomenr4
perdavimo Mezon klientq paslaugq arralizes wiFi technologijos tinkle.
3. Ataskaitoje pripaZistama, iog iejimo i rink4 barjerai yra auk5ti, bet teigiama, jog juos galirnir
Svelninti komerciniais susitarimais. TuLo padiu taip pat pripaZistama, jog tam tikrais atvejais jJdricrjo
rySio tinklq valdytojai gali tureti mot'yvq vilkinti derybas del didmeniniq judriojo ry5:io pzrslaugrl
suteikimo, todel judriojo rySio tinklo valdymas Siruos tinklus turintiems opeiatoriams sukuiis Oiaefi
konkurencini pranasum4 pries siq tinklq nevaldandius operatorius.
Ataskaitoje nera atlikta analize apie operatoriq Siuo metu valdomus daZnius ir jq perskirstyrno
perspektyvas, kai tuo tarpu daLni4tr[kumas/netolygus paskirstymas taip pat yravienas iS r;vartriq
trikdZiq naujiems operatoriams ateiti i rink4 ar esamiems konkuruoti su-daugiau resursq tuindi.is
operatoriais.
5. Ataskaitoje konstatuojama, kad paskuLtiniu metu kainos vartotojams auga, trys operatoriai jau r1u
metus nebekonkuruoja kaina, nera kotrstatuojamzr, kad operatoriai pradejo tarpusavyje konliuru<lti
naujomis paslaugomis, tadiau daroma i5vada, jog ,,tai dar neirodo, kad konkurlncija teikiamt
maZmenines judriojo rySio paslaugas ndra veiksrrLinga...
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6.

Ataskaitoje nacionalinis roamingas nebuvo vertinamas konkurencingumo didinimo, rinkos
skatinimo ir paslaugq patikimumo uZtikrinimo aspektu, Ataskaitoje nera aptartos galimybesi
sumaZinti paslaugq kain4 vartotoj ams.

1. Tarptautin6s

nacionalinio roamingo praktikos ivertinimas

Ataskaitoje vertinant kitq Saliq patirti ir praktik4 del nacionalinio roamingo ir jo reguliiavim.
nurodoma, jog ,,reguliuojamo pobtdZio rracionalinio roamingo susitarimai buvo naudojami, norinl:
paSalinti rinkoje susidariusius trikdZius ir paskatinti judriojo
rySio operatorius pldsti savo veilkl4 bei
sudaryti palankias s4lygas naujq operatoriq atejimui, suteikiant jiems atitinkamas i5lygas". Illtent tai
rodo, jog kitos Salys nacionalinio roamingo paslaugq reguliavimo sieke (o kai kurios ir toli.u
tebesiekia), jog butq sudaromos galiml'bes ateiti i rink4 naujiems dalyviams, o tai uZtikrintq
konkurencini spaudimq ir maiintq paslaugq kain4 va.rtotojams. Ataskaitoje buvo pasirinkta nagrin(rti
trijq valstybiq (Austrijos, Norvegijos ir P'rancrlzijos) pavyzdLius del nacionalinio roamingo. 'iadiau
Ataskaitoje yra tik nurodomi pavyzdiiai. bet nera aptartos galimybes kaZkuri i5 nurodytq pav..yzdLitr
pritaikyi Lietuvoje ar negalimum4 taikyti Lietuvoje. Kaip nurodoma Ataskaitoje, Rustriioie, bu,,o
pasirinktas nacionalinio roamingo reZimas vadinamas, ,,Svelnus ir apribotas laike" (angl.
,,Lighrtouch
and time-bound"). Remiantis tokiu reZimu ir rLauju reglamentavimu, Austrijos naciornalinis

