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1.

BENDROJI DALIS
1.1.

Elektronini ryši rink tyrim teisinis pagrindas Lietuvos Respublikoje

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 perkelti šie Europos S jungos teis s aktai:
1. 1997 m. lapkri io 28 d. Tarybos sprendimas 97/838/EB d l Europos bendrijos
pritarimo, kiek tai susij su jos kompetencija, PPO deryb d l pagrindini telekomunikacij
paslaug rezultatams (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 27 tomas, p. 69).
2. 1998 m. kovo 30 d. Europos Komisijos rekomendacija d l princip , taikom
organizacijoms, atsakingoms už vartotoj gin sprendim ne teismo tvarka.
3. 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 (OL 2004
m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 3 tomas, p. 147).
4. 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 (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 13 skyrius, 23 tomas, p. 254).
5. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB d l
radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrind Europos bendrijoje (Sprendimas d l radijo
spektro) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 317).
6. 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)
(OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 323).
7. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB d l
elektronini ryši tinkl ir paslaug leidimo (Leidim direktyva) (OL 2004 m. specialusis
leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 337).
8. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB d l
elektronini ryši tinkl ir paslaug bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrind direktyva) (OL
2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 349).
9. 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) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29
tomas, p. 367).
10. 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 ) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 514).
11. 2002 m. rugs jo 16 d. Komisijos direktyva 2002/77/EB d l konkurencijos
elektronini ryši tinkl ir paslaug rinkoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 8 skyrius, 2
tomas, p. 178).
12. 2003 m. liepos 25 d. Europos Komisijos rekomendacija d l vietos nustatymo
informacijos elektronini ryši tinkluose siekiant teikti vietos nustatymu pagr stas pagalbos
skambu i paslaugas tvarkymo.
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13. 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/108/EB d l
valstybi nari statym , susijusi su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, panaikinanti
Direktyv 89/336/EEB (OL 2004 L 390, p. 24).
14. 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/24/EB d l
duomen , generuojam arba tvarkom teikiant viešai prieinamas elektronini ryši paslaugas
arba viešuosius ryši tinklus, saugojimo ir iš dalies kei ianti Direktyv 2002/58/EB (OL 2006 L
105, p. 54).
15. 2008 m. birželio 20 d. Europos Komisijos direktyva 2008/63/EB d l konkurencijos
telekomunikacij galini rengini rinkose (OL 2008 L 162, p. 20).
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 ryši rinkose;
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 – „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“, o to
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paties straipsnio 15 dalis nustato, kad atlikdama rinkos tyrim , skaitant ir spr sdama, ar kio
subjektas turi didel tak rinkoje, ir nustatydama pareigojimus didel tak rinkoje turintiems
kio subjektams, RRT atsižvelgia atitinkamas tarptautini sutar i ir (ar) susitarim nuostatas ir
pagal kompetencij užtikrina ši sutar i bei (ar) susitarim laikym si ir gyvendinim Lietuvos
Respublikoje.
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).
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 ir paslaug bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrind direktyva) (toliau –
Pagrind direktyva);
3. atsižvelgiant 2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos rekomendacij 2007/879/EB d l
elektronini ryši sektoriaus atitinkam produkt ir paslaug rink , kurioms gali b ti taikomas
ex-ante reguliavimas 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 2008 m. spalio 15 d. Komisijos rekomendacij 2008/850/EB d l
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB d l elektronini ryši tinkl ir paslaug
bendrosios reguliavimo sistemos 7 straipsnyje numatyt pranešim , termin ir konsultacij
(toliau – Pranešim rekomendacija);
6. atsižvelgiant Europos reguliuotoj grup s (ERG (03) 30rev1 bei ERG (06) 33)
elektronini ryši tinklams ir 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 2009 m. kovo 26 d. sakymu Nr. 1V-394 „D l skambu i užbaigimo
individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos
tyrimo“;
4. RRT direktoriaus 2009 m. liepos 17 d. sakymu Nr. 1V-875 „D l skambu i
užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje,
rinkos tyrimo prat simo“;
5. Pagrind direktyva;
ir atsižvelgdama :
1. Didel s takos nustatymo rinkoje gaires;
2. Atitinkam rink apibr žimo rekomendacij ;
3. Pranešim rekomendacij ;
4. Bendr pozicij d l priemoni ;
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5. 2009 m. geguž s 7 d. Europos Komisijos rekomendacija 2009/396/EB d l skambu i
užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose tarif reguliavimo ES (OL 2009 L 124, p. 67)
(toliau – Rekomendacija d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo);
6. Europos reguliuotoj grup s (ERG (07) 83 final 080312) bendroji pozicija d l
skambu i užbaigimo fiksuoto telefono ryšio tinkluose ir judriojo telefono ryšio tinkluose
simetrijos (toliau – Bendra pozicija d l skambu i užbaigimo kain simetrijos).
Pagal Elektronini ryši statymo 16 straipsnio 3 dal , „Ryši reguliavimo tarnyba atlieka
rinkos tyrim Europos Bendrij Komisijai pri mus rekomendacij , nustatan i atitinkamas
produkt ir paslaug rinkas, arba sprendim , nustatant Europos Bendrijos rink , arba pakeitus
šiuos teis s aktus“.
Pagal Elektronini ryši statymo 16 straipsnio 4 dal , RRT „turi teis atlikti rinkos
tyrim :
1)
suinteresuot 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)
Elektronini ryši statymo 17 straipsnyje nurodyt pareigojim nustatymas,
pakeitimas ir (ar) panaikinimas didel tak atitinkamoje rinkoje turintiems kio subjektams.“
RRT rengia Skambu i užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose,
teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskait (toliau – Ataskaita), kurioje pateikia
Skambu i užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose
fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo apžvalg bei aukš iau nurodyt etap analiz .
1.2.

Skambu i užbaigimo paslaugos technologinis apibr žimas

Atitinkam rink apibr žimo rekomendacijoje nurodytos 7 atitinkamos elektronini ryši
produkt ir paslaug rinkos, kuriose gali b ti reikalinga taikyti ex-ante reguliavim . Šios
rekomendacijos priedo 3 punkte nurodyta Skambu i užbaigimo individualiuose viešuosiuose
telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinka.
Nagrin jamos rinkos paslauga – tai skambu i užbaigimo individualiuose viešuosiuose
telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje (toliau – Tinklas) paslauga. Pagal
Elektronini ryši statymo 3 straipsnio 49 dal , skambutis yra „vieš j telefono ryšio paslaug
priemon mis sukurtas sujungimas, suteikiantis dvipusio ryšio galimyb realiu laiku“. Skambu io
užbaigimas yra viena iš strukt rini skambu io sudedam j dali (žr. Ataskaitos 1 paveiksl ) ir
yra apibr žiamas kaip skambu io perdavimas nuo telefono stoties ( skaitant ši stot ), esan ios
ar iausiai abonento, kuriam skambinama, kurioje yra arba gali b ti vykdytas tinkl sujungimas,
iki Tinklo galinio taško1 , kuriame šis skambutis yra užbaigiamas.

1

Tinklo galinio taškas yra apibr žtas Elektronini ryši

statymo 3 straipsnio 60 punkte.
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1 paveikslas. Skambu io sudedamosios dalys.
Skambu io
inicijavimas

Telefono stotis, esanti
ar iausiai skambinan iojo
abonento, kurioje yra arba
gali b ti vykdytas tinkl
sujungimas

Tranzitas

Skambu io
užbaigimas

Telefono stotis, esanti
ar iausiai abonento, kuriam
skambinama, kurioje yra
arba gali b ti vykdytas
tinkl sujungimas

Kadangi skambu iai perduodami tarp telefono sto i , apibr šime, k laikome vietine,
tranzitine ir tarptautine telefono stotimis.
Vietin stotis – tai Tinklo telefono stotis, tiesiogiai aptarnaujanti abonentus, t. y.
konkretaus skambu io atveju esanti ar iausiai skambinan iojo abonento arba abonento, kuriam
skambinama, ir kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl sujungimas.
Tranzitin stotis – tai Tinklo telefono stotis, tiesiogiai neaptarnaujanti abonent , t. y.
konkretaus skambu io atveju n ra ar iausiai skambinan iojo abonento ir abonento, kuriam
skambinama. Taigi, Tinklo telefono stotis, vieno skambu io atveju atliekanti vietin s stoties
funkcijas, kito skambu io atveju gali atlikti tranzitin s stoties funkcijas, jei konkretaus
skambu io atveju ši stotis n ra ar iausiai skambinan iojo abonento ir abonento, kuriam
skambinama (t. y. tiesiogiai neaptarnauja ši abonento), ir kurioje yra ar gali b ti vykdytas
tinkl sujungimas.
Tarptautin stotis – tai Tinklo telefono stotis, tiesiogiai neaptarnaujanti abonent bei
skirta priimti ir (arba) išsi sti tarptautini skambu i sraut ir kurioje vykdomi tinkl sujungimai
su užsienio valstybi operatori tinklais.
Apibr žiant skambu i užbaigimo paslaug , tikslinga atsižvelgti galimus skambu io
perdavimo kelius. Tokiu b du skambu iai gali b ti skirstomi taip:
I. Skambu iai tarp to paties operatoriaus abonent .
Išskirtini trys skirtingi galim skambu i tarp to paties operatoriaus abonent keliai (žr.
Ataskaitos 2 paveiksl ):
1. Skambutis vyksta tarp abonent , kuriuos aptarnauja viena vietin telefono stotis.
2. Skambutis vyksta tarp abonent , kuriuos aptarnauja dvi skirtingos tiesiogiai sujungtos
vietin s telefono stotys.
3. Skambutis vyksta tarp abonent , kuriuos aptarnauja dvi skirtingos tiesiogiai
nesujungtos vietin s telefono stotys, kai skambutis vyksta per vien ar daugiau tranzitin stot ,
esan i Tinklo nacionaliniame lygmenyje.
II. Skambu iai tarp skirting operatori abonent .
Skambu iai tarp skirting operatori abonent – tai skambu iai, inicijuojami bet kurio
operatoriaus tinkle ir užbaigiami konkre iu atveju nagrin jamo operatoriaus Tinkle (žr.
Ataskaitos 3 paveiksl ). Nepriklausomai nuo to, kurioje stotyje hierarchiniu atžvilgiu (vietin je,
tranzitin je ar tarptautin je) yra ar gali b ti vykdytas tinkl sujungimas, skambu i užbaigimo
paslauga visada apima tik skambu i perdavim nuo telefono stoties ( skaitant ši stot ), esan ios
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ar iausiai abonento, kuriam skambinama, iki Tinklo galinio taško, kuriame šis skambutis yra
užbaigiamas.
Kaip matyti iš Ataskaitos 2 ir 3 paveiksl , nepriklausomai nuo to, ar skambutis vyksta
tarp to paties operatoriaus abonent , ar tarp skirting operatori abonent , nekintamas
skambu io elementas yra jo perdavimas nuo stoties ( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai
abonento, kuriam skambinama, ir kurioje yra arba gali b ti suteiktas tinkl sujungimas, iki
Tinklo galinio taško.
III. Skambu iai inicijuoti kit operatori tinkluose, esan iuose užsienio valstyb se.
Skambu iai, inicijuoti kit operatori tinkluose, esan iuose užsienio valstyb se,
konkretaus Lietuvoje veikian io operatoriaus Tinkle gali b ti užbaigiami juos siun iant tiesiogiai
šio operatoriaus Tinkl arba juos siun iant per kito Lietuvos Respublikoje veikian io
operatoriaus tinkl (žr. Ataskaitos 4 paveiksl ).
Lietuvoje veikian i operatori Tinklus, išskyrus TEO LT, AB tinkl , d l nedidelio
pokalbi srauto sudaro viena stotis, kuri atlieka tarptautin s, tranzitin s ir vietin s stoties
funkcijas. TEO LT, AB Tinkl sudaro tarptautin , tranzitin s ir vietin s stotys.
Užsienio operatoriui siun iant skambu ius užbaigti Lietuvoje veikian io operatoriaus
Tinkl tiesiogiai, skambutis patenka Lietuvoje veikian io operatoriaus stot ir yra siun iamas
Tinklo galin tašk . Siun iant skambu ius užbaigti TEO LT, AB Tinkl tiesiogiai, skambutis
patenka TEO LT, AB tarptautin stot , iš kurios perduodamas tranzitin stot , tuomet
siun iamas vietin stot ir užbaigiamas galiniame Tinklo taške.
Užsienio operatoriui siun iant skambu ius užbaigti Lietuvos Respublikoje veikian io
operatoriaus tinkl tranzitu per kit Lietuvos Respublikoje veikiant operatori , šis yra
siun iamas Lietuvos Respublikoje veikian io operatoriaus stot ir yra persiun iamas užbaigti
kito Lietuvos Respublikoje veikian io operatoriaus stot , iš kur nukreipiamas galin Tinklo
tašk . Jei skambutis, inicijuotas užsienio valstyb je esan io operatoriaus tinkle, siun iamas
užbaigti TEO LT, AB Tinkl tranzitu per kit Lietuvoje veikiant operatori , skambutis patenka
Lietuvoje veikian io operatoriaus stot , iš kurios persiun iamas TEO LT, AB tranzitin stot ,
iš tranzitin s stoties nukreipiamas vietin stot , iš kurios Tinklo galin tašk . Lietuvos
Respublikoje veikiantis operatorius pokalbi sraut , iš užsienio operatoriaus siun iam užbaigti
TEO LT, AB Tinkle, iš savo stoties gali persi sti iškart TEO LT, AB Tinklo vietin stot tik tuo
atveju, jei yra sujung s savo Tinkl su TEO LT, AB Tinklu vietiniu lygiu. RRT duomenimis,
šiuo metu n vienas operatorius n ra sujung s savo Tinklo su TEO LT, AB Tinklu vietiniu lygiu.
Jei skambutis, inicijuotas užsienio operatoriaus tinkle, siun iamas
Lietuvos
Respublikoje veikian io operatoriaus Tinkl tranzitu per TEO LT, AB Tinkl , skambutis patenka
TEO LT, AB tarptautin stot , iš jos persiun iamas tranzitin stot , o iš tranzitin s – Lietuvos
Respublikoje veikian io operatoriaus, kurio Tinkle skambutis turi b ti užbaigtas, vietin stot , iš
kurios nukreipiamas Tinklo galin tašk .
Skambu io kelio atkarpai (žr. Ataskaitos 4 paveiksl ) tarp TEO LT, AB tarptautin s ir
tranzitin s sto i skambu i perdavimo kaina n ra reguliuojama. Tai sudaro galimyb visiems
Lietuvoje veikiantiems operatoriams konkuruoti d l pokalbi srauto inicijuoto užsienio
operatori tinkluose pri mimo Lietuvos Respublikoje.
Skambu i užbaigimas Lietuvoje veikian io operatoriaus Tinkle yra identiškas
nepriklausomai nuo to, kuriame tinkle, t. y. Lietuvos Respublikoje veikian io operatoriaus ar
užsienyje veikian io operatoriaus, skambutis yra inicijuotas.
Skambu i užbaigimo paslauga, kai skambutis inicijuojamas ir užbaigiamas skirtinguose
viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, neb t galima be tinkl sujungimo tarp vieš j telefono
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ryšio tinkl operatori . Pagal Elektronini ryši statymo 3 straipsnio 61 dalyje pateikiam tinkl
sujungimo s vok , „tinkl sujungimas – fizinis ar loginis vieš j ryši tinkl , naudojam to
paties ar kito kio subjekto, sujungimas, kad vieno kio subjekto elektronini ryši paslaug
gav jai gal t naudotis tarpusavio ryšiu ir (ar) ryšiu su kito kio subjekto paslaug gav jais arba
kio subjekto, tarp j vis prieig prie atitinkam tinkl turin i kio subjekt , teikiamomis
paslaugomis“. Viešieji telefono ryšio tinklai sujungiami tinkl sujungimo taške. Tinkl
sujungimo taškas yra su balso skambu i užbaigimo paslaugos teikimu susijusi priemon , be
kurios technologiškai vienas viešojo telefono ryšio tinklo operatorius negal t teikti balso
skambu i užbaigimo paslaugos kitam operatoriui. Elektronini ryši statymo 3 straipsnio 55
dalyje susijusios priemon s apibr žtos kaip „su elektronini ryši tinklu ir (arba) elektronini
ryši paslauga susijusios priemon s, kurios sudaro galimyb teikti paslaugas naudojantis šiuo
tinklu ar paslauga arba palengvina tok teikim . Susijusios priemon s apima ir s lygin s prieigos
sistemas bei elektroninius program vadovus“. Atkreiptinas d mesys, kad tinkl sujungimo
taškas yra tik viena iš susijusi priemoni sietin su prieigos, prie tinkl sujungimo, suteikimu,
tod l ji neapima kit susijusi priemoni , toki kaip, pvz., bendros naudojimo vietos suteikimo
paslauga ir pan. Pabr žtina, kad tinkl sujungimo taškas yra su balso skambu i užbaigimo
paslaugos teikimu susijusi priemon , be kurios technologiškai vienas operatorius negal t teikti
balso skambu i užbaigimo paslaugos kitam operatoriui, o skambutis tarp skirting vieš j
telefono ryšio tinkl operatori abonent b t ne manomas. Tod l tinkl sujungimo taškas
apibr žiamas kaip ryši linija2, jungianti operatori viešuosius telefono ryši tinklus, ir susijusios
priemon s, kuri visuma leidžia operatoriams, kurie sujungia tinklus, apsikeisti srautais
tarpusavyje, bei vieno operatoriaus paslaug gav jams naudotis kito operatoriaus paslaugomis
(toliau – su balso skambu i užbaigimo teikimu susijusios priemon s). Viešieji telefono ryšio
tinklai sujungiami 2 Mbit/s prievadais, kurie jungiami abiej operatori telefono ryšio stotis.
Išvada.
Skambu i užbaigimo Tinkluose paslauga (toliau – skambu i užbaigimo paslauga)
apibr žiama kaip skambu i perdavimas nuo telefono stoties ( skaitant ši stot ), esan ios
ar iausiai abonento, kuriam skambinama, ir kurioje yra arba gali b ti vykdytas tinkl
sujungimas iki to paties Tinklo, kuriame skambutis užbaigiamas, galinio taško.

2

Ryši linija Bendr j vertimosi elektronini ryši veikla s lyg aprašo 2 priede, patvirtintame RRT direktoriaus
2005 m. balandžio 8 d. sakymu Nr. 1V-340 (Žin., 2005, Nr. 49-1641) yra apibr žiama kaip laidin ryši ar radijo
ryšio linija, skirta informacijai perduoti, si sti ir (ar) priimti.
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2 paveikslas. Skambu iai inicijuojami ir užbaigiami to paties operatoriaus abonent .

…

…

Tarptautinis lygmuo

…
Tranzito/Nacionalinis
lygmuo
Vietinis lygmuo

(a) Skambutis vyksta tarp
abonent , tiesiogiai
aptarnaujam tos pa ios
vietin s telefono stoties
(b) Skambutis vyksta tarp
abonent , aptarnaujam skirting
tiesiogiai sujungt vietini
telefono sto i
(c) Skambutis vyksta tarp
abonent , aptarnaujam
tiesiogiai nesujungt skirting
vietini telefono sto i

!
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3 paveikslas. Skambu iai inicijuojami ir užbaigiami skirting operatori abonent .

" #

…

Tarptautinis lygmuo

(a) Skambutis yra siun iamas
per vietin tinkl sujungimo
tašk ;
"

(b) Skambutis yra siun iamas per
tranzitin (Nacionalin ) tinkl
sujungimo tašk ;

Tranzito
(Nacionalinis) lygmuo

(c) Skambutis yra siun iamas
per tarptautin tinkl sujungimo
tašk ;

Vietinis lygmuo

…

Tinkl sujungimo taškai tarp
operatoriaus B ir kito
operatoriaus tinkl atitinkamai:
vietiniame, tranzito
(Nacionaliniame) ir tarptautiniame
lygmenyse

14

4 paveikslas. Skambu io, inicijuoto kito operatoriaus tinkle, esan iame užsienio valstyb je, ir užbaigimo Lietuvos operatoriaus Tinkle, kelias,
kuomet skambutis siun iamas užbaigti Lietuvos operatoriaus Tinkl tiesiogiai arba per kit Lietuvos Respublikoje veikiant operatori .

"

#

Nereguliuojama skambu io kelio atkarpa.
Skambu io kelias, kai skambutis, inicijuotas kito operatoriaus tinkle, esan iame užsienio valstyb je, užbaigiamas Lietuvos operatoriaus Tinkle,
kuomet skambutis siun iamas užbaigti Lietuvos operatoriaus Tinkl per tarptautin stot . (1 skambu io kelias)
Skambu io kelias, kai skambutis, inicijuotas kito operatoriaus tinkle, esan iame užsienio valstyb je, užbaigiamas Lietuvos operatoriaus Tinkle,
kuomet skambutis siun iamas užbaigti Lietuvos operatoriaus Tinkl per kit Lietuvos Respublikoje veikiant operatori ir užbaigiamas per tranzitin stot . (2 skambu io
kelias)
Skambu io kelias, kai skambutis, inicijuotas kito operatoriaus tinkle, esan iame užsienio valstyb je, užbaigiamas Lietuvos operatoriaus Tinkle,
kuomet skambutis siun iamas užbaigti Lietuvos operatoriaus Tinkl per vietin stot . Nor damas skambut užbaigti tiesiai per vietin telefono stot , kitas operatorius, kurio
tinkle, esan iame užsienio valstyb je, skambutis inicijuojamas, privalo tur ti tinkl Lietuvos Respublikoje (t. y. b ti Lietuvos Respublikos operatoriumi) ir tur ti sujungim
su Lietuvos operatoriaus Tinklu vietiniame lygmenyje. (3 skambu io kelias)
Skambu io kelias, kai skambutis, inicijuotas kito operatoriaus tinkle, esan iame užsienio valstyb je, užbaigiamas Lietuvos operatoriaus Tinkle,
kuomet skambutis siun iamas užbaigti Lietuvos operatoriaus Tinkl per kit Lietuvos Respublikoje veikiant operatori ir užbaigiamas per vietin telefono stot . Šiuo atveju
Lietuvos Respublikoje veikiantis operatorius turi tur ti sujungim su Lietuvos operatoriaus Tinklu vietiniame lygmenyje. (4 skambu io kelias)
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1.3.