reguliuotojas, RTR, ,,papildomai buvo ipareigota. nusprgsti * uprt ritui nacionalinio roamirLgo
ipareigojimas turetq bDti pritaikytas ar no, susidarius tam tikroms aplinkybems, ir iraSytas i aukciono
pasiulymo s4lygas bei licencijas." AtsiZvelgiant i tai, jog ivykus daZniq aukcionui, Austrijos rinkoje
neatsirado nei vieno naujo dalyvio, ,,daZnLiq aukciono metu nustatyti nacionalinio roamingo suteikimo
naujam rinkos dalyviui ipareigojimai nebuvo pirnaudoti, t. y. nebuvo sudaryta riguliuojarmq
nacionalinio roamingo Susitarimq". Tadiau Austrijos palyzdys buvo tik apib[dintas 1r pateikta
informacija, jos nenagrinejant ir neanalizuojant galirnybes pasinaudoti tokiu, jau i5bandyu paiyzdilitr.
Blitent Austrijos pavyzdlio igyvendinimas, leistq RltT, atsiZvelgiant i nacionalinio roamingo poreik[,
panaikinti ipareigojim4 pasiekus tikslus, tadiau, kaip jau mineta, net teori5kai tokia galiml'fs
At,askaitoje nera nurodoma. RRT, remdarnasi Norvelgijos nacionalinio reguliuotojo (Nkom) nuomone,
nurodo, jog ,,ipareigojimas esamiems operatoriams teikti nacionalinio roamingo paslaugas naujiems
operatoriams, norintiems ateiti i rink4, nebuvo toks sekmingas. Nors ir atsirado trediasis operatorius,
tadiau su palyginti labai malarinkos dalimi ir rinkoje nebuvo pastebeta Zymiq pokydiq konkurenciios
atZvilgiu." Telecentro nuomone, tai bet kokiu atveju rodo, kad visgi sudarius tinkamas galimybes
atsiranda nauji rinkos dalyviai, be to Siuo metu yra per anksti daryti galutines iSvadas, nes naoionalirrio
roamingo paslaugq reguliavimas Norveglijoje buvo jvestas tik2016 m. - dveji metai yra per trumpas
laiko terminas naujo rinkos dalyvio rinkos dalies augimui ivertinti. Pranclzijos pavyzdys roclo, jog 'gra
atsisakoma nacionalinio roamingo naudcrjimo, tadiau nera galutinai teigiama, kad tai nera tinkamas
sprendimas, kada yra reikalinga judriojo rySio tinklu padengti atokias vietoves. Ataskaitoje pateiki
pavyzdLiaineirodo, kad nacionalinis roamingas b[tq netinkamapriemone sprgsti problemas, kurias;gra
ivardijgs Telecentras. Laiky-tina, jog kaip tik yra p,riesingai - nurodyti pavyzdLiai ir kitq valstybitl
praktika irodo, kad nacionalinis roamingas, norsi ir budamas laikina priemone, yra tinkamas
pasirinkimas siekiant, jog rinkoje atsirastq daugiau rraujq dalyviq, konkurencija taptq veiksmingesne
ir galq gale del to maZetq kainos vartotojams.

2. Judriojo rySio paslaugq rinkos strukttrra
Ataskaitos 15 psl. yra nurodya, jog tiriamuoju laikotarpiu veike trys judriojo ry5io operatoriai, t. y..
Telia Lietuva, UAB ,,Bite Lietuva" ir -l'ele2. Kiti judriojo rySio operatoriai yra ivardijami ,,ldti
tiekejai", tadiau toliau tekste vienose v'ietose (tadiau nesuprantama, kokiu kriterijumi remiantis)
Telecentras ivardijamas kaip ,,kitas tiekdjas", kitose - Telecentras priskiriamas jau prie ketu.rir4
operatoriq - Ataskaitos 23 psl. -,,Taip pert, atkreiptinas demesys, kad 2016 m. Siame rinkos segmentr:
atsirado naujas paslaugq teikejas - Telecentras, kuris ankstesniais metais interneto prieigos paslaugas
teike naudojant WiMAX (ang. Worldwide Interoperrability Microwave Access) technologrj4, kuri jrra
priskiriama fiksuotojo rySio technologijoms, o 2016 m. pradejo naudoti judriojo
rySio technologija
LT'E", o Stai, pavyzdLiui. 16 lenteleje, A,taskaitos24 psl. Telecentras jau vel priskiriamas prie kitrl
teikejq. Toliau Ataskaitos 25 psl. nurodytin, jog ,,Naujas Sio rinkos segmento dalyvis Telecentras 20lll
m. uZeme 16,0 proc. nagrinejamos rinkos. Turimi duomenys rodo, kad nei vienas i5 operatoriq neuZemd
tokios rinkos dalies, kuri leistq itarti, kad kuris nols operatorius turi didelg itak4 teikiant internetg
prieigos paslaugas." - tokiu atveju, jeigu Sioje dalyje Telecentras jau ivardijamas kaip naujas rinkos
dalyvis, kuris, kaip buvo mineta, atsirado 2016 m.,1.ai kodel tiriamuoju laikotarpiu yra nurodomi rtitri
trys operatoriai, o Telecentras yra ivardijaLmas kaip ,,kiti tiekejai". Taipogi neaiSkus toks pasirinkirnas
skirstl'ti Telia Lietuva, UAB ,,Bite Lietuva" ir Tele2 kaip judriojo rySio operatorius, o Telecenrtril
ivardinti - ,,kiti tiekejai", kai Ataskaitos 32 psl. konkrediai ir ai5kiai yra nurodoma, jog ,,Kaip jau
mineta Ataskaitos 3.L2 ir 3.1.3 skyriuose didmenines judriojo rySio paslaugas visoje Lietuvor;
Respublikos teritorijoje, teikti gali tik Bite Lietuva,T<>1e2, Telia Lietuva ir tam tikrose Salies teritorijoso
- Telecentras, t. y. operatoriai, kurie pagallAtaskaitor;3.1.1 skyriuje pateiktus duomenis, yra didZiausi
judriojo rySio paslaugq teikejai". Tokio selektyvaus pasirinkimo irodymq, kai kartais Telecentras
priskiriamas prie didZiqiq judriojo rySio operatoriq, o kartais prie ,,kitq tiekejq" Ataskaitoje yra ne