Rinkos tyrimo proceso apžvalga

Šis rinkos tyrimas prad tas RRT iniciatyva, kaip numato Elektronini ryši statymo 16
straipsnio 4 dalies 3 punktas, RRT direktoriaus 2009 m. kovo 26 d. sakymu Nr. 1V-394 „D l
skambu i užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose
fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo“, yra tre iasis Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimas,
kurio tiriamasis laikotarpis – 2007 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. Per laikotarp ,
analizuot pirmojo rinkos tyrimo metu (2000 m. – 2004 m. rugs jo 30 d.), skambu i užbaigimo
paslaug Lietuvos Respublikoje teik tik vienas kio subjektas – istorinis operatorius
AB „Lietuvos telekomas“ (nuo 2006 m. geguž s 5 d. bendrov s pavadinimas pasikeit TEO
LT, AB). Pirmojo rinkos tyrimo metu kio subjektas AB „Lietuvos telekomas“ buvo pripažintas
turin iu didel tak Skambu i užbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ Tinkle rinkoje. Antrojo
rinkos tyrimo metu (2004 m. spalio 1 d. – 2006 m. gruodžio 31 d.) buvo nustatyti 9 kio
subjektai, t. y. TEO LT, AB, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras, UAB „Eurocom“, UAB „CSC Telecom“, UAB „Nacionalinis telekomunikacij tinklas“,
UAB „Mediafon“, UAB „Interneto pasaulis“ bei UAB „Telekomunikaciju grupa“, turintys didel
tak Skambu i užbaigimo individualiame Tinkle rinkoje.
Šio rinkos tyrimo tikslas – vertinus pasikeitusi situacij rinkoje, toliau joje užtikrinti
veiksming konkurencij , o didel tak turintiems kio subjektams užkirsti keli piktnaudžiauti
savo taka rinkoje taikant ex-ante reguliavim , kaip tai numato Elektronini ryši statymo 16
straipsnio 1 dalis.
Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo metu buvo apklausti skambu i
užbaigimo paslaugos teik jai ir gav jai:
- skambu i užbaigimo paslaugos teik jas – elektronini ryši tinkl operatorius,
teikiantis skambu i užbaigimo paslaug savo individualiame Tinkle.
- skambu i užbaigimo paslaugos gav jas – elektronini ryši tinkl operatorius ir (arba)
paslaug teik jas, kuris naudojasi (perka) ir (arba) ketina pasinaudoti (pirkti) skambu i
užbaigimo paslauga.
Siekdama surinkti rinkos tyrimui atlikti reikaling informacij , RRT 2009 m. balandžio
16 d. išsiunt Skambu i užbaigimo Tinkle rinkos tyrimo anket (toliau – anketa) vieš j
telefono ryšio tinkl ir (arba) paslaug teik jams (toliau – respondentai). Anketa buvo išsi sta
penkiasdešimt šešiems respondentams3, kurie Bendr j vertimosi telekomunikacine veikla
s lyg , patvirtint Ryši reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s
direktoriaus 2002 m. gruodžio 12 d. sakymu Nr. 176 (Žin., 2002, Nr. 120-5465), ir Bendr j
vertimosi elektronini ryši veikla s lyg aprašo, patvirtinto RRT direktoriaus 2005 m.
balandžio 8 d. sakymu Nr. 1V-340 (Žin., 2005, Nr. 49-1641), nustatyta tvarka ir s lygomis
pateik RRT pranešim apie vieš j judriojo ir (arba) fiksuoto telefono ryšio paslaug ir (arba)
tinkl teikim . Anket užpildyti prival jo respondentai, kurie teikia arba gauna skambu i
užbaigimo paslaug . Pateikt anket gal jo užpildyti ir kiti suinteresuoti asmenys, nor j pateikti
rinkos tyrimui svarbi informacij .
Išanalizavusi respondent pateiktus duomenis, RRT nustat , kad 2007 m. sausio 1 d. –
2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu:

3

Žr. Ataskaitos 1 pried

16

Skambu i užbaigimo paslaug
pateikiamas 1 lentel je.

Tinkluose teik

10

kio subjekt . S rašas

Tinkluose gavo 13

kio subjekt . S rašas

1 lentel . Skambu i užbaigimo paslaugos Tinkluose teik jai.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bendrov s pavadinimas
TEO LT, AB
AB „Lietuvos geležinkeliai“
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
UAB „CSC Telecom“
UAB „Cubio“
UAB „EUROCOM SIP“
UAB „Linkotelus“
UAB „Mediafon“
UAB „Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
UAB „Telekomunikaciju grupa“

Skambu i užbaigimo paslaug
pateikiamas 2 lentel je.

2 lentel . Skambu i užbaigimo paslaugos Tinkluose gav jai.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bendrov s pavadinimas
TEO LT, AB
AB „Lietuvos geležinkeliai“
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
UAB „Bit Lietuva“
UAB „CSC Telecom“
UAB „Cubio“
UAB „EUROCOM SIP“
UAB „Linkotelus“
UAB „Mediafon“
UAB „Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
UAB „Omnitel“
UAB „Tele2“
UAB „Telekomunikaciju grupa“

Skambu i užbaigimo paslaugos Tinkluose neteik
S rašas pateikiamas 3 lentel je.

ir negavo 42 respondentai.

3 lentel . Respondentai, nesantys nei skambu i užbaigimo paslaugos teik jais, nei gav jais.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bendrov s pavadinimas
A. Judicko individuali mon
AB „Ogmios centras“
UAB „Alderada“
UAB „Alytaus kabelin televizija“
UAB „Alpha komunikacijos-2“
UAB „Autožvilgsnis“
UAB „Balticum TV“

Nr.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Bendrov s pavadinimas
UAB „Mobilus partneris“
UAB „Naujasis telefonas“
UAB „NORBY Telecom“
UAB „NTT Cable Lietuva“
UAB „Passivhaus“
UAB „Penki kontinent komunikacij centras“
UAB „Radijo elektronin s sistemos“
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

UAB „Baltnetos komunikacijos“
UAB „Bru as ir Ko“
EUROCOM PLIUS, UAB
UAB „EUROCOM“
UAB „Eurofonas“
UAB „FAST TRAFFIC“
UAB „Gigatelis“
UAB „Gisnetas“
UAB „GROUP DE LUXE“
UAB „Init“
UAB „Linktelis“
UAB „Marsatas“
UAB „Metameda ir ko“
UAB „Mikrovisatos TV“

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

UAB „Res vera“
UAB „Roventa“
UAB „Solocomas“
UAB „Sugardas“
UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“
UAB „Teledema“
UAB „Telerena“
UAB „Teletinklas“
UAB „Televartai“
UAB „Transteleservis“
UAB „Viginta“
UAB „Vinita“
UAB „Voicecom“
UAB „Zirzil “

Atlikus antr j Skambu i užbaigimo Tinkle rinkos tyrim , RRT direktoriaus 2008 m.
sausio 31 d. sakymu Nr. 1V-96 „ D l kio subjekto UAB „ Eurocom“ , turin io didel tak
skambu i užbaigimo UAB „ Eurocom“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje
vietoje, rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 11-141), kio subjektas UAB „ Eurocom“
buvo pripažintas turin iu didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ Eurocom“ Tinkle rinkoje ir
jam nustatytas pareigojimas suteikti prieig , numatytas Elektronini ryši
statymo 21
straipsnyje. Šio Rinkos tyrimo metu EUROCOM PLIUS, UAB 2008 m. balandžio 7 d. raštu Nr.
1/08 informavo RRT, kad nuo 2008 m. balandžio 3 d., po vykdytos reorganizacijos atskyrimo
b du, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statymu (Žin., 2000, Nr. 64-1914,
Nr. 68; Žin. 2003, Nr. 123-5574), UAB „ Eurocom“ pavadinimas buvo pakeistas EUROCOM
PLIUS, UAB, o 2009 m. birželio 29 d. raštu informavo, kad po vykusios EUROCOM PLIUS,
UAB reorganizacijos atskyrimo b du, buvo steigtos dvi naujos bendrov s UAB „ EUROCOM
SIP“ ir UAB „ EUROCOM“ , kurios nuo 2008 m. geguž s 1 d. per m visas teises ir pareigas
pagal atskyrimo s lygas. Atsižvelgiant tai ir RRT pateikt ketvirtini ataskait apie vykdyt
elektronini ryši veikl duomenis, RRT konstatuoja, jog skambu i užbaigimo paslaug Tinkle
teikia ir gauna kio subjektas UAB „ EUROCOM SIP“ , o UAB „ EUROCOM“ yra tik viešojo
judriojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaug teik jas, tod l RRT direktoriaus 2008 m. sausio
31 d. sakymas Nr. 1V-96 yra pripažintinas netekusiu galios.
Atlikus antr j Skambu i užbaigimo Tinkle rinkos tyrim , RRT direktoriaus 2008 m.
sausio 31 d. sakymu Nr. 1V-97 „ D l kio subjekto UAB „ Interneto pasaulis“ , turin io didel
tak skambu i užbaigimo UAB „ Interneto pasaulis“ viešajame telefono ryšio tinkle,
teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 11-142), kio
subjektas UAB „ Interneto pasaulis“ buvo pripažintas turin iu didel tak Skambu i užbaigimo
UAB „ Interneto pasaulis“ Tinkle rinkoje ir jam nustatytas pareigojimas suteikti prieig ,
numatytas Elektronini ryši statymo 21 straipsnyje. Šio Skambu i užbaigimo Tinkle rinkos
tyrimo metu nustatyta, kad UAB „ Interneto pasaulis“ 2008 m. birželio 30 d. raštu Nr. 08-38
informavo RRT, kad nuo 2008 m. liepos 1 d. UAB „ Interneto pasaulis“ nutrauk vieš j fiksuoto
telefono ryšio paslaug teikim . 2008 m. liepos 18 d. RRT išbrauk UAB „ Interneto pasaulis“ iš
elektronini ryši paslaug ir (arba) tinkl teik j s rašo. Atsižvelgiant tai konstatuojama, kad
UAB „ Interneto pasaulis“ nebeteikia vieš j elektronini ryši paslaug ir (arba) tinkl , jis
nelaikytinas kio subjektu Elektronini ryši statymo 3 straipsnio 62 dalies prasme, tod l RRT
direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. sakymas Nr. 1V-97 yra pripažintinas netekusiu galios.
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1.4.

Bendra skambu i užbaigimo paslaugos teik j apžvalga
1.4.1.

Operatori abonent skai ius

Bendras viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori abonent skai ius4 2007 m. augo
0,58 proc., o 2008 m. maž jo 2,15 proc. 2006 m. IV ketv. pabaigoje viešojo fiksuoto telefono
ryšio abonent buvo 835,446, 2007 m. IV ketv. pabaigoje – 840,272, o 2008 m. IV ketv.
pabaigoje – 822,201.
TEO LT, AB abonent skai ius per tiriam j laikotarp sumaž jo 1,89 proc. – nuo
783 t kst. abonent 2006 m. pabaigoje iki 768 t kst. abonent 2008 m. pabaigoje.
Kiti viešojo fiksuoto telefono ryšio operatoriai 2008 m. IV ketvir io pabaigoje tur jo 54,2
t kst. abonent , kurie sudar 6,6 proc. bendro viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori
abonent skai iaus. Palyginti su 2007 m. IV ketvir io pabaiga, kit viešojo fiksuoto telefono
ryšio operatori abonent skai ius išaugo 4,9 proc. (žr. Ataskaitos 5 paveiksl ).
5 paveikslas. Operatori abonent skai iaus dinamika tiriamuoju laikotarpiu, t kst. vnt.
1200

800

782,5

788,3

768

52,9

52

54,5

400

0
2006 m. IV ketv.

2007 m. IV ketv.
TEO LT, AB

2008 m. IV ketv.

Kit operatori

Šaltinis: respondent anketos ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.

1.4.2.

Operatori suteikt skambu i užbaigimo paslaug apimtys

Bendra vis operatori , teikian i skambu i užbaigimo paslaug , suteikt skambu i
užbaigimo paslaug apimtis 2008 metais, palyginus su 2007 metais, sumaž jo nuo 1,765 mln. iki
1,764 mln. minu i , t. y. 0,05 proc. (žr. Ataskaitos 6 paveiksl ).
Tiriamuoju laikotarpiu suteikt skambu i užbaigimo paslaug apimtis did jo ši kio
subjekt Tinkluose:
4

Abonent skai ius skai iuojamas pagal fiksuoto telefono ryšio operatori naudojam linij (priklausom
nuosavyb s teise ar (ir) naudojam per kit operatori teikiam prieig ), skirt fiksuoto telefono ryšio paslaugoms
teikti, skai i (Šaltinis: RRT ketvirtini ataskait duomenys).
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1) AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle nuo 834 t kst. minu i iki
1,257 t kst. minu i (padid jo 50,7 proc.);
2) UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle nuo 2,016 t kst. minu i iki 2,449 t kst. minu i
(padid jo 21,44 proc.);
3) UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle nuo 126 t kst. minu i iki 132 t kst. minu i
(padid jo 4,7 proc.);
4) UAB „ Mediafon“ Tinkle nuo 1,310 t kst. minu i iki 3,633 t kst. minu i (padid jo
2,8 karto);
5) UAB „ CSC Telecom“ nuo 1,926 t kst. minu i iki 2,493 t kst. minu i
(padid jo 29,4 proc.).
Iš žemiau pateikt Ataskaitos 6 ir 7 paveiksl matoma, kad 2008 metais, palyginus su
2007 metais, TEO LT, AB Tinkle suteikt skambu i užbaigimo paslaug apimtis sumaž jo nuo
1,746 mln. minu i iki 1,738 mln. minu i (0,46 proc.). Ta iau tiriamuoju laikotarpiu TEO LT,
AB Tinkle suteikt skambu i užbaigimo paslaug kiekis, minut mis, sudar itin reikšming
98,7 proc. dal bendrame vis viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori suteikt skambu i
užbaigimo paslaug kiekyje.
6 paveikslas. Operatori Tinkluose suteiktos skambu i
tiriamuoju laikotarpiu, minut mis.

užbaigimo paslaugos apim i

dinamika

10.000.000.000
1.000.000.000
100.000.000

10

1.926.206
2.492.923

3.171.203

7.178

3.632.509

1.309.972

126.337
132.231

135.312

2.016.357

100

2.448.634

1.000

833.963

10.000

1.256.700

100.000

11.017.487
9.797.216

1.000.000

1.746.435.154
1.737.818.443

10.000.000

2007 m.

UAB „CSC
Telecom“

UAB „Nacionalinis
telekomunikacij
tinklas“

UAB „Cubio“

UAB „Mediafon“

UAB
„Telekomunikaciju
grupa“

UAB „Linkotelus“

UAB „EUROCOM
SIP“

AB Lietuvos radijo
ir televizijos
centras

AB „Lietuvos
geležinkeliai“

TEO LT, AB

1

2008 m.

Šaltinis: respondent anketos ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.
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7 paveikslas. TEO LT, AB ir kit operatori Tinkluose užbaigt skambu i trukm s (t kst. minu i )
palyginimas tiriamuoju laikotarpiu.
1.800.000

1.750.000

18.252

26.021

1.746.435

1.737.818

2007 m.

2008 m.

1.700.000

1.650.000

1.600.000

1.550.000

1.500.000
TEO LT, AB Tinkle

Kit

operatori

Tinkluose

Šaltinis: respondent anketos ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.
Pastaba: traukti vidiniai ir iš užsienio tinkl užbaigti skambu iai.

1.4.3.

Operatori pajamos už suteikt skambu i užbaigimo paslaug

Bendros vis operatori pajamos už suteiktas skambu i užbaigimo paslaugas
2008 metais sumaž jo 12 proc., palyginus su 2007 metais, nuo 136,5 mln. lit iki 120,1 mln. lit
(žr. Ataskaitos 8 paveiksl ).
Tiriamuoju laikotarpiu augo kio subjekt AB Lietuvos radijo ir televizijos centras,
UAB „ EUROCOM SIP“ , UAB „ Mediafon“ , UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ir
UAB „ CSC Telecom“ pajamos už suteiktas skambu i užbaigimo paslaugas: AB Lietuvos radijo
ir televizijos centras – nuo 88,9 t kst. lit iki 117 t kst. lit (31,6 proc.), UAB „ EUROCOM
SIP“ – nuo 264,5 t kst. lit iki 267,8 t kst. lit (1,23 proc.), UAB „ Mediafon“ – nuo 160,8 t kst.
lit iki 383 t kst. lit (2,4 karto), UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ – nuo 149,9
t kst. lit iki 266,5 t kst. lit (1,78 karto).
Iš žemiau pateikt Ataskaitos 8 ir 9 paveiksl matoma, kad nors tiriamuoju laikotarpiu
TEO LT, AB pajamos už suteiktas skambu i užbaigimo paslaugas sumaž jo nuo 135,3 mln. lit
iki 118,3 mln. lit (12,6 proc.), ta iau jos sudar itin reikšming vis bendrai už skambu i
užbaigimo paslaug operatori gaut pajam dal – 2007 m. 99 proc., o 2008 m. 98,7 proc.
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8 paveikslas. Operatori gaut pajam už Tinkluose suteikt skambu i užbaigimo paslaug dinamika
tiriamuoju laikotarpiu, Lt (be PVM).
1.000.000.000
100.000.000
10.000.000

149.850
266.522

161.286
208.274

UAB „Nacionalinis
telekomunikacij
tinklas“

UAB „CSC
Telecom“

160.816
383.035
UAB „Mediafon“

2.922

36.459
17.616

10

UAB
„Telekomunikaciju
grupa“

264.481
267.782
UAB „EUROCOM
SIP“

14.618

88.863
116.986

100

AB Lietuvos radijo
ir televizijos
centras

1.000

420.534
267.102

10.000

AB „Lietuvos
geležinkeliai“

100.000

135.252.441
118.531.282

1.000.000

2007 m.

UAB „Cubio“

UAB „Linkotelus“

TEO LT, AB

1

2008 m.

Šaltinis: respondent anketos ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.

9 paveikslas. TEO LT, AB ir kit operatori gaut pajam (t kst. lit (be PVM)) už Tinkluose suteikt
skambu i užbaigimo paslaug palyginimas tiriamuoju laikotarpiu.
100%

1.282

15.445

90%
80%
70%
60%
50%

135.252

118.531

40%
30%
20%
10%
0%
2007 m.
TEO LT, AB pajamos

2008 m.
Kit

operatori

pajamos

Šaltinis: respondent anketos ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.

1.4.4.

Tiriamuoju laikotarpiu operatori
kainos

taikytos skambu i

užbaigimo

Tiriam j laikotarp pagal skambu i , inicijuot kituose viešuosiuose telefono ryšio
tinkluose Lietuvos Respublikoje, užbaigimo paslaugos kain kitim , skiriame du etapus:
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1) nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. rugpj io 1 d., kuomet taikytos skambu i
užbaigimo kainos atskir operatori Tinkluose buvo vienodos, t. y. visi operatoriai (AB
„ Lietuvos geležinkeliai“ , AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, TEO LT, AB, UAB „ CSC
Telecom“ , UAB „ Cubio“ , UAB „ EUROCOM SIP“ , UAB „ Linkotelus“ , UAB „ Mediafon“ , UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ir UAB „ Telekomunikaciju grupa“ ) taik 0,10 Lt/min.
skambu io užbaigimo kain piko laiku, ne piko laiku - 0,06 Lt/min. ir skambu io sudarymo
kain - 0,06 lito;
2) nuo 2008 m. rugpj io 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d., kuomet atskiri operatoriai
savo Tinkluose taik skirtingas skambu io užbaigimo kainas.
Skirtingos skambu i užbaigimo kainos operatori Tinkluose atsirado nes:
1)
kio subjektas TEO LT, AB 2005 m. gruodžio 29 d. sakymu 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“
(Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 1-3) buvo RRT pareigotas teikti skambu i užbaigimo
TEO LT, AB Tinkle paslaugas kainomis, kurios b t pagr stos efektyviai konkurencin je rinkoje
veikian io kio subjekto s naudomis, vadovaujantis hibridiniu LRAIC5 (toliau - HY-LRAIC)
(angl. Hybrid Long Run Average Incremental Cost) modeliu. HY-LRAIC modelis buvo
suformuotas derinant atskirus BU-LRAIC6 ir TD-LRAIC7 modeli elementus. kio subjektas
TEO LT, AB, vadovaudamasis RRT direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. sakymu Nr. 1V-101 „ D l
kio subjekto TEO LT, AB, efektyviai veikian io konkurencin je rinkoje, skambu i
inicijavimo, skambu i užbaigimo, nacionalinio bei tarptautinio tranzito paslaug , teikiam TEO
LT, AB viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, kain nustatymo“
(Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 11-146) (toliau – 2008 m. sausio 31 d. RRT sprendimas d l
efektyvaus operatoriaus kain nustatymo) bei vykdydamas RRT 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“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 1-3) 3.4.3 punkt , RRT
direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. sakymo Nr. 1V-95 „ D l kio subjekto TEO LT, AB, turin io
didel tak Skambu i užbaigimo TEO LT, AB viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame
fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 11-140) 3.4 punkt , 2008 m.
rugpj io 1 d. 40 procent sumažino skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle, nepriklausomai
nuo skambu io kilm s, kainas.
2)
kio subjektui TEO LT, AB sudarant tinkl sujungimo sutartis su kitais viešojo
fiksuoto telefono ryšio operatoriais, C1.1. prieduose buvo nustatyta simetriškumo nuostata, pagal
kuri , sumaž jus TEO LT, AB Tinkle teikiamoms skambu i užbaigimo kainoms, nurodytoms
tinkl sujungimo sutar i B2.1. prieduose, atitinkamai sumaž ja ir kit operatori Tinkluose
taikomos skambu i užbaigimo kainos. Ta iau, kio subjektui TEO LT, AB vykdant 2008 m.
sausio 31 d. RRT sprendim d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo ir 2008 m. rugpj io
1 d. 40 procent sumažinus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle kainas, kio subjektai
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , UAB „ Linkotelus“ ir UAB „ CSC Telecom“
5

LRAIC (angl. Long Run Average Incremental Cost) – Ilgo laikotarpio vidutin s padid jimo s naudos.
BU-LRAIC – tai „ iš apa ios virš “ (angl. Bottom-up) metodu (t. y. naudojant teorin efektyvaus operatoriaus
tinklo model , ta iau prisirišant prie esam tinklo mazg išd stymo bei teikiam paslaug apimties) pagr sta LRAIC
apskaitos sistema.
7
TD-LRAIC – tai „ iš viršaus apa i “ (angl. Top-down) metodu (t. y. naudojant faktinius operatoriaus duomenis ir
juos koreguojant taip, kad b t eliminuoti neefektyvumai) pagr sta LRAIC apskaitos sistema.
6
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nesutiko vykdyti tinkl sujungimo sutar i C1.1. prieduose nustatytos nuostatos ir nepasiraš
tinkl sujungimo sutar i papildom susitarim . D l šios priežasties UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ , UAB „ Linkotelus“ ir UAB „ CSC Telecom“ savo Tinkluose taik
0,10 Lt/min. skambu io užbaigimo kain piko laiku, ne piko laiku - 0,06 Lt/min. ir skambu io
sudarymo kain - 0,06 lito, o TEO LT, AB, AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras, UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , UAB „ Mediafon“ , UAB „ EUROCOM SIP“
ir UAB „ Cubio“ savo Tinkluose taik piko laiku 0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kain , ne
piko laiku - 0,036 Lt/min. ir 0,036 lito skambu io sudarymo kain (žr. 10 Ataskaitos paveiksl ).
10 paveikslas. Operatori taikytos skambu i užbaigimo kainos, kai skambu iai inicijuojami kituose
operatori Tinkluose, esan iuose Lietuvos Respublikoje, piko/ne piko laiku ir skambu io sudarymo
kainos nuo 2008 m. rugpj io 1 d., Lt (be PVM).
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02

Skambu io sudarymo kaina Lt be PVM

Piko laiku Lt/min. be PVM

UAB „CSC
Telecom“

UAB „Nacionalinis
telekomunikacij
tinklas“

UAB „Cubio“

UAB „Mediafon“

UAB
„Telekomunikaciju
grupa“

UAB „Linkotelus“

UAB „EUROCOM
SIP“

AB Lietuvos radijo
ir televizijos
centras

AB „Lietuvos
geležinkeliai“

TEO LT, AB

0,00

Ne piko laiku Lt/min. be PVM

Šaltinis: respondent anket duomenys.

Išvada.
Tiriamuoju laikotarpiu nuo 2008 m. rugpj io 1 d. skambu i užbaigimo Tinkle rinkoje
skambu i užbaigimo kainos, kai skambu iai inicijuojami kituose operatori Tinkluose,
esan iuose Lietuvos Respublikoje, buvo asimetriškos.
1.4.5.