-

-

vienas, tadiau nera ai5k[s tokio skirstymo motyvai. Toks selektyvus skirstymas
,,paslepia.,, kiek iir
koki4 dali visuose rinkos segmentuose reialiai uhimaoperatoriai.

3.

f6jimo irink4 barjerai

Kaip teigiama Ataskaitoje (7 psl.), laikinas nacio,nalinio roamingo paslaugq reguliavimas kitose
valstybdse, nors ir kaip laikina priemond, tadiau buvo reikafingas tam, kad
iejimo i rinkE barjerai butq
pa5alinti, tokiu b[du siekiant ,,paskatinti judriojo ry5io operatorius plesti savo veikl4 bei sudaryrti
palankias s4lygas naujq operatoriq atejimui, suteikiant jiems atitinkamas iSlygas". Taigi galima daryti
iSvad4, kad esant auk5tiems iejimo ijudriojo rySio 'paslaugq rink4 barjerams, nacionalinio roamingo
paslaugq reguliavimas, kaip tik padetq naujiems rinkos @alyviams ateiti rink4. Ataskaitos 3.1.2
i
i5vadoje nurodoma, jog ,,fejimo barjerai ijudriojo rySio paslaugq rink4 yra auk5ti, tadiau galimybe
komerciniais pagrindais gauti prieig4 prie kito operaltoriaus valdomos infrastruktlros ir (arba) judrioj,o
rySio tinklo, Siuo barjerus sumaZina". Kita vertus, litaskaitoje taip pat pipahistama, jog ,,tam tikrais
atvejais judriojo rySio tinklq valdyojai gali tureti motyvr4 vilkinti derybas del didmeniniqjudriojo
rySio
paslaugq suteikimo, todel judriojo rySio tiinklo valdy:mas Siqos tinklus turintiems operatoriams sukuria
dideli konkurencini prana5umq prieS Siq tinklq nevalclandius operatorius". Todel komercinio susitarim,o
galimybe laikyina tik teorine, kadangi. ndra ipareigojinlo susitarti operatoriams, ndra ai5kiq ir
konkrediq s4lygq bei kriterijq, kuriais romiantis btitq nustatoma paslaugos kaina. Be to ir padioje
Ataskaitoje pripaZistama, kad nepavykus deryboms tarp operatoriq, suinteresuotos Salys turi teisg
kreiptis i RRT. Tai tik dar labiau sustiprina argumentE, kad galimybe susitarti, i5 esmes, yra tik teorind,
nes Telecentras ir kiti tiekejai neturi konkurencinio spaudimo/derybiniq galiq 3-jq didZiausir4
operatoriq atZvilgiu.

4. Dainiai
Ataskaitoje nera atlikta analize apie operatoriq Siuo metu valdomus daZnius ir jq perskirstyrno
perspektyvas, kai tuo tarpu dalniq trDkurmas/netolygus pagkirstymas taip pat yra vienas i5 svarbir4
trikdZiq naujiems operatoriams ateiti i riink4 ar esamiems konkuruoti su daugiau resursq turindiais
operatoriais.

ir 900 daZniq, todellneturi lygiaverdiq galimybiq kaip kiti tiekejai (Bite Lietuva,
Tele2, Telia Lietuva), kurie turi Zemos spektro daZnirrrs, leidZiandius padengti vis4 Lietuvors
Respublikos teritorij4, ypad nutolusias vietoves. Virtualaqs operatoriaus galimybe Sios problemos
nesprendZia, nes nesudaro galimybes kartu panaudoti ir savo turimo tinklo, o tokia galimybe brihtr
efektyvaus savo turimos infrastrukttros panaudojinro sudqrinimas su kiq operatoriq infrastruktura
Telecentras neturi 800

naudojantis nacionaliniu roamingu.