Prieigos kontrol

Skambu i užbaigimo paslauga apibr žiama kaip skambu i perdavimas nuo telefono
stoties ( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai abonento, kuriam skambinama, iki to paties
Tinklo, kuriame skambutis užbaigiamas, galinio taško (žr. Ataskaitos 1.2 skyri ). Tinklo galinis
taškas yra identifikuojamas Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane, patvirtintame RRT
direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. sakymu Nr. 1V-1104 (Žin., 2005, Nr. 147-5386), numatytu
telefono ryšio numeriu (toliau – telefono numeris). Lietuvos Respublikoje konkretus telefono
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numeris gali b ti naudojamas tik vieno operatoriaus, t. y. Lietuvos Respublikos operatori
tinkluose negali b ti diegti du tokie patys telefono numeriai (išskyrus trumpuosius numerius).
Operatoriui paskirt telefono numer priskyrus vieš j telefono ryšio paslaug gav jo
naudojamam Tinklo galiniam taškui ir š telefono numer diegus operatoriaus telefono stotyje,
šis numeris negali b ti naudojamas jokio kito operatoriaus Tinkle. Skambinantysis abonentas,
surinkdamas konkre iam operatoriui paskirt telefono numer , nurodo savo operatoriui konkret
Tinkl ir abonent , kuriam yra skambinama.
Operatoriai paslaugas savo abonentams gali teikti (pasiekti abonentus) naudodami tiek
savo Tinklo prieig , tiek kit elektronini ryši operatori tinklais teikiam prieig . Laikoma,
kad prieiga prie Tinklo galinio taško yra kontroliuojama, jei operatorius turi galimyb
kontroliuoti vieš j fiksuoto telefono ryšio paslaug prieinamum abonentui Tinklo galiniame
taške ir (arba) galimyb neleisti kitiems vieš j fiksuoto telefono ryšio paslaug teik jams
pasiekti abonent tame Tinklo galiniame taške, t. y. jei vieš j fiksuoto telefono ryšio paslaug
gav jai (abonentai) gali b ti pasiekiami tik per operatoriaus, kurio viešosiomis fiksuoto telefono
ryšio paslaugomis naudojasi, telefono stot .
4 lentel . Viešojo fiksuoto telefono ryšio operatoriams skirt telefono numeri kiekis, vnt., 2009 m.
rugpj io 1 d.
Fiksuoto telefono ryšio operatorius
AB Lietuvos geležinkeliai
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
TEO LT, AB
UAB CSC Telecom
UAB Cubio
UAB Eurocom SIP
UAB Linkotelus
UAB Mediafon
UAB Nacionalinis telekomunikacij tinklas
UAB Telekomunikaciju grupa

Paskirt telefono numeri kiekis
30.570
9.523
1.221.913
22.945
837
16.723
1.014
9.184
38.056
1.815

Šaltinis: RRT 2009 m. rugpj io 1 d. duomenys.

Išvados.
RRT, atsižvelgdama aukš iau pateikt informacij , nustato, kad:
1. AB „ Lietuvos geležinkeliai“ kontroliavo prieig prie savo Tinklo galini tašk ;
2. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras kontroliavo prieig prie savo Tinklo galini
tašk ;
3. UAB „ Mediafon“ kontroliavo prieig prie savo Tinklo galini tašk ;
4. TEO LT, AB kontroliavo prieig prie savo Tinklo galini tašk ;
5. UAB „ CSC Telecom“ kontroliavo prieig prie savo Tinklo galini tašk ;
6. UAB „ Cubio“ kontroliavo prieig prie savo Tinklo galini tašk .
7. UAB „ EUROCOM SIP“ kontroliavo prieig prie savo Tinklo galini tašk ;
8. UAB „ Linkotelus“ kontroliavo prieig prie savo Tinklo galini tašk ;
9. UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ kontroliavo prieig prie savo Tinklo
galini tašk ;
10. UAB „ Telekomunikaciju grupa“ kontroliavo prieig prie savo Tinklo galini tašk .
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2.

RINKOS APIBR ŽIMAS

Produkto (paslaugos) rinkos apibr žimo tikslas yra nustatyti visus produktus ir (ar)
paslaugas, kurie pirk j poži riu yra tinkamas pakaitalas vienas kitam pagal j savybes,
naudojim ir kainas.
Pagal Taisykli 15 punkt , „ atitinkama rinka apibr žiama apib dinant j sudaran ius
produktus (paslaugas) ir vertinant atitinkamos rinkos geografin apr pt , atsižvelgiant
produktus (paslaugas) ir geografin teritorij . Atitinkam rink sudaro visi 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“ .
RRT nustato, kad skambu i užbaigimo paslaug sudaro skambu i perdavimas nuo
telefono stoties ( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai abonento, kuriam skambinama, kurioje
yra ar gali b ti vykdytas tinkl sujungimas, iki Tinklo galinio taško, nepriklausomai nuo to,
kokiame tinkle skambutis yra inicijuojamas (žr. Ataskaitos 1.2 skyri ).
Skambu i užbaigimo paslaugos pakaital pagal j savybes, naudojim ir kainas
nustatymui, reikia atlikti skambu i užbaigimo paslaugos pakei iamumo analiz paklausos ir
pasi los atžvilgiu bei nustatyti atitinkamos rinkos geografin apr pt .
Kaip nurodoma Didel s takos nustatymo rinkoje gairi 40 punkte, nacionalin s
reguliavimo institucijos, siekdamos nustatyti, ar egzistuoja tam tikr paslaug pakei iamumas,
paprastai taiko „ hipotetinio monopolisto“ test , ta iau Didel s takos nustatymo rinkoje gair s
nenustato ir neapibr žia, kaip ir kokia apimtimi tur t b ti taikomas „ hipotetinio monopolisto“
testas, tod l, RRT pakei iamumo paklausos ir pasi los atžvilgiu egzistavim nustatys vertinusi
šios rinkos tyrimo metu gautus respondent atsakymus užduotus hipotetinio monopolisto testo
klausimus (žr. Ataskaitos 2.1.1 skyri ).
2.1.

Paslaugos pakei iamumas

Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiantys operatoriai taiko „ skambinan ioji pus
moka“ atsiskaitymo princip . Tai reiškia, kad operatorius, kurio abonentui skambinama,
parduoda skambu i užbaigimo paslaug kitam operatoriui, kuris savo ruožtu j perparduoda
skambut inicijavusiam savo abonentui,
galutin mažmenin inicijuoto skambu io kain
traukdamas ir s naudas, patiriamas d l b tinyb s pirkti ši skambu i užbaigimo paslaug kaip
didmenin produkt . Tiek tuo atveju, kai skambinantysis ir skambut priimantis abonentai yra to
paties operatoriaus abonentai, tiek ir tuo atveju, kai šie abonentai yra skirting operatori
abonentai, skambinantysis abonentas sumoka savo operatoriui vis skambu io kain . Visais
atvejais mažmenin skambu io kain be kit skambu io element sudaro mažiausiai du jo
elementai: skambu io inicijavimas – skambu io perdavimas nuo viešojo telefono ryšio tinklo
galinio taško iki telefono stoties ( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai skambinan iojo
abonento, kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl sujungimas bei skambu io užbaigimas –
skambu io perdavimas nuo telefono stoties ( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai skambut
priiman io abonento, kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl sujungimas iki konkretaus
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operatoriaus Tinklo galinio taško. Vis skambu io užbaigimo kain konkretaus operatoriaus
Tinkle sumoka skambut inicijuojantis operatorius, o netiesiogiai – jo abonentas.
Operatoriai sipareigoja užtikrinti savo abonentams galimyb susisiekti su bet kurio
operatoriaus bet kuriuo abonentu ir turi vienintel galimyb t padaryti, – t. y. pirkti skambu i
užbaigimo paslaug iš konkretaus operatoriaus, kurio abonentui yra skirtas skambutis.
Pagrindin tokios situacijos priežastis yra ta, kad skambut užbaigiantis operatorius visiškai
kontroliuoja prieig prie savo abonent (žr. Ataskaitos 1.4.5 skyri ) ir niekas kitas negali j
pasiekti tik jam paskirtais telefono numeriais kitokiu b du, nei tiesiogiai ar netiesiogiai
pirkdamas iš jo skambu i užbaigimo paslaug .
2.1.1.

Paslaugos pakei iamumo analiz paklausos atžvilgiu

Konkretaus operatoriaus teikiam skambu i užbaigimo paslaug paklaus formuoja
operatoriai, kurie, nor dami pasiekti konkretaus operatoriaus abonentus, perka iš jo skambu i
užbaigimo paslaug .
Tiriant konkretaus produkto (paslaugos) pakei iamum paklausos atžvilgiu, siekiama
nustatyti produktus (paslaugas), kurios vartotojui yra tinkami pakaitalai konkre iam produktui
(paslaugai) pagal j savybes, naudojim ir kainas. Toki pakaital egzistavimas nustatomas
vertinus respondent pateiktus atsakymus hipotetinio monopolisto testo klausimus, nustatant
galim produkto (paslaugos) gav j (pirk j ) reakcij ilgalaik kain padid jim 5-10 procent ,
kitoms s lygoms, skaitant ir kit produkt (paslaug ) teik j teikiamos atitinkamo produkto
(paslaugos) kainas, esant nepakitusioms (Didel s takos nustatymo rinkoje gairi 40 punktas).
Pagal Konkurencijos tarybos paaiškinim d l atitinkamos rinkos apibr žimo, patvirtint Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 (Žin., 2000, Nr. 19487), 8 punkt , ilgalaikis kain padid jimas suprantamas kaip ne momentinis ar laikinas kain
padid jimas, o kaip nuolatinis padid jimas, kuris t sis pakankamai ilg laik ateityje.
Respondentams anketoje buvo pateiktas hipotetinio monopolisto testo klausimas:
„ Prašome prognozuoti situacij , jei skambu i užbaigimo paslaugos teik jas pakelt skambu i
užbaigimo paslaugos kain savo tinkle 5-10 procent , kitoms s lygoms ( skaitant ir kainas) esant
nepakitusioms. Ar, siekdami užtikrinti savo abonent galimyb susisiekti su kainas pak lusio
skambu i užbaigimo paslaugos teik jo abonentais, tur tum te galimyb pasirinkti: 1) kit to
paties skambu i užbaigimo paslaugos teik jo teikiam alternatyvi paslaug ; 2) kito skambu i
užbaigimo paslaugos teik jo teikiam skambu i užbaigimo paslaug , kainas pak lusio
operatoriaus Tinkle. Jeigu jums šiuo metu yra žinomos šios alternatyvos, tai prašome nurodyti
alternatyvius produktus bei skambu i užbaigimo paslaugos teik jus“ .
TEO LT, AB anketoje pažym jo, kad „ paslaugos teik jui pak lus skambu i užbaigimo
kain savo tinkle visiems paslaug gav jams vienu metu, alternatyvi skambu io persiuntimo
keli nelikt , nes m s žiniomis šiuo metu Lietuvoje operatoriais rinkoje nesi lo kit didmenini
skambu i užbaigimo savo tinkle alternatyv . Jei skambu i užbaigimo paslaugos teik jas
pakelt skambu i užbaigimo paslaugos kain savo tinkle 5-10 procent , pasekm s b t
vienodos - operatoriai b t priversti didinti kainas galutiniams paslaug vartotojams arba mažinti
savo marž tokiems tarptinkliniams skambu iams. Skambu i užbaigimo rinka yra
monopolistin savo esme ir nepriklauso nei nuo operatoriaus tinklo dydžio nei nuo pokalbi
sraut .“
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras anketoje pažym jo, kad „ šiuo metu alternatyvi
paslaugos teik j pasirinkimo n ra“ . UAB „ Bit Lietuva“ pateiktoje anketoje pažym jo, kad „ Jei
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skambu i užbaigimo paslaugos teik jas pakelt skambu i užbaigimo paslaugos kain savo
tinkle 5-10 procent , kitoms s lygoms ( skaitant ir kainas) esant nepakitusioms, netur tume
galimyb s pasirinkti: 1) kitos to paties skambu i užbaigimo paslaugos teik jo teikiamos
alternatyvios paslaugos; 2) kito skambu i užbaigimo paslaugos teik jo teikiamos skambu i
užbaigimo paslaugos, kainas pak lusio operatoriaus Tinkle. Šiuo metu n ra žinomos kitos
alternatyvos.“
UAB „ Mediafon“ pažym jo, kad „ Jei paslaugos teik jas pakelt skambu i užbaigimo
paslaugos savo tinkle kain , b t galima si sti skambu ius tranzitu per kit operatori
to
operatoriaus, kuris pak l kain , tinkl (<… > ta iau tik tuo atveju, jei šis operatorius pak l
kainas ne visiems operatoriams).“ UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ taip pat nurod ,
kad padid jus skambu i užbaigimo kainai b t galima pasiekti abonentus siun iant skambu ius
per užsienio tranzitin operatori . UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ anketoje
pažym ta tai, kad pak lus skambu i užbaigimo kain , b t brangiau skambinti kito operatoriaus
abonentams. UAB „ Telekomunikaciju grupa“ taip pat rinkt si tarptautin operatori , per kur
si st skambu ius pak lusio skambu i užbaigimo kain operatoriaus tinkl .
UAB „ EUROCOM SIP“ anketoje pažym jo, kad kitos paslaugos kainas pak l s
skambu i užbaigimo paslaugos teik jas negal t pasi lyti, o pasirinkti kito skambu i
užbaigimo paslaugos teik jo teikiam skambu i užbaigimo paslaug , kainas pak lusio
operatoriaus Tinkle neturi galimybi .
Kiti š anketos klausim atsak operatoriai, t. y. UAB „ Omnitel“ , UAB „ Linkotelus“ ,
UAB „ Baltnetos komunikacijos“ mano, kad alternatyvos n ra.
Kaip matyti iš respondent atsakym , skambu i užbaigimo paslaugos teik jui pak lus
kainas, kitiems operatoriams tekt kelti mažmenines skambu io kainas savo abonentams, mažinti
marž arba skambu ius si sti tranzitu per kitus operatorius, kuriems skambu ius užbaigiantis
operatorius skambu i užbaigimo paslaugos kainos neb t pak l s. Ta iau operatoriams
pasirinkus net ir pastar j variant , skambutis negal t b ti užbaigiamas kitame Tinkle, nei tame,
kurio abonentui yra skambinama (žr. Ataskaitos 1.4.5 skyri ), tik skambu i užbaigimo paslauga
b t perkama ne tiesiogiai iš skambut užbaigian io operatoriaus, bet iš skambut persiun ian io
operatoriaus kartu su skambu io tranzito paslauga. Tod l RRT pažymi, jog tok skambut
inicijuojan i operatori pasirinkim negalima laikyti alternatyva, nes norint pasiekti konkretaus
operatoriaus abonent , identifikuojam jam priskirtu telefono numeriu, skambu io užbaigimo
paslaug iš skambut užbaigian io operatoriaus kažkuriam iš operatori vis tiek reik s pirkti.
Kaip nurodyta 2007 m. lapkri io 13 d. Komisijos rekomendacijos d l atitinkam
produkt ir paslaug rink elektronini ryši srityje, reikalaujan i ex-ante reguliavimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyv 2002/21/EC d l elektronini ryši tinkl ir paslaug
bendrosios reguliavimo sistemos aiškinamasis raštas (toliau – Atitinkam rink apibr žimo
rekomendacijos aiškinamasis raštas), konkretaus operatoriaus skambu i užbaigimo paslauga
atitinkamame Tinkle teoriškai gal t b ti pakei iama kita alternatyvia paslauga, jei visos Tinkle
esan ios telefono stotys ir visi abonentai, esantys tam tikroje geografin je teritorijoje, b t
prijungti prie dviej ar daugiau operatori teikiam Tinkl . RRT neturi duomen nei apie tokio
Tinkl sujungimo buvim Lietuvos Respublikos teritorijoje, nei apie technines galimybes,
kurios lemt tokio Tinkl sujungimo atsiradim , per trump laikotarp .
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Išvada.
Kaip nurodyta aukš iau, poreikis pasiekti bet kur konkretaus operatoriaus abonent ir
technologin s aplinkyb s sukuria neturin i jokios alternatyvos skambu i užbaigimo paslaug
konkretaus operatoriaus Tinkle. Tuomet kitiems operatoriams, neturint kito pasirinkimo,
atsiranda b tinyb ši paslaug pirkti iš konkretaus operatoriaus. D l ši priežas i konkretaus
operatoriaus teikiama skambu i užbaigimo paslauga konkretaus operatoriaus Tinkle paklausos
atžvilgiu n ra pakei iama.
2.1.2.

Paslaugos pakei iamumo analiz pasi los atžvilgiu

Skambu i užbaigimo paslaugos pakei iamumas pasi los atžvilgiu b t , jei operatorius,
gal t per trump laikotarp pasi lyti ir prad ti teikti bet kurio kito operatoriaus skambu i
užbaigimo paslaug ir ši paslauga užtikrint skambinan iajam abonentui galimyb susisiekti su
konkretaus operatoriaus abonentu. Kaip buvo min ta Ataskaitos 1.4.5 skyriuje, abonentas,
kuriam skambinama, identifikuojamas Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano telefono
numeriu, paskirtu konkre iam vieš j telefono ryšio paslaug teik jui (operatoriui).
Skambinantysis abonentas, surinkdamas abonento telefono numer , nurodo savo operatoriui,
kurio operatoriaus abonentui yra skambinama. Operatoriai, teikiantys skambu i užbaigimo
paslaug , visiškai kontroliuoja jiems paskirtus telefono numerius ir užbaigti skambu ius
tiesiogiai ar netiesiogiai kitame Tinkle, nei tame, kurio telefono stotyje yra diegtas telefono
numeris, kur skambinama, esamomis technologijomis yra ne manoma.
Išvada.
Esamomis technologijomis ne manoma, kad kitas operatorius gal t per trump laikotarp
prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaug skambu iams, kurie pagal numerius adresuojami
konkretaus operatoriaus abonentams.
Operatorius kontroliuoja prieig prie savo abonent naudojam Tinklo galini tašk su
jiems priskirtais telefono numeriais (žr. Ataskaitos 1.4.5 skyri ). D l šio absoliutaus
technologinio barjero kiti operatoriai pasi lyti skambu i užbaigimo paslaug kitame nei savo
Tinkle negali. D l šios priežasties skambu i užbaigimo paslauga pasi los atžvilgiu n ra
pakei iama.
2.2.

Rinkos geografinis apibr žimas

Kaip apibr žta Didel s takos nustatymo rinkoje gairi 59 punkte, elektronini ryši
sektoriuje geografin atitinkamos rinkos apr ptis nustatoma remiantis dviem kriterijais: 1) tinklo
apr piama teritorija, 2) teisiniais ar kitais reguliavimo instrumentais. Vadovaujantis šiais dviem
kriterijais, geografin rinkos apr ptis gali b ti vietin , regionin , nacionalin ar apr pianti kelias
valstybes.
Kadangi skambu i užbaigimo paslauga apibr žiama kaip skambu i perdavimas nuo
Tinklo telefono stoties ( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai abonento, kuriam skambinama iki
to paties Tinklo, kuriame skambutis užbaigiamas, galinio taško ir nepriklauso nuo to, kur
skambutis buvo inicijuotas (žr. Ataskaitos 1.2 skyri ), reiškia skambu i užbaigimo paslaugos
rink galima apibr žti kiekvieno j teikian io operatoriaus Tinkle. Vadinasi, kiekvieno
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skambu i užbaigimo paslaug teikian io operatoriaus Tinklas yra atskira skambu i užbaigimo
paslaugos rinka, o jos geografin teritorija atitinka kiekvieno operatoriaus Tinklo apr piam
teritorij Lietuvos Respublikoje.
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, TEO LT, AB,
UAB „ EUROCOM SIP“ , UAB „ Telekomunikaciju grupa“ ir UAB „ Cubio“ anketose nurod , jog
skambu i užbaigimo paslaug teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
UAB „ Mediafon“ anketoje nurod , kad skambu i užbaigimo paslaug teikia tik
didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaip doje, Panev žyje, Šiauliuose,
Marijampol je, Mažeikiuose, Alytuje, K dainiuose, Taurag je, Utenoje, Jonavoje.
kio subjekto UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ anketoje nurodyti šie
miestai – Alytus, Anykš iai, Elektr nai, Gargždai, Juodup , Kaišiadorys, Kaunas, Kybartai,
Klaip da, Marijampol , Mažeikiai, Mol tai, Panev žys, Radviliškis, Rokiškis, Skuodas, Šiauliai,
Vilnius, Vilkaviškis, Visaginas ir Zarasai.
UAB „ Linkotelus“ teikia skambu i užbaigimo paslaug Vilniuje ir jo rajone.
UAB „ CSC Telecom“ anketoje nurod , jog skambu i užbaigimo paslaug teikia
Vilniuje, Kaune, Klaip doje, Šiauliuose, Marijampol je, Utenoje, Ukmerg je ir Panev žyje.
Išvada.
Atsižvelgdama
aukš iau išvardintas aplinkybes, RRT nustato, kad atitinkamo
operatoriaus skambu i užbaigimo Tinkle rinkos geografin teritorija yra to operatoriaus Tinklo
apr piama teritorija Lietuvos Respublikoje ir skambu i užbaigimo paslauga teikiama kiekvieno
operatoriaus Tinklo apr piamoje teritorijoje Lietuvos Respublikoje, t. y.:
1. skambu i užbaigimo paslauga AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle teikiama Tinklo
apr piamoje teritorijoje Lietuvos Respublikoje;
2. skambu i užbaigimo paslauga AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle
teikiama Tinklo apr piamoje teritorijoje Lietuvos Respublikoje;
3. skambu i užbaigimo paslauga TEO LT, AB Tinkle teikiama Tinklo apr piamoje
teritorijoje Lietuvos Respublikoje;
4. skambu i užbaigimo paslauga UAB „ CSC Telecom“ Tinkle teikiama Tinklo
apr piamoje teritorijoje Lietuvos Respublikoje;
5. skambu i užbaigimo paslauga UAB „ Cubio“ Tinkle teikiama Tinklo apr piamoje
teritorijoje Lietuvos Respublikoje;
6. skambu i užbaigimo paslauga UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle teikiama Tinklo
apr piamoje teritorijoje Lietuvos Respublikoje;
7. skambu i užbaigimo paslauga UAB „ Linkotelus“ Tinkle teikiama Tinklo apr piamoje
teritorijoje Lietuvos Respublikoje;
8. skambu i užbaigimo paslauga UAB „ Mediafon“ Tinkle teikiama Tinklo apr piamoje
teritorijoje Lietuvos Respublikoje;
9. skambu i užbaigimo paslauga UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle
teikiama Tinklo apr piamoje teritorijoje Lietuvos Respublikoje;
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10. skambu i užbaigimo paslauga UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle teikiama
Tinklo apr piamoje teritorijoje Lietuvos Respublikoje.
2.3.

Atskir rink apibr žimas

Kaip nustatyta Ataskaitos 2.1.1 ir 2.1.2 skyriuose, skambu i užbaigimo paslauga n ra
pakei iama nei paklausos, nei pasi los atžvilgiu.
Išanalizavus anketose pateikt informacij bei kit informacij , pateikt RRT ir (ar)
paskelbt viešai, ir atsižvelgiant Atitinkam rink apibr žimo rekomendacijos aiškinam j
rašt , daroma išvada, kad skambu i užbaigimo Tinkluose rinka atitinka skambu i užbaigimo
konkretaus operatoriaus Tinkle rink , t. y. kiekvieno operatoriaus Tinkle teikiama skambu i
užbaigimo paslauga Lietuvos Respublikos teritorijoje sudaro atskiras rinkas.
Kaip nustatyta Ataskaitos 1.3 skyriuje, skambu i užbaigimo paslaug Tinkle tiriamuoju
laikotarpiu teik : AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , AB Lietuvos radijo ir televizijos centras,
TEO LT, AB, UAB „ CSC Telecom“ , UAB „ Cubio“ , UAB „ EUROCOM SIP“ , UAB
„ Linkotelus“ , UAB „ Mediafon“ , UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ir UAB
„ Telekomunikaciju grupa“ .
Atsižvelgiant
aukš iau padarytas išvadas, apibr žiamos šios atskiros Skambu i
užbaigimo Tinkluose rinkos Lietuvos Respublikoje:
1. Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinka;
2. Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinka;
3. Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinka;
4. Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinka;
5. Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinka;
6. Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinka;
7. Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinka;
8. Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinka;
9. Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinka;
10. Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinka.
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3.

KONKURENCIJOS VEIKSMINGUMO TYRIMAS

RRT išskyr šiuos pagrindinius kriterijus, kuriais remiantis galima nustatyti ar
konkurencija apibr žtose rinkose yra veiksminga:
1. rinkos dalis;
2. jimo rink barjerai;
3. potenciali konkurencija;
4. pirk jo derybin galia.
Naudojant šiuos kriterijus, bus nustatomas konkurencijos veiksmingumas apibr žtose
rinkose, t. y. kiekvieno operatoriaus, teikian io skambu i užbaigimo paslaug , galimyb s
apibr žtoje rinkoje veikti nepriklausomai nuo konkurent , klient ir vartotoj .
Rinkos dalis.
Tai yra vienas iš pagrindini didel s takos rinkoje indikatori . Jei kuris nors paslaugos
teik jas turi pakankamai didel rinkos dal , tai yra svarus rodymas, kad šis teik jas gali tur ti
didel tak rinkoje. Užimama rinkos dalis gali b ti matuojama vairiais rodikliais (pavyzdžiui,
pagal suteikt paslaug kiek , pajamas ir pan.). Šiame rinkos tyrime operatori užimama rinkos
dalis matuojama naudojant skambu i užbaigimo kiek minut mis ir gautas pajamas už
skambu i užbaigimo paslaugas. Didel s takos nustatymo rinkoje gairi 75 punkte pažymima,
kad mažesn nei 25 procentai rinkos dalis indikuoja, jog teik jas n ra dominuojantis.
Atitinkamoje rinkoje dominuojantis teik jas dažniausiai užima didesn nei 40 procent rinkos
dal , nors kai kuriais atvejais dominavimas rinkoje yra galimas ir neturint didel s rinkos dalies.
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. Tokia
rinkos dalis yra stiprus rodymas, kad konkretus teik jas užima toje rinkoje dominuojan i
pad t , ypa , jei jo rinkos dalis ir praeityje buvo pakankamai didel ir stabili.
jimo rink barjerai.
jimo atitinkam rink barjerai mažina potenciali konkurent jimo atitinkam rink
galimyb ir tokiu b du galina jau veikian ius rinkoje teik jus susikurti ir išlaikyti tam tikr
rinkos gali . Pažym tina, kad visos Atitinkam rink apibr žimo rekomendacijoje apibr žtos
rinkos pasižymi dideliais jimo tas rinkas barjerais. Š fakt Europos Komisija konstatavo
apibr ždama atitinkamas rinkas.
Potenciali konkurencija.
Analizuojamos galimyb s eiti
rink ir prad ti joje veikti kitiems potencialiems
konkurentams, kuri atsiradimas gal t s lygoti tolimesn savaimin konkurencijos vystym si.
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Pirk jo derybin galia (angl. Countervailing Buyer Power).
Pirk jo derybin galia nusako kit operatori , skambu i užbaigimo paslaugos pirk j ,
galimybes daryti vienpus lemiam tak skambu i užbaigimo paslaugos pardav jui. Kaip
nurodyta Konkurencijos tarybos paaiškinimuose d l dominuojan ios pad ties nustatymo,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2000 m. geguž s 17 d. nutarimu Nr.
52 (Žin., 2000, Nr. 52-1516), vienpus lemiama taka suprantama kaip kio subjekto galimyb s
elgtis atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurent , klient ir galiausiai
vartotoj , daryti poveik preki kainoms, jimo rink galimyb ms ar kitoms veiklos s lygoms
(pvz., derybinis spaudimas, ignoravimas), d l ko ribojama konkurencija toje rinkoje. Pirk jo
derybin galia egzistuoja, jei paslaugos teik jams nusprendus padidinti kainas ar pabloginti
parduodamo produkto savybes, klientai turi galimyb pasinaudoti atitinkamos rinkos si lom
produkt alternatyvomis arba jei paslaugos gav jai gali daryti kitoki tak paslaugos teik jams.
3.1.

Konkurencijos veiksmingumo Skambu i
geležinkeliai“ Tinkle rinkoje tyrimas
3.1.1.

užbaigimo

AB

„Lietuvos

Rinkos dalis

Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkos dydis matuojamas
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle per atitinkam laikotarp užbaigt skambu i trukme
(minut mis). Skambu i užbaigimo paslauga šioje rinkoje prad ta teikti 2005 metais.
Iš Ataskaitos 11 paveikslo matyti, kad Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ Tinkle rinka per 2007–2008 metus sumaž jo 11,07 proc., t. y. nuo 11,017 t kst.
min. iki 9,797 t kst. min. Lyginant su bendra visuose Lietuvos Respublikoje teikiamuose
Tinkluose suteiktos skambu i užbaigimo paslaugos apimtimi (2007 metais – 1,763,666 t kst.
minu i , 2008 metais – 1,760,892 t kst. minu i ), AB „ Lietuvos geležinkeliai“ dalis išlieka
nedidel .
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11 paveikslas. Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkos dydžio kitimas 2007–
2008 met laikotarpiu, minut mis.
12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0
Vidiniai skambu iai
iš užsienio tinkl
iš UAB „Bit

2007 m.

2008 m.

9.226.568

8.014.691

161.415

177.398

80.639

88.768

1.548.865

1.516.359

Lietuva“

iš TEO LT, AB

Šaltinis: AB „ Lietuvos geležinkeliai“ anketa ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.

2007–2008 m. AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle buvo užbaigti skambu iai iš užsienio
tinkl , skambu iai iš Lietuvos Respublikoje veikian i operatori tinkl bei vidiniai skambu iai.
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ nurod , kad iš Lietuvos Respublikoje veikian i operatori
tiriamuoju laikotarpiu skambu i užbaigimo paslaug teik tik operatoriams TEO LT, AB ir
UAB „ Bit Lietuva“ .
12 paveikslas. Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkos strukt ra pagal užbaigt
skambu i minutes 2007–2008 met laikotarpiu, proc.
100%

80%

60%

82%

84%

40%

20%

1%

1%

2%

1%
15%

14%
0%
2007 m.
iš TEO LT, AB

iš UAB „Bit

2008 m.
Lietuva“

iš užsienio tinkl

Vidiniai skambu iai

Šaltinis: AB „ Lietuvos geležinkeliai“ anketa ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.
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Iš Ataskaitos 12 paveikslo matyti, kad AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle pagal užbaigt
skambu i srautus didži j dal viso užbaigto srauto sudaro vidiniai skambu iai, t. y. 2007 m.
84 proc. ir 2008 m. 82 proc. Lyginant skambu ius užbaigtus iš užsienio operatori tinkl , vieš j
judriojo telefono ryšio bei fiksuoto telefono ryšio tinkl , matyti, kad TEO LT, AB užbaigt
skambu i srautas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle 2007–2008 metais atitinkamai sudaro 14
proc. ir 15 proc., o likusi užbaigt skambu i srauto dal sudaro viešojo judriojo telefono ryšio
ir užsienio operatoriai.
Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkoje skambu i užbaigimo
paslaug teikia tik AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , tod l AB „ Lietuvos geležinkeliai“ užima 100
procent Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkos dalies.
Išvada.
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ yra vienintel skambu i užbaigimo paslaugos teik ja
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkoje, tod l AB „ Lietuvos geležinkeliai“ užima 100
procent Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkos.
3.1.2.

jimo rink barjerai

Kaip nustatyta Ataskaitos 2.1 skyriuje, kitas operatorius, suteikdamas savo abonentams
galimyb susisiekti su AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinklo abonentais, privalo pirkti skambu i
užbaigimo paslaug iš AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , priešingu atveju kito operatoriaus abonentai
netur s galimyb s susisiekti su AB „ Lietuvos geležinkeliai“ abonentais.
Technologinis barjeras yra absoliutus ir eiti Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ Tinkle rink kitam skambu i užbaigimo paslaugos tiek jui bei konkuruoti joje
yra ne manoma. AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , eksploatuodama Tinkl ir teikdama skambu i
užbaigimo paslaug savo Tinkle, d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams teikti
skambu i užbaigimo paslaug AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle nebuvimo yra monopolist .
Skambu i užbaigimo kain AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle tiesiogiai arba
netiesiogiai sumoka kitas operatorius, kurio abonentas inicijuoja skambut
AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ Tinkl . Toks tarpusavio atsiskaitymo principas, vadinamas „ skambinan ioji pus
moka“ . Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle paslauga n ra pakei iama
paklausos atžvilgiu, t. y. operatorius, kurio tinkle yra inicijuojamas skambutis, neturi jokios
alternatyvos skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle paslaugai ir privalo ši
paslaug tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti iš AB „ Lietuvos geležinkeliai“ .
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , kontroliuodama prieig prie Tinklo galini tašk , turi
galimyb kontroliuoti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug prieinamum abonentui Tinklo
galiniame taške ir neleisti kitiems viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug teik jams pasiekti
abonent tame Tinklo galiniame taške. Tod l joks kitas operatorius, esant dabartin ms
technologijoms, šioje rinkoje negal t prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaugos, nes
egzistuoja nat ralus technologinis barjeras kitiems operatoriams eiti Skambu i užbaigimo AB
„ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rink .
D l aukš iau išvardint priežas i , jimo
Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ Tinkle rink barjerai d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams teikti
skambu i užbaigimo paslaug AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle nebuvimo, yra absoliut s.
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Išvada.
jimo Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rink barjerai d l
technologinio negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug AB „ Lietuvos geležinkeliai“
Tinkle kitam operatoriui yra absoliut s.
3.1.3.

Potenciali konkurencija

Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkoje skambu i užbaigimo
paslaug gali teikti tik AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , kadangi šis operatorius kontroliuoja prieig
prie savo abonent naudojam Tinklo galini tašk (žr. Ataskaitos 1.4.5 skyri ). Kitam
operatoriui d l šio nat ralaus technologinio barjero prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaug
Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkoje n ra galimyb s, tod l
potencialios konkurencijos n ra ir savaiminis konkurencijos vystymasis yra negalimas.
Išvada.
Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“
konkurencijos n ra.
3.1.4.

Tinkle rinkoje potencialios

Pirk jo derybin galia

Pirk jo derybin galia nusako kit
kio subjekt , t. y. skambu i užbaigimo
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle paslaugos pirk j , galimybes daryti vienpus lemiam tak
skambu i užbaigimo paslaugos pardav jui AB „ Lietuvos geležinkeliai“ .
Kaip nurodyta Konkurencijos tarybos paaiškinim d l dominuojan ios pad ties
nustatymo 8 punkte, vienpus lemiama taka suprantama kaip kio subjekto galimyb s elgtis
atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurent , klient ir galiausiai vartotoj ,
daryti poveik preki kainoms, jimo rink galimyb ms ar kitoms veiklos s lygoms (pvz.,
derybinis spaudimas, ignoravimas), d l ko ribojama konkurencija toje rinkoje.
Pirk jo derybin galia egzistuoja, jei paslaugos teik jams nusprendus padidinti kainas ar
pabloginti parduodamo produkto savybes, klientai turi galimyb pasinaudoti atitinkamos rinkos
si lom produkt alternatyvomis (t. y. šiuo atveju nepirkti skambu i užbaigimo paslaugos iš
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ ) arba jei paslaugos gav jai gali daryti kitoki tak paslaugos
teik jams.
Operatorius tiesiogiai nesusiduria su pirk jo derybine galia atitinkamoje rinkoje, kai šioje
rinkoje jis yra vienintelis pardav jas. Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle
rinkoje tokia situacija susidaro d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos teikimo technologinio
pob džio, sukurian io monopolin pad t . Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“
Tinkle rinkoje kitas operatorius, nor damas suteikti savo abonentui galimyb susisiekti su
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ abonentu, privalo pirkti skambu i užbaigimo paslaug tik iš
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos pakei iamumo
negalimumo.
Pirk jo derybin s galios nebuvim
Skambu i
užbaigimo AB „Lietuvos
geležinkeliai“ Tinkle rinkoje rodo šios aplinkyb s:
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1. Kitas operatorius negali pasiekti AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinklo abonento kitokiu
b du, nei tiesiogiai ar netiesiogiai pirkdamas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ teikiam skambu i
užbaigimo paslaug . T lemia aplinkyb s, kad AB „ Lietuvos geležinkeliai“ kontroliuoja prieig
prie savo abonent ir AB „ Lietuvos geležinkeliai“ bei Lietuvos Respublikoje taikomas
tarpusavio atsiskaitymo principas „ skambinan ioji pus moka“ (nurodyta Ataskaitos 2.1
skyriuje).
2. AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle nustatytoms skambu i užbaigimo paslaugos
kainoms kiti rinkos dalyviai negali daryti vienpus s lemiamos takos. Kaip nurodyta Ataskaitos
1.4.4 skyriuje, nuo 2008 m. rugpj io 1 d. atskiri operatoriai savo Tinkluose taik skirtingas
skambu io užbaigimo kainas, nes kio subjektui TEO LT, AB vykdant 2008 m. sausio 31 d.
RRT sprendim d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo ir 2008 m. rugpj io 1 d. 40
procent sumažinus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle kainas, kio subjektai UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , UAB „ Linkotelus“ ir UAB „ CSC Telecom“ nesutiko
vykdyti tinkl sujungimo sutar i C1.1. prieduose tvirtintos simetriškumo nuostatos ir
nepasiraš tinkl sujungimo sutar i papildom susitarim . D l šios priežasties RRT 2008 m.
gruodžio 24 d. buvo išnagrin tas gin as tarp kio subjekt UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ ir TEO LT, AB d l skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
Tinkle kain keitimo. Gin tarp kio subjekt , teikian i elektronini ryši tinklus ir (ar)
paslaugas, sprendimo komisijos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimu Nr. (46.26) GPS-42,
patvirtintu RRT direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. sakymu Nr. 1V-78, buvo pripažinta, kad kio
subjektas TEO LT, AB neturi teis s vienašališkai keisti UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ ir TEO LT, AB 2004 m. liepos 15 d. pasirašytos tinkl sujungimo sutarties Nr.
2004/LTP-59 B2.1. ir C1.1. prieduose nurodyt nacionalinio terminavimo paslaug kain ir TEO
LT, AB buvo pareigotas der tis d l aukš iau min tos tinkl sujungimo sutarties B2.1. ir C1.1.
prieduose8 nustatyt nacionalinio terminavimo paslaug kain keitimo. Atsižvelgiant š gin
tarp kio subjekt , teikian i elektronini ryši tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo komisijos
2008 m. gruodžio 24 d. priimt sprendim Nr. (46.26) GPS-42, patvirtint RRT direktoriaus
2009 m. sausio 16 d. sakymu Nr. 1V-78, darytina išvada, kad bet kuriam kio subjektui (šiuo
atveju tai b t AB „ Lietuvos geležinkeliai“ ) nesutikus su TEO LT, AB si lomomis tinkl
sujungimo sutarties pakeitimo s lygomis, sutartis likt nepakeista. Taigi, nors šiuo tiriamuoju
laikotarpiu kio subjektams (TEO LT, AB ir AB „ Lietuvos geležinkeliai“ ) pavyko tarpusavyje
susitarti d l simetriškai taikom skambu i užbaigimo paslaugos kain j tinkluose (žr.
Ataskaitos 5 lentel ), ta iau kuomet TEO LT, AB, vykdydamas 2008 m. sausio 31 d. RRT
sprendim d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo, 2010 m. sausio 1 d. mažins skambu i
užbaigimo kainas, AB „ Lietuvos geležinkeliai“ tur s galimybi ir motyv išlaikyti didesn
skambu i užbaigimo kain AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle. Tai s lygot skambu i
užbaigimo paslaugos Tinkluose rinkoje kain asimetrij .
kio subjektams susitarus d l TEO LT, AB ir AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkluose
taikom skambu i užbaigimo kain , tiriamuoju laikotarpiu AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle
taikoma skambu i , inicijuot Lietuvos Respublikoje teikiamuose Tinkluose, užbaigimo kaina
buvo lygi kainai, kuri už skambu i užbaigim savo Tinkle taik operatorius TEO LT, AB (žr.
Ataskaitos 5 lentel ).

8

C.1.1 priede tvirtinta kain simetriškumo nuostata, kuri numato, kad pasikeitus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
kainoms, kurios pateiktos B2.1 Sutarties priede, atitinkamai pakei iamos ir kito kio subjekto skambu i užbaigimo kainos.
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5 lentel . Tiriamuoju laikotarpiu kio subjekt AB „ Lietuvos geležinkeliai“ ir TEO LT, AB taikytos
skambu i sudarymo ir užbaigimo kainos piko bei ne piko laiku.
AB „Lietuvos geležinkeliai“
Tinkle užbaigtiems skambu iams
taikomos kainos

Kaina nurodyta litais
Skambu io
(be PVM)

Skambu io
Skambu io
sudarymo
užbaigimo
užbaigimo
kaina
kaina piko laiku kaina ne piko
Lt/pokalbiui
laiku

TEO LT, AB Tinkle taikomos skambu i
užbaigimo kainos
AB „Lietuvos geležinkeliai“
Skambu io
sudarymo
kaina
Lt/pokalbiui

Skambu io
Skambu io
užbaigimo
užbaigimo
kaina piko laiku kaina ne piko
laiku

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas nuo
2007 m. iki 2008-08-01

0,06

0,10

0,06

0,06

0,10

0,06

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas nuo
2008-08-01

0,036

0,06

0,036

0,036

0,06

0,036

Šaltinis: AB „ Lietuvos geležinkeliai“ anketa, TEO LT, AB ir AB „ Lietuvos geležinkeliai“ 2005 m. vasario 17 d.
tinkl sujungimo sutartis ir 2008 m. liepos 22 d. papildomas susitarimas Nr. 7 prie 2005 m. vasario 17 d. tinkl
sujungimo sutarties.

Kaip nurodyta Ataskaitos 5 lentel je, AB „ Lietuvos geležinkeliai“ nuo 2007 m. iki
2008 m. rugpj io 1 d. skambu iams iš TEO LT, AB Tinklo taik 0,10 Lt/min. skambu io
užbaigimo kain piko laiku, 0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir 0,06 lito
skambu io sudarymo kain , o nuo 2008 m. rugpj io 1 d. - 0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo
kain piko laiku, 0,036 Lt/min. skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir 0,036 lito skambu io
sudarymo kain . Pažym tina, kad skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle
kaina tiriamuoju laikotarpiu nebuvo reguliuojama atsižvelgiant TEO LT, AB ir AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ 2005 m. vasario 17 d. pasirašytos tinkl sujungimo sutarties Nr. 2005/LTP-10/SP53 C.1.1. priede numatyt kain simetriškumo nuostat .
3. Lietuvoje viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori taikomos skambu i užbaigimo
kainos yra vienos aukš iausi Europos S jungos valstyb se nar se. Bendroje pozicijoje d l
priemoni pabr žiama, kad skambu i užbaigimo rinkose dažniausia problema yra pernelyg
aukštos kainos (angl. excessive prices).
2007–2008 met laikotarpiu AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle skambu i užbaigimo
kainos buvo lygios TEO LT, AB Tinkle taikomoms nacionalini skambu i užbaigimo kainoms.
Kadangi, TEO LT, AB taikomos kainos yra vienos aukš iausi , lyginant jas su Europos
S jungos valstyb se nar se taikomomis atitinkamomis kainomis9 (žr. Ataskaitos 18 paveiksl ),
tai galima teigti, kad AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle skambu i užbaigimo kainos taip pat
yra vienos aukš iausi Europos S jungoje.
4. Trump laikotarp mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian i ar
veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje pradedan i operatori taka
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ .
Trump laikotarp veikiantys ar veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio
rinkoje pradedantys operatoriai turi iniciatyv sujungti savo Tinklus su kuo daugiau kit
operatori tinkl nor dami, kad j abonentai pasiekt kuo daugiau kit operatori abonent .
9

Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14 th Report), European Commission,
Brussels 2009, SEC(2009)376, Volume 2 (Part 2), figure 89. (TEO LT, AB skambu i užbaigimo kainas (3 minu i skambu io
piko metu pagrindu) palyginus su atitinkamomis Europos S jungos valstybi nari taikomomis skambu i užbaigimo kainomis
(3 minu i skambu io piko metu pagrindu)).
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Pradedantis veikl operatorius, negali daryti takos AB „ Lietuvos geležinkeliai“ skambu i
užbaigimo paslaugos teikimo s lygoms, nes toks operatorius tur s pernelyg maž abonent
skai i bei pats bus suinteresuotas sujungti savo Tinkl su AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinklu.
Pradedantis veikl operatorius, nors ir negal t teikti skambu i užbaigimo paslaugos
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle, ta iau b t potencialus konkurentas mažmenin je viešojo
fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian iai AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , tod l AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ netur s iniciatyvos sujungti savo Tinklo su pradedan io veikl operatoriaus
Tinklu.
Be to, AB „ Lietuvos geležinkeliai“ tiesiogiai sujungti tinklus gali b ti efektyvu tik su tais
operatoriais, su kuriais abipusiai skambu i srautai yra pakankamai dideli.
Išvada.
D l aukš iau išvardint argument , t. y. nesant konkurencinio spaudimo Skambu i
užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti
vienpus s lemiamos takos operatoriui AB „ Lietuvos geležinkeliai“ .
3.1.5.

Konkurencijos veiksmingumo tyrimo išvada

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i
užbaigimo AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ Tinkle rinkoje tyrim , RRT konstatuoja, kad konkurencija Skambu i užbaigimo
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkoje n ra veiksminga, nes išanalizavus pagrindinius
kriterijus – rinkos dal , jimo rink barjerus, potenciali konkurencij , pirk jo derybin gali
(žr. Ataskaitos 3.1 skyri ), nustatyta, kad:
1. AB „ Lietuvos geležinkeliai“ užima 100 procent
Skambu i
užbaigimo
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkos.
2.
jimo Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rink barjerai d l
technologinio negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug AB „ Lietuvos geležinkeliai“
Tinkle kitam kio subjektui yra absoliut s.
3. Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkoje potencialios
konkurencijos n ra.
4. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“
Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle
rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui AB
„ Lietuvos geležinkeliai“ .
3.1.6.

Nustatytos konkurencijos problemos

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i
geležinkeliai“ Tinkle rinkoje tyrim , RRT nustato, kad:

užbaigimo

AB

„ Lietuvos

1. Išliko 2008 m. vykdyto Skambu i užbaigimo Tinkle rinkos tyrimo metu nustatyta
konkurencijos problema, jog AB „Lietuvos geležinkeliai“ turi motyv ir galimybi nesuteikti
prieigos prie skambu i užbaigimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio
subjektai (veikl prad j ar pradedantys operatoriai), sujung savo tinklus su AB „Lietuvos
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geležinkeliai“ Tinklu gyja galimybi konkuruoti su AB „Lietuvos geležinkeliai“ mažmenin se
viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkose.
2. Atsirado nauja konkurencijos problema, jog AB „Lietuvos geležinkeliai“ turi motyv ir
galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos AB „Lietuvos geležinkeliai“
Tinkle kainas, nes Skambu i užbaigimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkoje kitas
operatorius pirk jo derybin s galios neturi ir negali daryti vienpus s lemiamos takos
operatoriui AB „Lietuvos geležinkeliai“.