Taigi, judriojo rySio tinklus valdantys operatoriai Bite Lietuva,Tele2, Telia Lietuva ir Sia prasme turi
konkurencini pranaSum4 prie5 Telecentr4 ar kitus galimus ppslaugos teikejus, kas dar labiau sumaZina
jq galimybes daryti komercini spaudimqr derybose del nacionalinio roamingo. Tai patvirtinama irr
Ataskaitos 3.1.5 skyriuje, kur yra teigiama, jog yramtrtaitikdtina, kad net ir atsiradus vienam ar keletui
naujq judriojo rySio paslaugq teikejq, Sie asmenys sudarys realq konkurencini spaudim4 judrioje
rinkoj e j au veikiantiems operatoriams.

5. Judriojo ry5io paslaugg kainq dinamika
Ataskaitos 3.1 .6.1.1 skyriuje teigiama, kadt ,,Bite Lietuva, Tele2 ir Telia Lietuva ARPU didejimas, visrl
trijq judriojo rySio paslaugq teikejq kainodaros panaiiejimas, kainodaros pokydiq atsiradimas panasiu
periodu, rodo, jog konkurencijos intensyvumas kainLomis tarp trijq didZiqjq judriojo
rySio paslaugqr
teikejq 2015'2017 m. sumaZejo, tadiau tai dar neirodo, kad konkurencija teikiant maZmeniner;uariojo

rySio paslaugas nera veiksminga". Tokia i5vada, nniisq vertinimu, yra labai neteisinga. Ataskaitos
daugelyje vietq yra nurodoma, jog kainos vartotojams dideja, kaip antai Ataskaitos 40 psl. ,,2016 -2CtI7
m. tam tikro vartojimo segmentuose vieSai si[Xomq trraslaugq kainos diddjo", ,,2016-2017 m., palyginti
su 2012 ir 2015 m., nebesiiilomi ypad pig[s (apie 1,20 Eur/men. su PVM) mokejimo planai", ,,20162017 m. palyginti su 2015 m., padidej omaZo ir didelio vartojimo judriojo rySio paslaugq uZmokesdiai"
Ataskaitos 44 psl.,,Paslaugq teikejai 2016-2017 nr. nebesillo maZo pokalbiq ir didelio duomernq
perdavimo vartojimo planq. Paslaugq gavejas, kalb,:damas nedaug, bet naudodamas daug duomenq,
turi rinktis brangesnius neribotq pokalbiq mokejimr> planus" ir kt. Akivaizdu, kad tokia informacija
rodo tik viena, jog kainos vartotojams augo, todel teigti, jog rinkoje yra veiksminga konkurencij a,",Wa
neteisinga. Esant veiksmingai konkurencijai arba kitaip tariant,konkurencingai rinkai, kainos, kaip tik
atvirk5diai, - maLeja, arba bent jau pradedama korkuruoti naujomis paslaugomis (tokiq faktq nera
pateikiama Ataskaitoje). Be to, tokie teiginiai, kaip kad ,,del kainodaros pana5ejimo, kainodaro,s
pokydiq atsiradimas panaSiu periodu" suponuoja ir galimas prielaidas del minetq judriojo ry5io
paslaugq operatoriq suderintq veiksmq ar netgi rlraudZiamo susitarimo, del kuriq yra ribojama
konkurencija, tadiau Ataskaitoje nepateikta nei r,ieno argumento, kuris neleistq daryti pana5iq
prielaidq.

6.

Rinkos skatinimas ir vartotojas

Ataskaitoje apskritai nebuvo vertinamas nacionalinis roamingas konkurencingumo didinimo, rinlio,s
skatinimo ir paslaugq patikimumo uZtikrinimo aspeldu, o tiesiog buvo apsiribojama bendra fraze,llog
apskritai konkurencija yra veiksminga, nors kaip mrrtyti i5 aukSdiau pateiktos argumentq, tai visi5kai
prieStarauja padioje Ataskaitoje esandiai informacijrli, kadangi Ataskaitoje pateikiant duomenis apie
kainq pokydius buvo irodyta ir prieita prie i5vadr+, jog kainos augo, kas atitinkamai s4lygojo iir
operatoriq augandius pelnus, tadiau galutineje Artaskaitos i5vadoje vis tiek nusprendZiama, jiog
,,Judriojo rySio paslaugq rinkoje nera identifikuota problemq, kurias Tarnyba turetq sprgsti ivesdama
nacionalinio roamingo paslaugq reguliavim4. Judriojo rySio paslaugq rinkoje veikiantys Siq paslaurgq
teikejai turi teisg sudaryti komercinius susitarimus del nacionalinio roamingo paslaugq teikirmo
(gavimo) ir tik nepavykus susitarti, Sie asmenys p;aletq kreiptis i Tarnyb4 su pra5ymu i5nagrirLeti
gind4.".