3.2.

Konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle rinkoje tyrimas
3.2.1.

Rinkos dalis

Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkos dydis
matuojamas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle per atitinkam laikotarp užbaigt
skambu i trukme (minut mis). Skambu i užbaigimo paslauga Skambu i užbaigimo
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje prad ta teikti 2005 metais.
13 paveikslas. Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkos dydžio
kitimas 2007-2008 met laikotarpiu, minut mis.
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

2007 m.

2008 m.

iš užsienio tinkl

175.661

245.025

TEO LT, AB

457.583

692.723

UAB "Tele2"

41.287

86.894

UAB "Omnitel"

76.981

143.807

UAB ''Bit

43.005

79.520

39.446

8.731

Lietuva"

Vidiniai skambu iai

Šaltinis: AB Lietuvos radijo ir televizijos centras anketa.

Iš Ataskaitos 13 paveikslo matyti, kad Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle rinka per 2007–2008 metus išaugo 50,69 proc. – nuo 834 t kst.
minu i iki 1,257 t kst. minu i . Lyginant su bendra visuose Lietuvos Respublikoje teikiamuose
Tinkluose suteiktos skambu i užbaigimo paslaugos apimtimi (2007 metais – 1,763,666 t kst.
minu i , 2008 metais – 1,760,892 t kst. minu i , (žr. Ataskaitos 6 paveiksl )), AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras dalis išlieka nedidel .
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Iš Lietuvos Respublikoje veikl vykdan i operatori AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras skambu i užbaigimo paslaug teik tik operatoriams TEO LT, AB, UAB „ Bit
Lietuva“ , UAB „ Omnitel“ ir UAB „ Tele2“ . Didžiausi Skambu i užbaigimo AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje užbaigt skambu i dal sudaro skambu iai, inicijuoti
TEO LT, AB Tinkle – 54,87 proc. 2007 m. ir 55,12 proc. 2008 m. (Ataskaitos 14 paveikslas).
14 paveikslas. Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkos strukt ra
pagal užbaigt skambu i minutes 2007–2008 met laikotarpiu, proc.
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6,33%
2008 m.
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UAB ''Bit Lietuva"
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iš užsienio tinkl

Šaltinis: AB Lietuvos radijo ir televizijos centras anketa.

Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje skambu i
užbaigimo paslaug teikia tik AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, tod l AB Lietuvos radijo
ir televizijos centras užima 100 procent Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras Tinkle rinkos dalies.
Išvada.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras yra vienintel skambu i užbaigimo paslaugos
teik ja AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje, tod l AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras užima 100 procent Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras Tinkle rinkos.
3.2.2.

jimo rink barjerai

Kaip nustatyta Ataskaitos 2.1 skyriuje, kitas operatorius, suteikdamas savo abonentams
galimyb susisiekti su AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinklo abonentais, privalo pirkti
skambu i užbaigimo paslaug iš AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, priešingu atveju kito
operatoriaus abonentai netur s galimyb s susisiekti su AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
abonentais.
Technologinis barjeras yra absoliutus ir eiti Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo
ir televizijos centras Tinkle rink kitam skambu i užbaigimo paslaugos tiek jui bei konkuruoti
joje yra ne manoma. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, eksploatuodama Tinkl ir
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teikdama skambu i užbaigimo paslaug savo Tinkle, d l technologini galimybi kitiems
paslaug teik jams teikti skambu i užbaigimo paslaug AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Tinkle nebuvimo yra monopolist .
Skambu i užbaigimo kain AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle tiesiogiai
arba netiesiogiai sumoka kitas operatorius, kurio abonentas inicijuoja skambut AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras Tinkl . Toks tarpusavio atsiskaitymo principas, vadinamas
„ skambinan ioji pus moka“ . Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Tinkle paslauga n ra pakei iama paklausos atžvilgiu, t. y. operatorius, kurio tinkle yra
inicijuojamas skambutis, neturi jokios alternatyvos skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle paslaugai ir privalo ši paslaug tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti iš
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, kontroliuodama prieig prie Tinklo galini
tašk , turi galimyb kontroliuoti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug prieinamum abonentui
Tinklo galiniame taške ir neleisti kitiems viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug teik jams
pasiekti abonent tame Tinklo galiniame taške. Tod l joks kitas operatorius, esant dabartin ms
technologijoms, šioje rinkoje negal t prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaugos, nes
egzistuoja nat ralus technologinis barjeras operatoriams eiti
Skambu i užbaigimo
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rink .
D l aukš iau išvardint priežas i , jimo Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle rink barjerai d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams
teikti skambu i užbaigimo paslaug AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle nebuvimo,
yra absoliut s.
Išvada.
jimo Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rink
barjerai d l technologinio negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug AB Lietuvos radijo
ir televizijos centras Tinkle kitam operatoriui yra absoliut s.
3.2.3.

Potenciali konkurencija

Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje skambu i
užbaigimo paslaug gali teikti tik AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, kadangi šis
operatorius kontroliuoja prieig prie savo abonent naudojam Tinklo galini tašk (žr.
Ataskaitos 1.4.5 skyri ). Kitam operatoriui d l šio nat ralaus technologinio barjero prad ti teikti
skambu i užbaigimo paslaug Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Tinkle rinkoje n ra galimyb s, tod l potencialios konkurencijos n ra ir savaiminis konkurencijos
vystymasis yra negalimas.
Išvada.
Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje
potencialios konkurencijos n ra.
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3.2.4.

Pirk jo derybin galia

Pirk jo derybin galia nusako kit
kio subjekt , t. y. skambu i užbaigimo AB
Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle paslaugos pirk j , galimybes daryti vienpus
lemiam tak skambu i užbaigimo paslaugos pardav jui AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras.
Kaip nurodyta Konkurencijos tarybos paaiškinim d l dominuojan ios pad ties
nustatymo 8 punkte, vienpus lemiama taka suprantama kaip kio subjekto galimyb s elgtis
atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurent , klient ir galiausiai vartotoj ,
daryti poveik preki kainoms, jimo rink galimyb ms ar kitoms veiklos s lygoms (pvz.,
derybinis spaudimas, ignoravimas), d l ko ribojama konkurencija toje rinkoje.
Pirk jo derybin galia egzistuoja, jei paslaugos teik jams nusprendus padidinti kainas ar
pabloginti parduodamo produkto savybes, klientai turi galimyb pasinaudoti atitinkamos rinkos
si lom produkt alternatyvomis (t. y. šiuo atveju nepirkti skambu i užbaigimo paslaugos iš
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras) arba jei paslaugos gav jai gali daryti kitoki tak
paslaugos teik jams.
Operatorius tiesiogiai nesusiduria su pirk jo derybine galia atitinkamoje rinkoje, kai šioje
rinkoje jis yra vienintelis pardav jas. Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras Tinkle rinkoje tokia situacija susidaro d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos teikimo
technologinio pob džio, sukurian io monopolin pad t . Skambu i užbaigimo AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje kitas operatorius, nor damas suteikti savo abonentui
galimyb susisiekti su AB Lietuvos radijo ir televizijos centras abonentu, privalo pirkti
skambu i užbaigimo paslaug tik iš AB Lietuvos radijo ir televizijos centras d l pa ios
skambu i užbaigimo paslaugos pakei iamumo negalimumo.
Pirk jo derybin s galios nebuvim Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle rinkoje rodo šios aplinkyb s:
1. Kitas operatorius negali pasiekti AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinklo
abonento kitokiu b du, nei tiesiogiai ar netiesiogiai pirkdamas AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras teikiam skambu i užbaigimo paslaug . T lemia aplinkyb s, kad AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras kontroliuoja prieig prie savo abonent ir AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras bei Lietuvos Respublikoje taikomas tarpusavio atsiskaitymo principas „ skambinan ioji
pus moka“ (nurodyta Ataskaitos 2.1 skyriuje).
2. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle nustatytoms skambu i užbaigimo
paslaugos kainoms kiti rinkos dalyviai negali daryti vienpus s lemiamos takos. Kaip nurodyta
Ataskaitos 1.4.4 skyriuje, nuo 2008 m. rugpj io 1 d. atskiri operatoriai savo Tinkluose taik
skirtingas skambu io užbaigimo kainas, nes kio subjektui TEO LT, AB vykdant 2008 m. sausio
31 d. RRT sprendim d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo ir 2008 m. rugpj io 1 d. 40
procent sumažinus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle kainas, kio subjektai UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , UAB „ Linkotelus“ ir UAB „ CSC Telecom“ nesutiko
vykdyti tinkl sujungimo sutar i C1.1. prieduose tvirtintos simetriškumo nuostatos ir
nepasiraš tinkl sujungimo sutar i papildom susitarim . D l šios priežasties RRT 2008 m.
gruodžio 24 d. buvo išnagrin tas gin as tarp kio subjekt UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ ir TEO LT, AB d l skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
Tinkle kain keitimo. Gin tarp kio subjekt , teikian i elektronini ryši tinklus ir (ar)
paslaugas, sprendimo komisijos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimu Nr. (46.26) GPS-42,
patvirtintu RRT direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. sakymu Nr. 1V-78, buvo pripažinta, kad kio
subjektas TEO LT, AB neturi teis s vienašališkai keisti UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
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tinklas“ ir TEO LT, AB 2004 m. liepos 15 d. pasirašytos tinkl sujungimo sutarties Nr.
2004/LTP-59 B2.1. ir C1.1. prieduose nurodyt nacionalinio terminavimo paslaug kain ir TEO
LT, AB buvo pareigotas der tis d l aukš iau min tos tinkl sujungimo sutarties B2.1. ir C1.1.
prieduose10 nustatyt nacionalinio terminavimo paslaug kain keitimo. Atsižvelgiant š gin
tarp kio subjekt , teikian i elektronini ryši tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo komisijos
2008 m. gruodžio 24 d. priimt sprendim Nr. (46.26) GPS-42, patvirtint RRT direktoriaus
2009 m. sausio 16 d. sakymu Nr. 1V-78, darytina išvada, kad bet kuriam kio subjektui (šiuo
atveju tai b t AB Lietuvos radijo ir televizijos centras) nesutikus su TEO LT, AB si lomomis
tinkl sujungimo sutarties pakeitimo s lygomis, sutartis likt nepakeista. Taigi, nors šiuo
tiriamuoju laikotarpiu kio subjektams (TEO LT, AB ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centras)
pavyko tarpusavyje susitarti d l simetriškai taikom skambu i užbaigimo paslaugos kain j
tinkluose (žr. Ataskaitos 6 lentel ), ta iau kuomet TEO LT, AB, vykdydamas 2008 m. sausio
31 d. RRT sprendim d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo, 2010 m. sausio 1 d. mažins
skambu i užbaigimo kainas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras tur s galimybi ir motyv
išlaikyti didesn skambu i užbaigimo kain AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle. Tai
s lygot skambu i užbaigimo paslaugos Tinkluose rinkoje kain asimetrij .
kio subjektams susitarus d l TEO LT, AB ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Tinkluose taikom skambu i užbaigimo kain , tiriamuoju laikotarpiu AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle taikoma skambu i , inicijuot Lietuvos Respublikoje teikiamuose
Tinkluose, užbaigimo kaina buvo lygi kainai, kuri už skambu i užbaigim savo Tinkle taik
operatorius TEO LT, AB (žr. Ataskaitos 6 lentel ).
6 lentel . Tiriamuoju laikotarpiu kio subjekt AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ir TEO LT,
AB taikytos skambu i sudarymo ir užbaigimo kainos piko bei ne piko laiku.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Tinkle užbaigtiems skambu iams
taikomos kainos
Kaina nurodyta litais
Skambu io
Skambu io
Skambu io
(be PVM)

sudarymo
užbaigimo
užbaigimo
kaina
kaina piko laiku kaina ne piko
Lt/pokalbiui
laiku

TEO LT, AB Tinkle taikomos skambu i
užbaigimo kainos
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Skambu io
sudarymo
kaina
Lt/pokalbiui

Skambu io
Skambu io
užbaigimo
užbaigimo
kaina piko laiku kaina ne piko
laiku

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas nuo
2007 m. iki 2008-08-01

0,06

0,10

0,06

0,06

0,10

0,06

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas nuo
2008-08-01

0,036

0,06

0,036

0,036

0,06

0,036

Šaltinis: AB Lietuvos radijo ir televizijos centras anketa, TEO LT, AB ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
2004 m. kovo 31 d. tinkl sujungimo sutartis ir 2008 m. liepos 22 d. papildomas susitarimas Nr. 9 prie 2004 m. kovo
31 d. tinkl sujungimo sutarties.

Kaip nurodyta Ataskaitos 6 lentel je, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras nuo
2007 m. iki 2008 m. rugpj io 1 d. skambu iams iš TEO LT, AB Tinklo taik 0,10 Lt/min.
skambu io užbaigimo kain piko laiku, 0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir
0,06 lito skambu io sudarymo kain , o nuo 2008 m. rugpj io 1 d. - 0,06 Lt/min. skambu io
10

C.1.1 priede tvirtinta kain simetriškumo nuostata, kuri numato, kad pasikeitus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
kainoms, kurios pateiktos B2.1 Sutarties priede, atitinkamai pakei iamos ir kito kio subjekto skambu i užbaigimo kainos.
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užbaigimo kain piko laiku, 0,036 Lt/min. skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir 0,036 lito
skambu io sudarymo kain . Pažym tina, kad skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle kaina tiriamuoju laikotarpiu nebuvo reguliuojama atsižvelgiant
TEO LT, AB ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2004 m. kovo 31 d. pasirašytos tinkl
sujungimo sutarties Nr. 2004/LTP-25/14-129 C.1.1. priede numatyt kain simetriškumo
nuostat .
3. Lietuvoje viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori taikomos skambu i užbaigimo
kainos yra vienos aukš iausi Europos S jungos valstyb se nar se. Bendroje pozicijoje d l
priemoni pabr žiama, kad skambu i užbaigimo rinkose dažniausia problema yra pernelyg
aukštos kainos (angl. excessive prices).
2007–2008 met laikotarpiu AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle skambu i
užbaigimo kainos buvo lygios TEO LT, AB Tinkle taikomoms nacionalini skambu i
užbaigimo kainoms. Kadangi, TEO LT, AB taikomos kainos yra vienos aukš iausi , lyginant jas
su Europos S jungos valstyb se nar se taikomomis atitinkamomis kainomis11 (žr. Ataskaitos 18
paveiksl ), tai galima teigti, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle skambu i
užbaigimo kainos taip pat yra vienos aukš iausi Europos S jungoje.
4. Trump laikotarp mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian i ar
veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje pradedan i operatori taka
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.
Trump laikotarp veikiantys ar veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio
rinkoje pradedantys operatoriai turi iniciatyv sujungti savo Tinklus su kuo daugiau kit
operatori tinkl nor dami, kad j abonentai pasiekt kuo daugiau kit operatori abonent .
Pradedantis veikl operatorius, negali daryti takos AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
skambu i užbaigimo paslaugos teikimo s lygoms, nes toks operatorius tur s pernelyg maž
abonent skai i bei pats bus suinteresuotas sujungti savo Tinkl su AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinklu. Pradedantis veikl operatorius, nors ir negal t teikti skambu i
užbaigimo paslaugos AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle, ta iau b t potencialus
konkurentas mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian iai AB Lietuvos radijo
ir televizijos centras, tod l AB Lietuvos radijo ir televizijos centras netur s iniciatyvos sujungti
savo Tinklo su pradedan io veikl operatoriaus Tinklu.
Be to, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras tiesiogiai sujungti tinklus gali b ti
efektyvu tik su tais operatoriais, su kuriais abipusiai skambu i srautai yra pakankamai dideli.
Išvada.
D l aukš iau išvardint argument , t. y. nesant konkurencinio spaudimo Skambu i
užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i
užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios
ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.

11

Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14 th Report), European Commission,
Brussels 2009, SEC(2009)376, Volume 2 (Part 2), figure 89. (TEO LT, AB skambu i užbaigimo kainas (3 minu i skambu io
piko metu pagrindu) palyginus su atitinkamomis Europos S jungos valstybi nari taikomomis skambu i užbaigimo kainomis
(3 minu i skambu io piko metu pagrindu)).
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3.2.5.

Konkurencijos veiksmingumo tyrimo išvada

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle rinkoje tyrim , RRT konstatuoja, kad konkurencija Skambu i
užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje n ra veiksminga, nes
išanalizavus pagrindinius kriterijus – rinkos dal ,
jimo
rink barjerus, potenciali
konkurencij , pirk jo derybin gali (žr. Ataskaitos 3.2 skyri ), nustatyta, kad:
1. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras užima 100 procent Skambu i užbaigimo
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkos.
2.
jimo Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rink
barjerai d l technologinio negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug AB Lietuvos radijo
ir televizijos centras Tinkle kitam kio subjektui yra absoliut s.
3. Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje
potencialios konkurencijos n ra.
4. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s
lemiamos takos operatoriui AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.

3.2.6.

Nustatytos konkurencijos problemos

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle rinkoje tyrim , RRT nustato, kad:
1. Išliko 2008 m. vykdyto Skambu i užbaigimo Tinkle rinkos tyrimo metu nustatyta
konkurencijos problema, jog AB Lietuvos radijo ir televizijos centras turi motyv ir galimybi
nesuteikti prieigos prie skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle
paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl prad j ar pradedantys operatoriai), sujung savo
tinklus su AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinklu gyja galimybi konkuruoti su AB
Lietuvos radijo ir televizijos centras mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkose.
2. Atsirado nauja konkurencijos problema, jog AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
turi motyv ir galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras Tinkle kainas, nes Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo derybin s galios neturi ir negali daryti
vienpus s lemiamos takos operatoriui AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.

3.3.

Konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
rinkoje tyrimas
3.3.1.

Rinkos dalis

Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkos dydis matuojamas TEO LT, AB
Tinkle per atitinkam laikotarp užbaigt skambu i trukme (minut mis).
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15 paveikslas. Skambu i
laikotarpiu, minut mis.

užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkos dydžio kitimas 2007–2008 met

1.800.000.000
1.750.000.000
1.700.000.000
1.650.000.000
1.600.000.000
1.550.000.000
1.500.000.000
1.450.000.000
1.400.000.000
1.350.000.000
1.300.000.000
iš užsienio tinkl
iš kit LR tinkl
Vidiniai skambu iai

2007 m.

2008 m.

128.448.402

134.897.797

152.353.898

140.385.742

1.465.632.854

1.462.538.657

Šaltinis: TEO LT, AB anketa.

Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkos dydis 2008 m., palyginus su 2007 m.
sumaž jo 0,49 proc., t. y. nuo 1,746,435 t kst. minu i iki 1,737,822 t kst. minu i (žr.
Ataskaitos 15 paveiksl ), ta iau šioje rinkoje suteikt skambu i užbaigimo paslaug apimtis,
lyginant su bendra visuose Lietuvos Respublikoje teikiamuose Tinkluose suteiktos skambu i
užbaigimo paslaugos apimtimi (2007 metais – 1,763,666 t kst. minu i , 2008 metais –
1,760,892 t kst. minu i , (žr. Ataskaitos 6 paveiksl )), vis dar išlieka didel .
16 paveikslas. Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkos strukt ra pagal užbaigt skambu i
minutes 2007–2008 met laikotarpiu, proc.
100%
90%

7%

8%

9%

8%

84%

84%

2007 m.

2008 m.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Vidiniai skambu iai

iš kit LR tinkl

iš užsienio tinkl

Šaltinis: TEO LT, AB anketa.
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Pagal užbaigt skambu i kilm , kaip matyti iš Ataskaitos 16 paveikslo, Skambu i
užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje tiek 2007 m., tiek 2008 m. didžiausi dal sudar vidiniai
skambu iai (84 proc.). Užbaigt skambu i iš kit Lietuvos Respublikos operatori tinkl
trukm užima maž rinkos dal ir sudar 9 proc. (2007 m.) ir 8 proc. (2008 m.), o iš užsienio
operatori tinkl užbaigt skambu i trukm – atitinkamai 7 proc. ir 8 proc.
Tiriamuoju laikotarpiu TEO LT, AB skambu i užbaigimo paslaug teik šiems Lietuvos
Respublikoje veikl vykdantiems kio subjektams (žr. Ataskaitos 17 paveiksl ):
1) viešojo judriojo telefono ryšio operatoriams – UAB „ Bit Lietuva“ , UAB „ Omnitel“ ,
UAB „ Tele2“ ;
2) viešojo fiksuoto telefono ryšio operatoriams – UAB „ Eurocom SIP“ , UAB
„ Linkotelus“ , UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , UAB „ Mediafon“ , UAB „ Tele2 fiksuotas ryšys“ ,
UAB „ Cubio“ , UAB „ Interneto pasaulis“ (nuo 2008 m. liepos 1 d. nutraukta TEO LT, AB tinkl
sujungimo sutartis su UAB „ Interneto pasaulis“ , nes UAB „ Interneto pasaulis“ 2008 m. liepos
1 d. nutrauk viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug teikimo veikl ir 2008 m. liepos 18 d. RRT
išbrauk UAB „ Interneto pasaulis“ iš Elektronini ryši paslaug ir tinkl teik j s rašo), UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , UAB „ CSC Telecom“ , AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras, AB „ Lietuvos geležinkeliai“ .
Bendras užbaigt skambu i kiekis (minut mis) TEO LT, AB Tinkle tiriamuoju
laikotarpiu siek 292,739,640 minu i , kuri didžiausi dal TEO LT, AB suteik judriojo
telefono ryšio operatoriams, t. y. 77,4 proc. vis užbaigt minu i .
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17 paveikslas. Skambu i , inicijuot Lietuvos Respublikoje veikian i operatori tinkluose, užbaigimas
TEO LT, AB Tinkle 2007–2008 met laikotarpiu, minut mis.
160.000.000

140.000.000

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

1

2

AB Lietuvos geležinkeliai

2.940.294

2.284.167

AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras

1.042.196

1.302.657

32.956

112.610

UAB „Nacionalinis telekomunikacij
tinklas"

2.406.128

5.136.044

UAB „Interneto pasaulis"

4.431.108

1.361.185

UAB „Cubio"

1.192.857

4.577

523.616

319.248

UAB „CSC Telecom"

UAB „Tele 2 fiksuotas ryšys"

15.250.150

12.643.126

UAB „Telekomunikaciju grupa"

1.815.695

1.219.755

UAB „Linkotelus"

6.032.005

359.147

UAB „Eurocom“

3.019.174

2.718.570

UAB „Mediafon"

UAB „Tele 2“

34.049.984

38.017.096

UAB „Omnitel“

48.289.669

46.333.740

UAB „Bit Lietuva“

31.328.066

28.573.820

Šaltinis: TEO LT, AB anketa.

Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje skambu i užbaigimo paslaug teikia
tik TEO LT, AB, tod l TEO LT, AB užima 100 procent Skambu i užbaigimo TEO LT, AB
Tinkle rinkos dalies.
Išvada.
TEO LT, AB yra vienintel skambu i užbaigimo paslaugos teik ja TEO LT, AB Tinkle
rinkoje, tod l TEO LT, AB užima 100 procent Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
rinkos.
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3.3.2.

jimo rink barjerai

Kaip nustatyta Ataskaitos 2.1 skyriuje, kitas operatorius, suteikdamas savo abonentams
galimyb susisiekti su TEO LT, AB Tinklo abonentais, privalo pirkti skambu i užbaigimo
paslaug iš TEO LT, AB, priešingu atveju kito operatoriaus abonentai netur s galimyb s
susisiekti su TEO LT, AB abonentais.
Technologinis barjeras yra absoliutus ir eiti Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
rink kitam skambu i užbaigimo paslaugos tiek jui bei konkuruoti joje yra ne manoma.
TEO LT, AB, eksploatuodama Tinkl ir teikdama skambu i užbaigimo paslaug savo Tinkle,
d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams teikti skambu i užbaigimo paslaug
TEO LT, AB Tinkle nebuvimo yra monopolist .
Skambu i užbaigimo kain TEO LT, AB Tinkle tiesiogiai arba netiesiogiai sumoka
kitas operatorius, kurio abonentas inicijuoja skambut TEO LT, AB Tinkl . Toks tarpusavio
atsiskaitymo principas, vadinamas „ skambinan ioji pus moka“ . Skambu i užbaigimo TEO LT,
AB Tinkle paslauga n ra pakei iama paklausos atžvilgiu, t. y. operatorius, kurio tinkle yra
inicijuojamas skambutis, neturi jokios alternatyvos skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
paslaugai ir privalo ši paslaug tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti iš TEO LT, AB.
TEO LT, AB, kontroliuodama prieig prie savo Tinklo galini tašk , turi galimyb
kontroliuoti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug prieinamum abonentui Tinklo galiniame
taške ir neleisti kitiems viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug teik jams pasiekti abonent tame
Tinklo galiniame taške. Tod l joks kitas operatorius, esant dabartin ms technologijoms, šioje
rinkoje negal t prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaugos, nes egzistuoja nat ralus
technologinis barjeras kitiems operatoriams eiti Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
rink .
D l aukš iau išvardint priežas i , jimo Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
rink barjerai d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams teikti skambu i
užbaigimo paslaug TEO LT, AB Tinkle nebuvimo, yra absoliut s.
Išvada.
jimo Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rink barjerai d l technologinio
negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug TEO LT, AB Tinkle kitam operatoriui yra
absoliut s.
3.3.3.

Potenciali konkurencija

Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje skambu i užbaigimo paslaug gali
teikti tik TEO LT, AB, kadangi šis operatorius kontroliuoja prieig prie savo abonent
naudojam Tinklo galini tašk (žr. Ataskaitos 1.4.5 skyri ). Kitam operatoriui d l šio
nat ralaus technologinio barjero prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaug Skambu i
užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje n ra galimyb s, tod l potencialios konkurencijos n ra ir
savaiminis konkurencijos vystymasis yra negalimas.
Išvada.
Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
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3.3.4.

Pirk jo derybin galia

Pirk jo derybin galia nusako kit kio subjekt , t. y. skambu i užbaigimo TEO LT,
AB Tinkle paslaugos pirk j , galimybes daryti vienpus lemiam tak skambu i užbaigimo
paslaugos pardav jui TEO LT, AB.
Kaip nurodyta Konkurencijos tarybos paaiškinim d l dominuojan ios pad ties
nustatymo 8 punkte, vienpus lemiama taka suprantama kaip kio subjekto galimyb s elgtis
atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurent , klient ir galiausiai vartotoj ,
daryti poveik preki kainoms, jimo rink galimyb ms ar kitoms veiklos s lygoms (pvz.,
derybinis spaudimas, ignoravimas), d l ko ribojama konkurencija toje rinkoje.
Pirk jo derybin galia egzistuoja, jei paslaugos teik jams nusprendus padidinti kainas ar
pabloginti parduodamo produkto savybes, klientai turi galimyb pasinaudoti atitinkamos rinkos
si lom produkt alternatyvomis (t. y. šiuo atveju nepirkti skambu i užbaigimo paslaugos iš
TEO LT, AB) arba jei paslaugos gav jai gali daryti kitoki tak paslaugos teik jams.
Operatorius tiesiogiai nesusiduria su pirk jo derybine galia atitinkamoje rinkoje, kai šioje
rinkoje jis yra vienintelis pardav jas. Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje tokia
situacija susidaro d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos teikimo technologinio pob džio,
sukurian io monopolin pad t . Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje kitas
operatorius, nor damas suteikti savo abonentui galimyb susisiekti su TEO LT, AB abonentu,
privalo pirkti skambu i užbaigimo paslaug tik iš TEO LT, AB d l pa ios paslaugos
pakei iamumo negalimumo.
Pirk jo derybin s galios nebuvim Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
rinkoje rodo šios faktin s aplinkyb s:
1. Kitas operatorius negali pasiekti TEO LT, AB Tinklo abonento kitokiu b du, nei
tiesiogiai ar netiesiogiai pirkdamas TEO LT, AB teikiam skambu i užbaigimo paslaug . T
lemia aplinkyb s, kad TEO LT, AB kontroliuoja prieig prie savo abonent ir TEO LT, AB bei
Lietuvos Respublikoje taikomas tarpusavio atsiskaitymo principas „ skambinan ioji pus moka“
(nurodyta Ataskaitos 2.1 skyriuje). TEO LT, AB neturi iniciatyvos sujungti savo Tinklo su kit
operatori Tinklais, kadangi tokiu b du TEO LT, AB susiduria su konkurencija teikdama
mažmenines vieš sias fiksuoto telefono ryšio paslaugas. Be to, jei norintys sujungti savo Tinklus
su TEO LT, AB Tinklu operatoriai tur s maž abonent skai i , TEO LT, AB netur s intereso
savo Tinkl sujungti su j tinklais. Tod l, net ir nesujungdama savo Tinklo su kit Lietuvos
Respublikoje veikian i operatori tinklais, TEO LT, AB gal s s kmingai si lyti mažmenines
viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas savo abonentams.
2. Kitas operatorius neturi galimyb s daryti takos TEO LT, AB Tinkle teikiamos
skambu i užbaigimo paslaugos kainoms. Skambu i užbaigimo paslaugos kaina TEO LT, AB
Tinkle 2008 m. rugpj io 1 d. sumaž jo tik d l 2008 m. sausio 31 d. RRT sprendimo d l
efektyvaus operatoriaus kain nustatymo, t. y. tiriamuoju laikotarpiu skambu i užbaigimo TEO
LT, AB Tinkle rinka buvo reguliuojama. kio subjektas TEO LT, AB, vykdydamas 2008 m.
sausio 31 d. RRT sprendim d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo, 2008 m. rugpj io
1 d. 40 procent sumažino skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle kainas.
Anketose pateiktais duomenimis 2008 m. rugpj io 1 d. TEO LT, AB savo Tinkle kio
subjektams UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ,
UAB „ Linkotelus“ , AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, UAB „ EUROCOM SIP“ ,
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , UAB „ Tele2“ , UAB „ Bit Lietuva“ , UAB „ Omnitel“ ,
UAB „ Mediafon“ taik 0,036 Lt/min. skambu io sudarymo, 0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo
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piko laiku ir 0,036 Lt/min. skambu io užbaigimo ne piko laiku, kainas. TEO LT, AB 2009 m.
liepos 2 d. raštu Nr. 04-3-01-84 „ D l TEO LT, AB taikom nacionalinio terminavimo paslaug
kain “ informavo RRT, pateikdamas kreditines PVM s skaitas fakt ras už laikotarp nuo
2008 m. rugpj io 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d., kad TEO LT, AB taik sumažintas nacionalinio
terminavimo paslaug kainas ir kio subjektui UAB „ CSC Telecom“ .
7 lentel . kio subjekto TEO LT, AB Tinkle taikytos skambu i užbaigimo kainos piko ir ne piko laiku,
Lt/min. be PVM
kio subjekto pavadinimas

Kainos
pritaikymo
data

Užbaigto
skambu io
sudarymo
kaina, litais
(be PVM)

Skambu io
užbaigimo kaina
už minut piko
laiku, litais (be
PVM)

Skambu io
užbaigimo kaina
už minut
ne
piko laiku, litais
(be PVM)

UAB „Telekomunikacij grupa“
UAB „Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“
UAB „Linkotelus“
AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras
UAB „EUROCOM SIP“
AB „Lietuvos geležinkeliai“
UAB „Tele2“
UAB „Bit Lietuva“
UAB „Omnitel“
UAB „Mediafon“
UAB „Cubio“
UAB „CSC Telecom“

2008.08.01
2008.08.01

0,036

0,06

0,036

2008.08.01

0,036

0,06

0,036

2008.08.01

0,036

0,06

0,036

2008.08.01
2008.08.01
2008.04.25
2008.04.25
2008.04.25
2008.08.01
2008.08.01
2008.08.01

0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036

0,036

0,06

0,036

Šaltinis: Operatori ir elektronini paslaug teik j pateiktos anketos ir RRT turima informacija.

3. Kitas operatorius neturi galimyb s daryti takos TEO LT, AB nustatytai vietinio
bei/arba nacionalinio tinkl sujungimo taško, bei talpos tinkl sujungimo taške suteikimo
kainoms. Pažym tina, kad vietinio bei/arba nacionalinio tinkl sujungimo taško, bei talpos
suteikimo kainos yra nustatytos tik kio subjekto TEO LT, AB Tinkle. Norint gauti TEO LT, AB
teikiam skambu i užbaigimo paslaug , kitas operatorius turi papildomai mok ti vienkartin bei
metin užmokes ius už tinkl sujungim , bei talpos tinkl sujungimo taškuose sujungimo
užmokes ius, nors savo vieš j telefono ryšio tinkl su TEO LT, AB Tinklu sujungiantis
operatorius taip pat turi suteikti savo talpas tinkl sujungimo taške. Kaip nurodyta Ataskaitos 1.2
skyriuje, tinkl sujungimo taškas yra abipusiškai naudojamas siun iant skambu i srautus tarp
operatori tinkl , ir ši paslaug kaina priklauso nuo to, kokiame lygmenyje (vietiniame ar
nacionaliniame) yra vykdomas tinkl sujungimas (žr. Ataskaitos 8 lentel ).
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8 lentel . Prisijungimo prie TEO LT, AB Tinklo s lygos ir kainos 2007 m.
Paslauga
Tinkl sujungimo taško
suteikimas vietiniame
lygmenyje
Tinkl sujungimo taško
suteikimas nacionaliniame
lygmenyje
Talpos tinkl sujungimo
taškuose suteikimas

Vienkartinis mokestis už
užsakym , litais, be
PVM

Metinis mokestis, litais,
be PVM

Maksimalus paslaugos
suteikimo laikas (m n.)

20.000

10.000

3

40.000

20.000

3

3200

1200

3

Šaltinis: TEO LT, AB standartinis pasi lymas bei tinkl sujungimo sutar i su kio subjektais duomenys.

TEO LT, AB savo standartinio pasi lymo12 sujungti elektronini ryši tinklus B1 priedo
4.1 punkto lentel je nurodo 2 telefono stotis, kuriose kitas operatorius gali sujungti savo vieš j
telefono ryšio tinkl su TEO LT, AB Tinklu nacionaliniame lygmenyje. To paties priedo 5.1
punkte nurodytos vietin s telefono ryšio stotys, kuriose kitas operatorius gali sujungti savo
vieš j telefono ryšio tinkl su TEO LT, AB Tinklu vietiniame lygmenyje, suteikian ios
galimyb kitam operatoriui sujungti savo tinkl su TEO LT, AB tinklu kiekvienoje geografin je
numeracijos zonoje ir pokalbi srautus tarp kito operatoriaus ir TEO LT, AB nukreipti pagal
kiekvieno vietinio lygmens tinkl sujungimo taško aptarnaujam geografin s numeracijos
interval . B1 priedo 5.1 punkto lentel je nurodytos 25 vietin s stotys vietiniame lygmenyje,
kuriose kitas operatorius gali sujungti savo tinkl su TEO LT, AB Tinklu vietiniame lygmenyje.
Tinkl sujungimo taškai vietiniame lygmenyje suskirstyti pagal atskiras geografines zonas,
kurias jie aptarnauja. Viso Lietuvoje yra 47 geografin s zonos ir kitas operatorius, nor damas
teikti paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi savo tinkl sujungti su TEO LT, AB
Tinklu dviejuose tinkl sujungimo taškuose nacionaliniame lygmenyje arba 25 taškuose
vietiniame lygmenyje.
TEO LT, AB standartiniame pasi lyme pažymima, kad tinkl sujungimo vietiniame
lygmenyje suteikimo paslaugos kaina apima prisijungim prie vis vietini sto i ,
aptarnaujan i vien geografin numeracijos zon , kuri yra 47, o tinkl sujungimo taško
nacionaliniame lygmenyje suteikimo paslaugos kaina apima du tinkl sujungimo taškus
nacionaliniame lygmenyje (jungiantis su viena stotimi nacionaliniame lygmenyje, paslaugos
kaina nekei iama). Vadinasi, tam, kad kito kio subjekto abonentas ar paslaug gav jas gal t
susisiekti su visais TEO LT, AB abonentais, kitas operatorius turi sujungti savo tinkl su TEO
LT, AB Tinklu 2 nacionalin se stotyse, o tai kainuoja 24 t kstan ius lit (vienkartinis
užmokestis už paslaugos užsakym ), arba 47 geografin se aptarnaujan iose vietin se stotyse ir
tai kainuot 564 t kstan iai lit (vienkartinis užmokestis už paslaugos užsakym ) (žr. Ataskaitos
9 lentel ). Sujungus tinklus atitinkamame lygmenyje taip pat mokami atitinkami metiniai
užmokes iai už tinkl sujungimo taškus. Metinis užmokestis už tinkl sujungim nacionaliniame
lygmenyje 2008 m. - 12 t kstan i lit , o už tinkl sujungim vietiniame lygmenyje - 282
t kstan iai lit (47 geografin s zonos). Tokiu b du TEO LT, AB, nusta iusi tokias kainas,
skatino sujungti tinklus nacionaliniame lygmenyje, t. y. dviejuose tinkl sujungimo taškuose
nacionaliniame lygmenyje. Nepaisant to, kad sujungiant tinklus bet kuriame tinkl sujungimo
12

Tiriamuoju laikotarpiu galioj s standartinis pasi lymas.
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taške vietiniame lygmenyje kainuot tiek pat, kiekvien iš 47 tinkl sujungimo tašk vietiniame
lygmenyje, aptarnaujan i vien geografin numeracijos zon , sudaro nevienodas skai ius
vietini sto i , t. y. 1, 2, 3, 4 arba 7 vietin s stotys ir kito kio subjekto, sujungian io savo tinkl
su TEO LT, AB Tinklu skirtinguose tinkl sujungimo taškuose vietiniame lygmenyje, abonentai
tur t galimyb pasiekti nevienod skai i TEO LT, AB abonent . Be to, kitam kio subjektui
paruošti savo tinklo infrastrukt r sujungimui su TEO LT, AB Tinklu vietiniame lygmenyje d l
vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje esamo tinkl sujungimo tašk skai iaus skirtumo
kainuoja žymiai daugiau nei kainuot tinklus sujungiant nacionaliniame lygmenyje. Tai rodo
faktas, kad kitas operatorius renkasi tinkl sujungimo nacionaliniame, o ne vietiniame lygmenyje
b d , nes iki šiol n vienas operatorius n ra sujung s savo tinklo su TEO LT, AB Tinklu
vietiniame lygmenyje. Tokiu b du, kitas operatorius, siekdamas, kad jo abonentas pasiekt TEO
LT, AB abonent , d l TEO LT, AB Tinklo strukt ros ypatum yra priverstas pirkti ne tik
skambu i užbaigimo paslaug , bet ir vidinio tranzito paslaug bei su skambu i užbaigimu
TEO LT, AB tinkle susijusias paslaugas.
Kaip nurodyta Ataskaitos 1.2 skyriuje, tinkl sujungimo taškas apibr žiamas kaip ryši
linija, jungianti operatori viešuosius telefono ryši tinklus, skirta informacijai perduoti, si sti ir
(ar) priimti. Operatorius sujungiantis savo vieš j telefono ryšio tinkl su TEO LT, AB tinklu taip
pat turi išskirti talpas tinkl sujungimo taške ir visas reikalingas susijusias priemones tinkl
sujungimui ryši linija, jungian ia operatoriaus vieš j telefono ryšio tinkl su TEO LT AB
tinklu, pokalbi srautai bus siun iami tiek iš operatoriaus tinklo TEO LT, AB Tinkl , tiek iš
TEO LT, AB Tinklo operatoriaus tinkl . Ta iau pagal sudarytas tinkl sujungimo sutartis,
vieš sias fiksuoto telefono ryšio paslaugas teikiantiems kio subjektams, sudariusiems tinkl
sujungimo sutartis su kio subjektu TEO LT, AB, tenka visa užmokes i našta už tinkl
sujungimo taško bei talpos tinkl sujungimo taške suteikim . Atsižvelgiant
kio subjekt
pateikt anket duomenis, kio subjektai mano, kad nepagr stai moka užmokes ius už tinkl
sujungimo ir talpos tinkl sujungimo taške suteikimo paslaug . UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ anketoje pažym jo, kad „ Procentaliai nuo deryb pradžios NTT
pateik pasi lym sumažinti skambu i terminavimo tarif 40,11%13 su s lyga, jog šalys
abipusiai pasidengs savo tinkl sujungimo tašk aptarnavimo, 2Mbit prievad m nesinius
užmokes ius bei 2Mbit prievadus tarp šali telefono sto i sujungs jungiamaisiais kabeliais, o ne
per TEO privaloma tvarka teikiam (perteklin ) didmenin duomen perdavimo paslaug .“
Pažym tina, kad UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ anketoje nurod , jog 2009 m.
balandžio 9 d. pasi l kio subjektui TEO LT, AB sumažinti skambu i užbaigimo UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle kain nuo 0,10 Lt/min./0,06 Lt/min. piko/ne piko
laiku iki 7,12 ct/min. vis par . Taip pat pažym jo, kad „ ši skambu io užbaigimo kain n ra
skai iuoti su skambu i srautu susij kaštai – tinkl sujungimo kaštai, susijusi priemoni
tinklams sujungti kaštai, ir tik ši kašt pasiskirstymo tarp šali derybos yra nebaigtos.“
D l aukš iau pamin t priežas i , kitas kio subjektas TEO LT, AB Tinkle neturi
derybin s galios, nes negali sumažinti tinkl sujungimo bei talpos tinkl sujungimo taške
suteikimo paslaug kain TEO LT, AB Tinkle, bei prašyti TEO LT, AB sumok ti už analogiškas
paslaugas kito kio subjekto tinkle, net kai šios paslaugos yra abipusiškai naudojamos.
Pažym tina, kad tinkl sujungimo paslaugos bei talpos tinkl sujungimo taške suteikimo kainos
13

UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ anketoje pateiktas paaiškinimas: „ Skai iuojant lyginamas taikytas
NTT tarifas perskai iavus 2009 m. priimtus skambu ius pagal Flat kainodara (11,89ct/min) su derybose teiktu TEO
7,12 ct/min.“

54

TEO LT, AB Tinkle 2008 m. rugpj io 1 d. maž jo tik d l 2008 m. sausio 31 d. RRT sprendimo
d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo, nes TEO LT, AB, vykdydamas 2008 m. sausio 31
d. RRT sprendim d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo, 2008 m. rugpj io 1 d. 40 proc.
sumažino su skambu i užbaigimu TEO LT, AB Tinkle susijusi priemoni kainas, kurios po
sumažinimo pateiktos Ataskaitos 9-oje lentel je.
9 lentel . Prisijungimo prie TEO LT, AB Tinklo s lygos ir kainos 2008 m.
Paslauga
Vietinis tinkl sujungimo
taško suteikimas (vienoje
geografin je zonoje)
Nacionalinio tinkl
sujungimo taško
suteikimas (2 taškai)
Talpos tinkl sujungimo
taškuose suteikimas

Vienkartinis mokestis už
užsakym , litais, be
PVM

Metinis mokestis, litais,
be PVM

Maksimalus paslaugos
suteikimo laikas (m n.)

12.000

6.000

3

24.000

12.000

3

1920

1200

3

Šaltinis: TEO LT, AB standartinis pasi lymas bei tinkl sujungimo sutar i su kio subjektais duomenys.

4. TEO LT, AB taikomos skambu i užbaigimo kainos yra vienos iš aukš iausi Europos
S jungos valstyb se nar se. Bendroje pozicijoje d l priemoni pabr žiama, kad skambu i
užbaigimo rinkose dažniausia problema yra pernelyg aukštos kainos (angl. excessive prices).
Pažym tina, kad kio subjektas TEO LT, AB buvo pareigotas 2008 m. sausio 31 d. RRT
sprendimu d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo ir iki 2013 m. sausio 1 d. privalo
užtikrinti, kad balso skambu i užbaigimo paslauga ir su balso skambu i užbaigimu susijusi
priemoni kainos neviršyt RRT nustatyt efektyvaus operatoriaus balso skambu i užbaigimo
Tinkle ir su balso skambu i užbaigimu susijusi priemoni s naud ir kainos b t kei iamos
pagal RRT nustatyt kain keitimo mechanizm . TEO LT, AB skambu i užbaigimo kainas (3
minu i skambu io piko laiku pagrindu) palyginus su atitinkamomis Europos S jungos valstybi
nari taikomomis skambu i užbaigimo kainomis (3 minu i skambu io piko laiku pagrindu),
matyti, kad TEO LT, AB taikomos kainos vis dar yra vienos iš aukš iausi , lyginant jas su
Europos S jungos valstyb se nar se taikomomis atitinkamomis kainomis (žr. Ataskaitos 18
paveiksl ). Pažym tina, kad TEO LT, AB vykdydamas RRT kain kontrol s pareigojim
pasieks Europos S jungos šali nari operatori taikom skambu i užbaigimo kain vidurk .
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18 paveikslas. Istorini operatori skambu i užbaigimo paslaugos kainos su II tipo tranzitu, 2007 m.
spalis, 2008 m. spalis, euro centais. (ES vid. 1,13 euro cent )
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Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14 th Report), European
Commission, Brussels 2009.

5. TEO LT, AB turi galimybi ir motyv sau ir kitiems kio subjektams taikyti skirtingas
kainas analogiškiems skambu i užbaigimo paslaugos tipams priklausomai nuo skambu io
inicijavimo kilm s. Nesant skambu i užbaigimo TEO LT, AB rinkoje pirk jo derybin s galios,
kio subjektas TEO LT, AB b t link s taikyti skirtingas skambu i užbaigimo kainas savo
Tinkle priklausomai nuo skambu i inicijavimo kilm s, ta iau tik d l RRT sprendimu nustatyto
TEO LT, AB nediskriminavimo pareigojimo, pagal kur TEO LT, AB turi taikyti sau ir kitiems
kio subjektams vienodas skambu i užbaigimo kainas TEO LT, AB Tinkle, TEO LT, AB
visiems kio subjektams taiko vienodas skambu i užbaigimo kainas savo Tinkle (žr. Ataskaitos
7 lentel ).
Išvada.
D l aukš iau išvardint argument , t. y. nesant konkurencinio spaudimo Skambu i
užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo TEO LT, AB
Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos
operatoriaus TEO LT, AB Tinkle taikomoms skambu i užbaigimo ir susijusi priemoni
kainoms.
3.3.5.