Nacionalinio roamingo paslaugq reguliavimas padetq atsirasti galbtit net ne vienam naujam rinlios
dalyviui, o tai automati5kai skatintq veiksmingesrrg konkurencij4, kas kartu s4lygotq ir didesnes
inovacijas, kadangi rinkos dalyviai konkuruodami privaletq btiti novatori5ki kurdami paslauLgq
koncepcij4. Nacionalinis roamingas leistq atsirasti inronems, kurios k rrtq, siull.tq ir testuotq Lietuvrcje
naujus inovatyvius produktus (pavyzdLiui, susijusius su telemetrijos ar ,,daiktq interneto" paslauLgq
teikimu), kuriq ktnimas Siuo metu yra apsunkintasi del nepakankamos atskirq operatoriq paslauLgq
apimties ir bltinybes keisti SIM korteles pereinant i5 vieno operatoriaus ikit4. VisiSkai nevertinam:r ir
tai, jog naujq rinkos dalyviq atejimas suteiktq galinLybg vartotojams ne tik moketi maZesng kain4 uZ
atitinkamas paslaugas, Lietuvos vartotojai nebutq diskriminuojami lyginant juos su uZsienio Sa.liq
vartotojais, ivedus nacionalini roaming4 b[tq uZtikrinta ir tai, jog be dideliq papildomq investicijrl
atsirastq galimybe teikti paslaugas ir tose vietovdse, kuriose Siai dienai paslaugos nera teikiamosi.
Ataskaitoje nebuvo vertinama ir tai, jog galq g;ale, igyvendinus nacionalini roaming4, maLaui
apgyvendintose teritorijose, kuriose kiekvienas al:skirai paimtas operatorius i5vis neteikia sav,o
paslaugq arba teikia siauresni jq spektr4, be dideliq lrapildomq investicijq atsirastq galimybe prapldsti
visq operatoriq paslaugq teikimo aprepti, jq spektr4 ir tokiu bldu bDtq padidinamos operatorirq
pajamos.

Be kita ko, Ataskaitoje nera aptartos galimybes sumaZinti paslaugq kain4 vartotojams, kadang;i
sumaZetq operatoriq investicijos i dubliuojandiq infrastruktlr4, nera analizuojama ir galima naurda
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valstybei - t. y. modernios reguliacines aplinkos suktirimas; uZtikrinant efektyvrl visos egzistuojandios
infrastuktiiros panaudojim4, konkurencing4 rink4 ir inovacijq diegimui palanki4 aplink4, maksimaliai
imanomos aprepties paslaugq su viena SIM kortelo teikirt'ro uZtikrinimas kra5to apsaugos sistemos,
vidaus reikalq sistemos ir kitoms specialiosionrs tarrfyboms, paslaugq teikimo visoje Salyje
uZtikrinimas stichiniq nelaimiq, kariniq konfliktq, l:iberne{iniq atakq ir kitq krizinir4 situacijq atveju,
panaudojant vis4 egzistuojandi4 infrastrukttir4 ir tuo atveju, jeigu visa arba didele dalis vieno
operatoriaus valdomos infrastrukt0ros nustotq veikt:i, bei t4i, jog atsiradus naujiems rinkos dalyviarrrs
pageretq konkurencine aplinka ir sumaZes draud:Ziamq susitarimq sudarymo galimybe (kuriuos, beje,
galima itarti esant, i5 Ataskaitoje pateiktos informacijos ir nQpateikiant jokiq argumentq, kodel didZiqjq
operatoriq kainodaros panaSeja, kainodaros pokydiai {tsirado panaSiu periodu, konkurencijos
intensyvnmas kainomis tarp trijq didZiqjq judriojo n/Sio paglaugq teikejq 2015-2017 m. sumaZejo).
AtsiZvelgiant i auk5diau iSdestytus argumentus, siliilome [racionalinio roamingo ivedimo Lietuvoje
studij4 ir Ataskait4 papildyti, atsiZvelgiant i nurodytug trtikumus, ir pakartotinai teikti rinkos
dalyviams.

Tikime, jog RRT, kaip rinkos reguliatorius, nepriims galutinio sprendimo, uZtvirtinandio trijq
operatoriq rinkoje status quo,kttr dideja kainos vartotojams{ auga operatoriq pelnai, naujos inovatyvios
paslaugos nepradedamos teikti.
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