Konkurencijos veiksmingumo tyrimo išvada

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
rinkoje tyrim , RRT konstatuoja, kad konkurencija Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
rinkoje n ra veiksminga, nes išanalizavus pagrindinius kriterijus – rinkos dal , jimo rink
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barjerus, potenciali konkurencij , pirk jo derybin gali (žr. Ataskaitos 3.3 skyri ), nustatyta,
kad:
1. TEO LT, AB užima 100 procent Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkos.
2.
jimo Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rink barjerai d l technologinio
negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug TEO LT, AB Tinkle kitam kio subjektui yra
absoliut s.
3. Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
4. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje,
kitas operatorius Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s
galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriaus TEO LT, AB Tinkle taikomoms
skambu i užbaigimo ir susijusi priemoni kainoms.
3.3.6.

Nustatytos konkurencijos problemos

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i
rinkoje tyrim , RRT nustato, kad:

užbaigimo TEO LT, AB Tinkle

1. TEO LT, AB Tinkle taikomos skambu i užbaigimo kainos yra aukštesn s nei
Europos S jungos šali nari operatori taikom skambu i užbaigimo kain vidurkis (žr.
Ataskaitos 18 paveiksl 3.3.4 skyriuje).
2. TEO LT, AB turi motyv ir galimybi nesuteikti prieigos, nes:
- kiti kio subjektai, sujung savo tinklus su TEO LT, AB Tinklu, gyja galimyb daryti
tak TEO LT, AB pad iai mažmenin se vieš j telefono ryšio paslaug rinkose;
- TEO LT, AB turi motyv ir galimybi kitiems kio subjektams parduoti susietas
paslaugas.
3. TEO LT, AB turi motyv ir galimybi taikyti papildomus užmokes ius už tinkl
sujungimo tašk , nors pats toki užmokes i viešojo fiksuoto telefono ryšio operatoriams
nemoka.
4. TEO LT, AB turi galimybi ir motyv sau ir kitiems kio subjektams taikyti skirtingas
kainas analogiškiems skambu i užbaigimo paslaugos tipams priklausomai nuo skambu io
inicijavimo kilm s.
3.4.

Konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „CSC Telecom“
Tinkle rinkoje tyrimas
3.4.1.

Rinkos dalis

Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ rinkos dydis matuojamas UAB „ CSC
Telecom“ Tinkle per atitinkam laikotarp užbaigt skambu i trukme (minut mis). Skambu i
užbaigimo paslauga Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje prad ta teikti
2006 metais.
Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkos dydis 2007 m. buvo
2,272 t kst. minu i , o 2008 m. – 2,947 t kst. minu i . Tiriamuoju laikotarpiu UAB „ CSC
Telecom“ skambu i užbaigimo rinka išaugo 29,7 proc. Lyginant su bendra visuose Lietuvos
Respublikoje teikiamuose Tinkluose suteiktos skambu i užbaigimo paslaugos apimtimi
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(2007 metais – 1,763,666 t kst. minu i , 2008 metais – 1,760,892 t kst. minu i , (žr. Ataskaitos
6 paveiksl )), UAB „ CSC Telecom“ užimama dalis yra nedidel .
19 paveikslas. Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkos dydis, minut mis.
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

2007 m.

TEO LT, AB

2008 m.

345.428

454.089

1.926.206

2.492.923

iš užsienio tinkl

Šaltinis: UAB „ CSC Telecom“ anketa ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.

20 paveikslas. Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkos strukt ra pagal užbaigt
skambu i kilm 2007–2008 metais, proc.
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Šaltinis: UAB „ CSC Telecom“ anketa ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.

UAB „ CSC Telecom“ nurod , kad iš Lietuvos Respublikoje veikian i operatori
tiriamuoju laikotarpiu skambu i užbaigimo paslaug teik tik operatoriui TEO LT, AB ir, kaip
matoma iš Ataskaitos 20 paveikslo, šiam operatoriui suteiktos skambu i užbaigimo paslaugos
apimtis sudar didžiausi dal Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje
suteiktos skambu i užbaigimo paslaugos dalies (beveik 85 proc.).
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Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje skambu i užbaigimo
paslaug teikia tik UAB „ CSC Telecom“ , tod l UAB „ CSC Telecom“ užima 100 procent
Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkos dalies.
Išvada.
UAB „ CSC Telecom“ yra vienintel skambu i užbaigimo paslaugos teik ja UAB „ CSC
Telecom“ Tinkle rinkoje, tod l UAB „ CSC Telecom“ užima 100 procent Skambu i užbaigimo
UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkos.
3.4.2.

jimo rink barjerai

Kaip nustatyta Ataskaitos 2.1 skyriuje, kitas operatorius, suteikdamas savo abonentams
galimyb susisiekti su UAB „ CSC Telecom“ Tinklo abonentais, privalo pirkti skambu i
užbaigimo paslaug iš UAB „ CSC Telecom“ , priešingu atveju kito operatoriaus abonentai
netur s galimyb s susisiekti su UAB „ CSC Telecom“ abonentais.
Technologinis barjeras yra absoliutus ir eiti
Skambu i užbaigimo UAB „ CSC
Telecom“ Tinkle rink kitam skambu i užbaigimo paslaugos tiek jui bei konkuruoti joje yra
ne manoma. UAB „ CSC Telecom“ , eksploatuodama Tinkl ir teikdama skambu i užbaigimo
paslaug savo Tinkle, d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams teikti skambu i
užbaigimo paslaug UAB „ CSC Telecom“ Tinkle nebuvimo yra monopolist .
Skambu i užbaigimo kain UAB „ CSC Telecom“ Tinkle tiesiogiai arba netiesiogiai
sumoka kitas operatorius, kurio abonentas inicijuoja skambut . Toks tarpusavio atsiskaitymo
principas, vadinamas „ skambinan ioji pus moka“ . Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“
Tinkle paslauga n ra pakei iama paklausos atžvilgiu, t. y. operatorius, kurio tinkle yra
inicijuojamas skambutis, neturi jokios alternatyvos skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“
Tinkle paslaugai ir privalo ši paslaug tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti iš UAB „ CSC Telecom“ .
UAB „ CSC Telecom“ , kontroliuodama prieig prie Tinklo galini tašk , turi galimyb
kontroliuoti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug prieinamum abonentui Tinklo galiniame
taške ir neleisti kitiems viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug teik jams pasiekti abonent tame
Tinklo galiniame taške. Tod l joks kitas operatorius, esant dabartin ms technologijoms, šioje
rinkoje negal t prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaugos, nes egzistuoja nat ralus
technologinis barjeras kitiems operatoriams eiti Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“
Tinkle rink .
D l aukš iau išvardint priežas i , jimo Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“
Tinkle rink barjerai d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams teikti skambu i
užbaigimo paslaug UAB „ CSC Telecom“ Tinkle nebuvimo, yra absoliut s.
Išvada.
jimo
Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rink barjerai d l
technologinio negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ CSC Telecom“ Tinkle
kitam operatoriui yra absoliut s.
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3.4.3.

Potenciali konkurencija

Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje skambu i užbaigimo
paslaug gali teikti tik UAB „ CSC Telecom“ , kadangi šis operatorius kontroliuoja prieig prie
savo abonent naudojam Tinklo galini tašk (žr. Ataskaitos 1.4.5 skyri ). Kitam operatoriui
d l šio nat ralaus technologinio barjero prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaug Skambu i
užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje n ra galimyb s, tod l potencialios
konkurencijos n ra ir savaiminis konkurencijos vystymasis yra negalimas.
Išvada.
n ra.

Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos

3.4.4.

Pirk jo derybin galia

Pirk jo derybin galia nusako kit kio subjekt , t. y. skambu i užbaigimo UAB „ CSC
Telecom“ Tinkle paslaugos pirk j , galimybes daryti vienpus lemiam tak skambu i
užbaigimo paslaugos pardav jui UAB „ CSC Telecom“ .
Kaip nurodyta Konkurencijos tarybos paaiškinim d l dominuojan ios pad ties
nustatymo 8 punkte, vienpus lemiama taka suprantama kaip kio subjekto galimyb s elgtis
atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurent , klient ir galiausiai vartotoj ,
daryti poveik preki kainoms, jimo rink galimyb ms ar kitoms veiklos s lygoms (pvz.,
derybinis spaudimas, ignoravimas), d l ko ribojama konkurencija toje rinkoje.
Pirk jo derybin galia egzistuoja, jei paslaugos teik jams nusprendus padidinti kainas ar
pabloginti parduodamo produkto savybes, klientai turi galimyb pasinaudoti atitinkamos rinkos
si lom produkt alternatyvomis (t. y. šiuo atveju nepirkti skambu i užbaigimo paslaugos iš
UAB „ CSC Telecom“ ) arba jei paslaugos gav jai gali daryti kitoki tak paslaugos teik jams.
Operatorius tiesiogiai nesusiduria su konkurencija atitinkamoje rinkoje, kai šioje rinkoje
jis yra vienintelis pardav jas. Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje tokia
situacija susidaro d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos teikimo technologinio pob džio,
sukurian io monopolin pad t . Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje
kitas operatorius, nor damas suteikti savo abonentui galimyb susisiekti su UAB „ CSC
Telecom“ abonentu, privalo pirkti skambu i užbaigimo paslaug tik iš UAB „ CSC Telecom“
d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos pakei iamumo negalimumo.
Tur dama nedaug abonent ir nor dama išlaikyti juos bei pritraukti naujus, UAB „ CSC
Telecom“ , kaip ir bet kuris kitas veikl prad j s operatorius, yra suinteresuotas sujungti savo
Tinkl su kuo daugiau kit viešojo telefono ryšio rinkoje jau veikian i operatori tinkl ir taip
suteikti savo abonentams galimyb pasiekti kit operatori abonentus bei b ti pasiekiamais
patiems. Tokiu b du operatoriui atsiranda galimyb gauti skambu i iš kit tinkl ( einan i
skambu i ) sraut , t. y. galimyb savo Tinkle parduoti didmenin skambu i užbaigimo
paslaug .
Pirk jo derybin s galios nebuvim Skambu i užbaigimo UAB „CSC Telecom“
Tinkle rinkoje rodo šios aplinkyb s:
1. Kitas operatorius negali pasiekti UAB „ CSC Telecom“ Tinklo abonento kitokiu b du,
nei tiesiogiai ar netiesiogiai pirkdamas UAB „ CSC Telecom“ teikiam skambu i užbaigimo
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paslaug . T lemia aplinkyb s, kad UAB „ CSC Telecom“ kontroliuoja prieig prie savo
abonent ir UAB „ CSC Telecom“ bei Lietuvos Respublikoje taikomas tarpusavio atsiskaitymo
principas „ skambinan ioji pus moka“ (nurodyta Ataskaitos 2.1 skyriuje).
2. UAB „ CSC Telecom“ Tinkle nustatytoms skambu i užbaigimo paslaugos kainoms
kiti rinkos dalyviai negali daryti vienpus s lemiamos takos. Pagal UAB „ CSC Telecom“ rinkos
tyrimui pateikt anket , nuo 2008 m. rugpj io 1 d. taik aukštesnes skambu i užbaigimo UAB
„ CSC Telecom“ Tinkle kainas, nei buvo taikomos TEO LT, AB Tinkle, t. y. skambu i
užbaigimo atitinkamuose ši kio subjekt Tinkluose kainos tapo asimetrin s (žr. Ataskaitos 10
lentel ). Pažym tina, kad kio subjektai TEO LT, AB ir UAB „ CSC Telecom“ iki 2009 m.
balandžio 24 d. RRT direktoriaus sakymo Nr.1V-556 „ D l laikin j priemoni kio subjektui
UAB „ CSC Telecom“ , turin iam didel tak skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“
viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje, nustatymo“
(Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 35-485, Nr. 38-520) nesugeb jo susider ti d l atitinkam
skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle, kain mažinimo.
10 lentel .
kio subjekt UAB „ CSC Telecom“ ir TEO LT, AB taikytos skambu i sudarymo ir
užbaigimo kainos piko bei ne piko laiku, 2007–2008 m., Lt/min. (be PVM)

Kaina nurodyta
litais (be PVM)

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas
nuo 2007 m iki
2008-08-01
Skambu i iš
LR tinkl
užbaigimas nuo
2008-08-01

UAB „CSC Telecom“
Tinkle užbaigtiems skambu iams
taikomos kainos

Skambu io
sudarymo
kaina
Lt/pokalbiui

TEO LT, AB Tinkle taikomos skambu i
užbaigimo kainos
UAB „CSC Telecom“

Skambu io
Skambu io
Skambu io
Skambu io
Skambu io
užbaigimo
užbaigimo
sudarymo kaina užbaigimo kaina užbaigimo kaina
Lt/pokalbiui
piko laiku
ne piko laiku
kaina piko laiku kaina ne piko
laiku

0,06

0,10

0,06

0,06

0,10

0,06

0,06

0,10

0,06

0,036

0,06

0,036

Šaltinis: TEO LT, AB ir UAB „ CSC Telecom“ anket duomenys

Kaip nurodyta Ataskaitos 10 lentel je, UAB „ CSC Telecom“ nuo 2008 m. rugpj io 1 d.
skambu iams iš TEO LT, AB Tinklo taik 0,10 Lt/min. skambu io užbaigimo kain piko laiku,
0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir 0,06 lito skambu io sudarymo kain ,
kas s lygojo, kad kio subjektui TEO LT, AB vykdant 2008 m. sausio 31 d. RRT sprendim d l
efektyvaus operatoriaus kain nustatymo ir nuo 2008 m. rugpj io 1 d. sumažinus skambu i
užbaigimo kainas TEO LT, AB Tinkle, kainos tapo asimetrin s. Pažym tina, kad skambu i
užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle kaina tiriamuoju laikotarpiu nebuvo reguliuojama
atsižvelgiant TEO LT, AB ir UAB „ CSC Telecom“ 2005 m. rugpj io 25 d. pasirašytos tinkl
sujungimo sutarties Nr. 2005/LTP-36 C.1.1. priede numatyt kain simetriškumo nuostat , kuri
numato, kad pasikeitus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle kainoms, atitinkamai
pakei iamos ir UAB „ CSC Telecom“ Tinkle skambu i užbaigimo kainos.
3. Lietuvoje viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori taikomos skambu i užbaigimo
kainos yra vienos aukš iausi Europos S jungos valstyb se nar se. Bendroje pozicijoje d l
priemoni pabr žiama, kad skambu i užbaigimo rinkose dažniausia problema yra pernelyg
aukštos kainos (angl. excessive prices).
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Kaip matyti iš Ataskaitos 18 paveikslo, TEO LT, AB taikomos kainos yra vienos
aukš iausi , lyginant jas su Europos S jungos valstyb se nar se taikomomis atitinkamomis
kainomis.14 Iki 2008 m. rugpj io 1 d. UAB „ CSC Telecom“ Tinkle skambu i užbaigimo
kainos buvo vienodos su TEO LT, AB Tinkle taikomomis nacionalini skambu i užbaigimo
kainomis (0,10 Lt/min. skambu io užbaigimo kaina piko laiku, 0,06 Lt/min. skambu io
užbaigimo kaina ne piko laiku ir 0,06 lito skambu io sudarymo kaina), o nuo 2008 m. rugpj io
1 d. TEO LT, AB sumažinus skambu i užbaigimo kainas savame Tinkle, UAB „ CSC Telecom“
Tinkle skambu i užbaigimo kainos tapo didesn s nei kio subjekto TEO LT, AB. Atsižvelgiant
tai, galima teigti, kad UAB „ CSC Telecom“ Tinkle skambu i užbaigimo kainos yra vienos
aukš iausi Europos S jungoje.
4. Trump laikotarp mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian i ar
veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje pradedan i operatori taka
UAB „ CSC Telecom“ .
Trump laikotarp veikiantys ar veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio
rinkoje pradedantys operatoriai turi iniciatyv sujungti savo Tinklus su kuo daugiau kit
operatori tinkl nor dami, kad j abonentai pasiekt kuo daugiau kit operatori abonent .
Pradedantis veikl operatorius, negali daryti takos UAB „ CSC Telecom“ skambu i užbaigimo
paslaugos teikimo s lygoms, nes toks operatorius tur s pernelyg maž abonent skai i bei pats
bus suinteresuotas sujungti savo Tinkl su UAB „ CSC Telecom“ Tinklu. Pradedantis veikl
operatorius, nors ir negal t teikti skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ CSC Telecom“ Tinkle,
ta iau b t potencialus konkurentas mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje
veikian iai UAB „ CSC Telecom“ , tod l UAB „ CSC Telecom“ netur s iniciatyvos sujungti savo
Tinklo su pradedan io veikl operatoriaus Tinklu.
Be to, UAB „ CSC Telecom“ tiesiogiai sujungti tinklus gali b ti efektyvu tik su tais
operatoriais, su kuriais abipusiai skambu i srautai yra pakankamai dideli.
Išvada.
D l aukš iau išvardint argument , t. y. nesant konkurencinio spaudimo Skambu i
užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB
„ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s
lemiamos takos operatoriui UAB „ CSC Telecom“ .
3.4.5.

Konkurencijos veiksmingumo tyrimo išvada

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“
Tinkle rinkoje tyrim , RRT konstatuoja, kad konkurencija Skambu i užbaigimo UAB „ CSC
Telecom“ Tinkle rinkoje n ra veiksminga, nes išanalizavus pagrindinius kriterijus – rinkos dal ,
jimo rink barjerus, potenciali konkurencij , pirk jo derybin gali (žr. Ataskaitos 3.4
skyri ), nustatyta, kad:
1. UAB „ CSC Telecom“ užima 100 procent Skambu i užbaigimo UAB „ CSC
Telecom“ Tinkle rinkos.
14

Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14 th Report), European Commission,
Brussels 2009, SEC(2009)376, Volume 2 (Part 2), figure 89. (TEO LT, AB skambu i užbaigimo kainas (3 minu i skambu io
piko metu pagrindu) palyginus su atitinkamomis Europos S jungos valstybi nari taikomomis skambu i užbaigimo kainomis
(3 minu i skambu io piko metu pagrindu)).
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2.
jimo Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rink barjerai d l
technologinio negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ CSC Telecom“ Tinkle
kitam kio subjektui yra absoliut s.
3. Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje potencialios
konkurencijos n ra.
4. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle
rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje neturi
pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ CSC
Telecom“ .
3.4.6.

Nustatytos konkurencijos problemos

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i
Tinkle rinkoje tyrim , RRT nustato, kad:

užbaigimo UAB „ CSC Telecom“

1. Išliko 2008 m. vykdyto Skambu i užbaigimo Tinkle rinkos tyrimo metu nustatyta
konkurencijos problema, jog UAB „CSC Telecom“ turi motyv ir galimybi nesuteikti prieigos
prie skambu i užbaigimo UAB „CSC Telecom“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl
prad j ar pradedantys operatoriai), sujung savo tinklus su UAB „CSC Telecom“ Tinklu gyja
galimybi konkuruoti su UAB „CSC Telecom“ mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio
rinkose.
2. Atsirado nauja konkurencijos problema, jog UAB „CSC Telecom“ turi motyv ir
galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „CSC Telecom“ Tinkle
kainas, nes Skambu i užbaigimo UAB „CSC Telecom“ Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo
derybin s galios neturi ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „CSC
Telecom“.

3.5.

Konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „Cubio“ Tinkle
rinkoje tyrimas
3.5.1.

Rinkos dalis

Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkos dydis matuojamas UAB „ Cubio“
Tinkle per atitinkam laikotarp užbaigt skambu i trukme (minut mis). Skambu i užbaigimo
paslauga Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje prad ta teikti 2008 met III
ketvirt .
Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkos dydis 2008 m. buvo 7,178 min.
(Pastaba: visi skambu i srautai UAB „ Cubio“ Tinkl siun iami per TEO LT, AB). Lyginant su
bendra visuose Lietuvos Respublikoje teikiamuose Tinkluose suteiktos skambu i užbaigimo
paslaugos apimtimi (2007 metais – 1,763,666 t kst. minu i , 2008 metais – 1,760,892 t kst.
minu i , (žr. Ataskaitos 6 paveiksl )), UAB „ Cubio“ dalis yra nedidel .
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21 paveikslas. Skambu i
minut mis.

užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkos dydis 2008 met

laikotarpiu,

8.000
7.000
6.000
5.000
6.095

4.000
3.000
2.000
1.000

1.083

0

2008 m.
Vidiniai skambu iai

TEO LT, AB

Šaltinis: UAB „ Cubio“ anketa ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.

Tiriamuoju laikotarpiu UAB „ Cubio“ skambu i užbaigimo paslaug teik tik vienam
Lietuvos Respublikoje veikl vykdan iam elektronini ryši operatoriui TEO LT, AB, per kur
UAB „ Cubio“ gavo skambu i srautus iš viešojo judriojo telefono ryšio operatori ir iš užsienio
operatori tinkl (Ataskaitos 21 paveikslas).
Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje skambu i užbaigimo paslaug
teikia tik UAB „ Cubio“ , tod l UAB „ Cubio“ užima 100 procent Skambu i užbaigimo UAB
„ Cubio“ Tinkle rinkos dalies.
Išvada.
UAB „ Cubio“ yra vienintel skambu i užbaigimo paslaugos teik ja UAB „ Cubio“
Tinkle rinkoje, tod l UAB „ Cubio“ užima 100 procent Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“
Tinkle rinkos.
3.5.2.

jimo rink barjerai

Kaip nustatyta Ataskaitos 2.1 skyriuje, kitas operatorius, suteikdamas savo abonentams
galimyb susisiekti su UAB „ Cubio“ Tinklo abonentais, privalo pirkti skambu i užbaigimo
paslaug iš UAB „ Cubio“ , priešingu atveju kito operatoriaus abonentai netur s galimyb s
susisiekti su UAB „ Cubio“ abonentais.
Technologinis barjeras yra absoliutus ir eiti Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“
Tinkle rink kitam skambu i užbaigimo paslaugos tiek jui bei konkuruoti joje yra ne manoma.
UAB „ Cubio“ , eksploatuodama Tinkl ir teikdama skambu i užbaigimo paslaug savo Tinkle,
d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams teikti skambu i užbaigimo paslaug
UAB „ Cubio“ Tinkle nebuvimo yra monopolist .
Skambu i užbaigimo kain UAB „ Cubio“ Tinkle tiesiogiai arba netiesiogiai sumoka
kitas operatorius, kurio abonentas inicijuoja skambut . Toks tarpusavio atsiskaitymo principas,
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vadinamas „ skambinan ioji pus moka“ . Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle paslauga
n ra pakei iama paklausos atžvilgiu, t. y. operatorius, kurio tinkle yra inicijuojamas skambutis,
neturi jokios alternatyvos skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle paslaugai ir privalo ši
paslaug tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti iš UAB „ Cubio“ .
UAB „ Cubio“ , kontroliuodama prieig prie Tinklo galini tašk , turi galimyb
kontroliuoti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug prieinamum abonentui Tinklo galiniame
taške ir neleisti kitiems viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug teik jams pasiekti abonent tame
Tinklo galiniame taške. Tod l joks kitas operatorius, esant dabartin ms technologijoms, šioje
rinkoje negal t prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaugos, nes egzistuoja nat ralus
technologinis barjeras kitiems operatoriams eiti Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle
rink .
D l aukš iau išvardint priežas i , jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle
rink barjerai d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams teikti skambu i
užbaigimo paslaug UAB „ Cubio“ Tinkle nebuvimo, yra absoliut s.
Išvada.
jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rink barjerai d l technologinio
negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ Cubio“ Tinkle kitam operatoriui yra
absoliut s.
3.5.3.

Potenciali konkurencija

Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje skambu i užbaigimo paslaug gali
teikti tik UAB „ Cubio“ , kadangi šis operatorius kontroliuoja prieig prie savo abonent
naudojam Tinklo galini tašk (žr. Ataskaitos 1.4.5 skyri ). Kitam operatoriui d l šio
nat ralaus technologinio barjero prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaug Skambu i
užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje n ra galimyb s, tod l potencialios konkurencijos n ra ir
savaiminis konkurencijos vystymasis yra negalimas.
Išvada.
Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
3.5.4.

Pirk jo derybin galia

Pirk jo derybin galia nusako kit
kio subjekt , t. y. skambu i užbaigimo
UAB „ Cubio“ Tinkle paslaugos pirk j , galimybes daryti vienpus lemiam tak skambu i
užbaigimo paslaugos pardav jui UAB „ Cubio“ .
Kaip nurodyta Konkurencijos tarybos paaiškinim d l dominuojan ios pad ties
nustatymo 8 punkte, vienpus lemiama taka suprantama kaip kio subjekto galimyb s elgtis
atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurent , klient ir galiausiai vartotoj ,
daryti poveik preki kainoms, jimo rink galimyb ms ar kitoms veiklos s lygoms (pvz.,
derybinis spaudimas, ignoravimas), d l ko ribojama konkurencija toje rinkoje.
Pirk jo derybin galia egzistuoja, jei paslaugos teik jams nusprendus padidinti kainas ar
pabloginti parduodamo produkto savybes, klientai turi galimyb pasinaudoti atitinkamos rinkos
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si lom produkt alternatyvomis (t. y. šiuo atveju nepirkti skambu i užbaigimo paslaugos iš
UAB „ Cubio“ ) arba jei paslaugos gav jai gali daryti kitoki tak paslaugos teik jams.
Operatorius tiesiogiai nesusiduria su konkurencija atitinkamoje rinkoje, kai šioje rinkoje
jis yra vienintelis pardav jas. Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje tokia situacija
susidaro d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos teikimo technologinio pob džio,
sukurian io monopolin pad t . Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje kitas
operatorius, nor damas suteikti savo abonentui galimyb susisiekti su UAB „ Cubio“ abonentu,
privalo pirkti skambu i užbaigimo paslaug tik iš UAB „ Cubio“ d l pa ios skambu i
užbaigimo paslaugos pakei iamumo negalimumo.
Tur dama nedaug abonent ir nor dama išlaikyti juos bei pritraukti naujus,
UAB „ Cubio“ , kaip ir bet kuris kitas veikl prad j s operatorius, yra suinteresuota sujungti savo
Tinkl su kuo daugiau kit viešojo telefono ryšio rinkoje jau veikian i operatori tinkl ir taip
suteikti savo abonentams galimyb pasiekti kit operatori abonentus bei b ti pasiekiamais
patiems. Tokiu b du operatoriui atsiranda galimyb gauti skambu i iš kit tinkl ( einan i
skambu i ) sraut , t. y. galimyb savo Tinkle parduoti didmenin skambu i užbaigimo
paslaug .
Pirk jo derybin s galios nebuvim Skambu i užbaigimo UAB „Cubio“ Tinkle
rinkoje rodo šios aplinkyb s:
1. Kitas operatorius negali pasiekti UAB „ Cubio“ Tinklo abonento kitokiu b du, nei
tiesiogiai ar netiesiogiai pirkdamas UAB „ Cubio“ teikiam skambu i užbaigimo paslaug . T
lemia aplinkyb s, kad UAB „ Cubio“ kontroliuoja prieig prie savo abonent ir UAB „ Cubio“ bei
Lietuvos Respublikoje taikomas tarpusavio atsiskaitymo principas „ skambinan ioji pus moka“
(nurodyta Ataskaitos 2.1 skyriuje).
2. UAB „ Cubio“ Tinkle nustatytoms skambu i užbaigimo paslaugos kainoms kiti rinkos
dalyviai negali daryti vienpus s lemiamos takos. Kaip nurodyta Ataskaitos 1.4.4 skyriuje, nuo
2008 m. rugpj io 1 d. atskiri operatoriai savo Tinkluose taik skirtingas skambu io užbaigimo
kainas, nes kio subjektui TEO LT, AB vykdant 2008 m. sausio 31 d. RRT sprendim d l
efektyvaus operatoriaus kain nustatymo ir 2008 m. rugpj io 1 d. 40 procent sumažinus
skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle kainas, kio subjektai UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ , UAB „ Linkotelus“ ir UAB „ CSC Telecom“ nesutiko vykdyti tinkl
sujungimo sutar i C1.1. prieduose tvirtintos simetriškumo nuostatos ir nepasiraš tinkl
sujungimo sutar i papildom susitarim . D l šios priežasties RRT 2008 m. gruodžio 24 d. buvo
išnagrin tas gin as tarp kio subjekt UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ir TEO LT,
AB d l skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle kain
keitimo. Gin
tarp kio subjekt , teikian i elektronini ryši tinklus ir (ar) paslaugas,
sprendimo komisijos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimu Nr. (46.26) GPS-42, patvirtintu RRT
direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. sakymu Nr. 1V-78, buvo pripažinta, kad kio subjektas TEO
LT, AB neturi teis s vienašališkai keisti UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ir TEO
LT, AB 2004 m. liepos 15 d. pasirašytos tinkl sujungimo sutarties Nr. 2004/LTP-59 B2.1. ir
C1.1. prieduose nurodyt nacionalinio terminavimo paslaug kain ir TEO LT, AB buvo
pareigotas der tis d l aukš iau min tos tinkl sujungimo sutarties B2.1. ir C1.1. prieduose15
nustatyt nacionalinio terminavimo paslaug kain keitimo. Atsižvelgiant š gin tarp kio
subjekt , teikian i elektronini ryši tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo komisijos 2008 m.
gruodžio 24 d. priimt sprendim Nr. (46.26) GPS-42, patvirtint RRT direktoriaus 2009 m.
15

C.1.1 priede tvirtinta kain simetriškumo nuostata, kuri numato, kad pasikeitus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
kainoms, kurios pateiktos B2.1 Sutarties priede, atitinkamai pakei iamos ir kito kio subjekto skambu i užbaigimo kainos.
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sausio 16 d. sakymu Nr. 1V-78, darytina išvada, kad bet kuriam kio subjektui (šiuo atveju tai
b t UAB „ Cubio“ ) nesutikus su TEO LT, AB si lomomis tinkl sujungimo sutarties pakeitimo
s lygomis, sutartis likt nepakeista. Taigi, nors šiuo tiriamuoju laikotarpiu kio subjektams
(TEO LT, AB ir UAB „ Cubio“ ) pavyko tarpusavyje susitarti d l simetriškai taikom skambu i
užbaigimo paslaugos kain j tinkluose (žr. Ataskaitos 11 lentel ), ta iau kuomet TEO LT, AB,
vykdydamas 2008 m. sausio 31 d. RRT sprendim d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo,
2010 m. sausio 1 d. mažins skambu i užbaigimo kainas, UAB „ Cubio“ tur s galimybi ir
motyv išlaikyti didesn skambu i užbaigimo kain UAB „ Cubio“ Tinkle. Tai s lygot
skambu i užbaigimo paslaugos Tinkluose rinkoje kain asimetrij .
kio subjektams susitarus d l TEO LT, AB ir UAB „ Cubio“ Tinkluose taikom
skambu i užbaigimo kain , tiriamuoju laikotarpiu UAB „ Cubio“ Tinkle taikoma skambu i ,
inicijuot Lietuvos Respublikoje teikiamuose Tinkluose, užbaigimo kaina buvo lygi kainai, kuri
už skambu i užbaigim savo Tinkle taik operatorius TEO LT, AB (žr. Ataskaitos 11 lentel ).
11 lentel . Tiriamuoju laikotarpiu kio subjekt UAB „ Cubio“ ir TEO LT, AB taikytos skambu i
sudarymo ir užbaigimo kainos piko bei ne piko laiku.
UAB „Cubio“
Tinkle užbaigtiems skambu iams
taikomos kainos

Kaina nurodyta litais
Skambu io
(be PVM)

Skambu io
Skambu io
sudarymo
užbaigimo
užbaigimo
kaina
kaina piko laiku kaina ne piko
laiku
Lt/pokalbiui

TEO LT, AB Tinkle taikomos skambu i
užbaigimo kainos
UAB „Cubio“
Skambu io
sudarymo
kaina
Lt/pokalbiui

Skambu io
Skambu io
užbaigimo
užbaigimo
kaina piko laiku kaina ne piko
laiku

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas iki
2008-08-01

0,06

0,10

0,06

0,06

0,10

0,06

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas nuo
2008-08-01

0,036

0,06

0,036

0,036

0,06

0,036

Šaltinis: UAB „ Cubio“ anketa, TEO LT, AB ir UAB „ Cubio“ 2003 m. spalio 21 d. tinkl sujungimo sutartis ir 2008
m. liepos 22 d. papildomas susitarimas Nr. 7 prie 2003 m. spalio 21 d. tinkl sujungimo sutarties.

Kaip nurodyta Ataskaitos 11 lentel je, UAB „ Cubio“ iki 2008 m. rugpj io 1 d.
skambu iams iš TEO LT, AB Tinklo taik 0,10 Lt/min. skambu io užbaigimo kain piko laiku,
0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir 0,06 lito skambu io sudarymo kain , o
nuo 2008 m. rugpj io 1 d. - 0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kain piko laiku, 0,036 Lt/min.
skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir 0,036 lito skambu io sudarymo kain . Pažym tina,
kad skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle kaina tiriamuoju laikotarpiu nebuvo
reguliuojama atsižvelgiant TEO LT, AB ir UAB „ Cubio“ 2003 m. spalio 21 d. pasirašytos
tinkl sujungimo sutarties Nr. 2003/LTP-87 (03B009-1) C.1.1. priede numatyt kain
simetriškumo nuostat .
3. Lietuvoje viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori taikomos skambu i užbaigimo
kainos yra vienos aukš iausi Europos S jungos valstyb se nar se. Bendroje pozicijoje d l
priemoni pabr žiama, kad skambu i užbaigimo rinkose dažniausia problema yra pernelyg
aukštos kainos (angl. excessive prices).
Tiriamuoju laikotarpiu UAB „ Cubio“ Tinkle skambu i užbaigimo kainos buvo lygios
TEO LT, AB Tinkle taikomoms nacionalini skambu i užbaigimo kainoms. Kadangi, TEO LT,
AB taikomos kainos yra vienos aukš iausi , lyginant jas su Europos S jungos valstyb se nar se
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taikomomis atitinkamomis kainomis16 (žr. Ataskaitos 18 paveiksl ), tai galima teigti, kad UAB
„ Cubio“ Tinkle skambu i užbaigimo kainos taip pat yra vienos aukš iausi Europos S jungoje.
4. Trump laikotarp mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian i ar
veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje pradedan i operatori taka UAB
„ Cubio“ .
Trump laikotarp veikiantys ar veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio
rinkoje pradedantys operatoriai turi iniciatyv sujungti savo Tinklus su kuo daugiau kit
operatori tinkl nor dami, kad j abonentai pasiekt kuo daugiau kit operatori abonent .
Pradedantis veikl operatorius, negali daryti takos UAB „ Cubio“ skambu i užbaigimo
paslaugos teikimo s lygoms, nes toks operatorius tur s pernelyg maž abonent skai i bei pats
bus suinteresuotas sujungti savo Tinkl su UAB „ Cubio“ Tinklu. Pradedantis veikl operatorius,
nors ir negal t teikti skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Cubio“ Tinkle, ta iau b t
potencialus konkurentas mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian iai UAB
„ Cubio“ , tod l UAB „ Cubio“ netur s iniciatyvos sujungti savo Tinklo su pradedan io veikl
operatoriaus Tinklu.
Be to, UAB „ Cubio“ tiesiogiai sujungti tinklus gali b ti efektyvu tik su tais operatoriais,
su kuriais abipusiai skambu i srautai yra pakankamai dideli.
Išvada.
D l aukš iau išvardint argument , t. y. nesant konkurencinio spaudimo Skambu i
užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“
Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos
operatoriui UAB „ Cubio“ .
3.5.5.

Konkurencijos veiksmingumo tyrimo išvada

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle
rinkoje tyrim , RRT konstatuoja, kad konkurencija Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle
rinkoje n ra veiksminga, nes išanalizavus pagrindinius kriterijus – rinkos dal , jimo rink
barjerus, potenciali konkurencij , pirk jo derybin gali (žr. Ataskaitos 3.5 skyri ), nustatyta,
kad:
1. UAB „ Cubio“ užima 100 procent Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle
rinkos.
2.
jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rink barjerai d l technologinio
negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ Cubio“ Tinkle kitam kio subjektui yra
absoliut s.
3. Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
4. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje,
kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s
galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ Cubio“ .

16

Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14 th Report), European Commission,
Brussels 2009, SEC(2009)376, Volume 2 (Part 2), figure 89. (TEO LT, AB skambu i užbaigimo kainas (3 minu i skambu io
piko metu pagrindu) palyginus su atitinkamomis Europos S jungos valstybi nari taikomomis skambu i užbaigimo kainomis
(3 minu i skambu io piko metu pagrindu)).
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3.5.6.

Nustatytos konkurencijos problemos

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle
rinkoje tyrim , RRT nustatytos šios konkurencijos problemos:
1. UAB „Cubio“ turi motyv ir galimybi nesuteikti prieigos prie skambu i užbaigimo
UAB „Cubio“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl prad j ar pradedantys
operatoriai), sujung savo tinklus su UAB „Cubio“ Tinklu gyja galimybi konkuruoti su
UAB „Cubio“ mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkose.
2. UAB „Cubio“ turi motyv ir galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i
užbaigimo paslaugos UAB „Cubio“ Tinkle kainas, nes Skambu i užbaigimo UAB „Cubio“
Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo derybin s galios neturi ir negali daryti vienpus s
lemiamos takos operatoriui UAB „Cubio“.

3.6.

Konkurencijos veiksmingumo Skambu i
SIP“ Tinkle rinkoje tyrimas
3.6.1.

užbaigimo UAB „EUROCOM

Rinkos dalis

Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ (iki 2008 m. balandžio 3 d.
UAB „ Eurocom“ ) Tinkle rinkos dydis matuojamas UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle per
atitinkam laikotarp užbaigt skambu i trukme (minut mis).
Iš Ataskaitos 22 paveikslo matyti, kad Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“
Tinkle rinka per 2007–2008 metus padid jo 21,44 proc., t. y. nuo 2,016 t kst. minu i iki
2,449 t kst. min. Lyginant su bendra visuose Lietuvos Respublikoje teikiamuose Tinkluose
suteiktos skambu i užbaigimo paslaugos apimtimi (2007 metais – 1,763,666 t kst. minu i ,
2008 metais – 1,760,892 t kst. minu i , (žr. Ataskaitos 6 paveiksl )), UAB „ EUROCOM SIP“
dalis yra nedidel .
22 paveikslas. Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkos dydžio kitimas 2007–2008
met laikotarpiu, minut mis.
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
iš užsienio tinkl

2007 m.

2008 m.

127.223

191.210

16.181

32.420

TEO LT, AB

1.735.835

1.987.067

Vidiniai
skambu iai

137.118

237.937

UAB Mediafon

Šaltinis: UAB „ EUROCOM SIP“ anketa ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.
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23 paveikslas. Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkos strukt ra pagal užbaigt
skambu i kilm 2007–2008 met laikotarpiu.
100%

6,31%

90%

0,8%

1,32%

7,81%

80%
70%
60%
50%

86,09%

81,15%

6,8%

9,72%

40%
30%
20%
10%
0%

2007 m.

2008 m.

Vidiniai skambu iai

TEO LT, AB

UAB Mediafon

iš užsienio tinkl

Šaltinis: UAB „ EUROCOM SIP“ anketa ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.

UAB „ EUROCOM SIP“ nurod , kad tiriamuoju laikotarpiu iš Lietuvos Respublikoje
veikian i operatori skambu i užbaigimo paslaug teik operatoriams TEO LT, AB ir UAB
„ Mediafon“ . Didžiausi suteiktos skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ EUROCOM SIP“
Tinkle dal užima skambu iai, inicijuoti TEO LT, AB Tinkle, kuri sudar 2007 m. 86,09 proc.
rinkos, o 2008 m. 81,15 proc. Ši dalis per 2007–2008 met laikotarpiu sumaž jo 4,95 procentinio
punkto (Ataskaitos 23 paveikslas).
Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje skambu i užbaigimo
paslaug teikia tik UAB „ EUROCOM SIP“ , tod l UAB „ EUROCOM SIP“ užima 100 procent
Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkos dalies.
Išvada.
UAB „ EUROCOM SIP“ yra vienintel skambu i užbaigimo paslaugos teik ja
UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje, tod l UAB „ EUROCOM SIP“ užima 100 procent
Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkos.
3.6.2.

jimo rink barjerai

Kaip nustatyta Ataskaitos 2.1 skyriuje, kitas operatorius, suteikdamas savo abonentams
galimyb susisiekti su UAB „ EUROCOM SIP“ Tinklo abonentais, privalo pirkti skambu i
užbaigimo paslaug iš UAB „ EUROCOM SIP“ , priešingu atveju kito operatoriaus abonentai
netur s galimyb s susisiekti su UAB „ EUROCOM SIP“ abonentais.
Technologinis barjeras yra absoliutus ir eiti Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM
SIP“ Tinkle rink kitam skambu i užbaigimo paslaugos tiek jui bei konkuruoti joje yra
ne manoma. UAB „ EUROCOM SIP“ , eksploatuodama Tinkl ir teikdama skambu i užbaigimo
paslaug savo Tinkle, d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams teikti skambu i
užbaigimo paslaug UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle nebuvimo yra monopolist .
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Skambu i užbaigimo kain UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle tiesiogiai arba netiesiogiai
sumoka kitas operatorius, kurio abonentas inicijuoja skambut . Toks tarpusavio atsiskaitymo
principas, vadinamas „ skambinan ioji pus moka“ . Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM
SIP“ Tinkle paslauga n ra pakei iama paklausos atžvilgiu, t. y. operatorius, kurio tinkle yra
inicijuojamas skambutis, neturi jokios alternatyvos skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM
SIP“ Tinkle paslaugai ir privalo ši paslaug tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti iš UAB „ EUROCOM
SIP“ . UAB „ EUROCOM SIP“ , kontroliuodama prieig prie Tinklo galini tašk , turi galimyb
kontroliuoti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug prieinamum abonentui Tinklo galiniame
taške ir neleisti kitiems viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug teik jams pasiekti abonent tame
Tinklo galiniame taške. Tod l joks kitas operatorius, esant dabartin ms technologijoms, šioje
rinkoje negal t prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaugos, nes egzistuoja nat ralus
technologinis barjeras kitiems operatoriams eiti Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM
SIP“ Tinkle rink .
D l aukš iau išvardint priežas i , jimo Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM
SIP“ Tinkle rink barjerai d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams teikti
skambu i užbaigimo paslaug UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle nebuvimo, yra absoliut s.
Išvada.
jimo Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rink barjerai d l
technologinio negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle
kitam operatoriui teik jui yra absoliut s.
3.6.3.

Potenciali konkurencija

Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje skambu i užbaigimo
paslaug gali teikti tik UAB „ EUROCOM SIP“ , kadangi šis operatorius kontroliuoja prieig prie
savo abonent naudojam Tinklo galini tašk (žr. Ataskaitos 1.4.5 skyri ). Kitam operatoriui
d l šio nat ralaus technologinio barjero prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaug Skambu i
užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje n ra galimyb s, tod l potencialios
konkurencijos n ra ir savaiminis konkurencijos vystymasis yra negalimas.
Išvada.
Skambu i
užbaigimo
konkurencijos n ra.
3.6.4.

UAB

„ EUROCOM

SIP“

Tinkle

rinkoje

potencialios

Pirk jo derybin galia

Pirk jo derybin galia nusako kit
kio subjekt , t. y. skambu i užbaigimo
UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle paslaugos pirk j , galimybes daryti vienpus lemiam tak
skambu i užbaigimo paslaugos pardav jui UAB „ EUROCOM SIP“ .
Kaip nurodyta Konkurencijos tarybos paaiškinim d l dominuojan ios pad ties
nustatymo 8 punkte, vienpus lemiama taka suprantama kaip kio subjekto galimyb s elgtis
atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurent , klient ir galiausiai vartotoj ,
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daryti poveik preki kainoms, jimo rink galimyb ms ar kitoms veiklos s lygoms (pvz.,
derybinis spaudimas, ignoravimas), d l ko ribojama konkurencija toje rinkoje.
Pirk jo derybin galia egzistuoja, jei paslaugos teik jams nusprendus padidinti kainas ar
pabloginti parduodamo produkto savybes, klientai turi galimyb pasinaudoti atitinkamos rinkos
si lom produkt alternatyvomis (t. y. šiuo atveju nepirkti skambu i užbaigimo paslaugos iš
UAB „ EUROCOM SIP“ ) arba jei paslaugos gav jai gali daryti kitoki tak paslaugos teik jams.
Operatorius tiesiogiai nesusiduria su konkurencija atitinkamoje rinkoje, kai šioje rinkoje
jis yra vienintelis pardav jas. Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje
tokia situacija susidaro d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos teikimo technologinio
pob džio, sukurian io monopolin pad t . Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“
Tinkle rinkoje kitas operatorius, nor damas suteikti savo abonentui galimyb susisiekti su
UAB „ EUROCOM SIP“ abonentu, privalo pirkti skambu i užbaigimo paslaug tik iš
UAB „ EUROCOM SIP“ d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos pakei iamumo negalimumo.
Tur dama nedaug abonent ir nor dama išlaikyti juos bei pritraukti naujus,
UAB „ EUROCOM SIP“ , kaip ir bet kuris kitas veikl prad j s operatorius, yra suinteresuota
sujungti savo Tinkl su kuo daugiau kit viešojo telefono ryšio rinkoje jau veikian i operatori
tinkl ir taip suteikti savo abonentams galimyb pasiekti kit operatori abonentus bei b ti
pasiekiamais patiems. Tokiu b du operatoriui atsiranda galimyb gauti skambu i iš kit tinkl
( einan i skambu i ) sraut , t. y. galimyb savo Tinkle parduoti didmenin skambu i
užbaigimo paslaug .
Pirk jo derybin s galios nebuvim Skambu i užbaigimo UAB „EUROCOM SIP“
Tinkle rinkoje rodo šios aplinkyb s:
1. Kitas operatorius negali pasiekti UAB „ EUROCOM SIP“ Tinklo abonento kitokiu
b du, nei tiesiogiai ar netiesiogiai pirkdamas UAB „ EUROCOM SIP“ teikiam skambu i
užbaigimo paslaug . T lemia aplinkyb s, kad UAB „ EUROCOM SIP“ kontroliuoja prieig prie
savo abonent ir UAB „ EUROCOM SIP“ bei Lietuvos Respublikoje taikomas tarpusavio
atsiskaitymo principas „ skambinan ioji pus moka“ (nurodyta Ataskaitos 2.1 skyriuje).
2. UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle nustatytoms skambu i užbaigimo paslaugos kainoms
kiti rinkos dalyviai negali daryti vienpus s lemiamos takos. Kaip nurodyta Ataskaitos 1.4.4
skyriuje, nuo 2008 m. rugpj io 1 d. atskiri operatoriai savo Tinkluose taik skirtingas
skambu io užbaigimo kainas, nes kio subjektui TEO LT, AB vykdant 2008 m. sausio 31 d.
RRT sprendim d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo ir 2008 m. rugpj io 1 d. 40
procent sumažinus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle kainas, kio subjektai UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , UAB „ Linkotelus“ ir UAB „ CSC Telecom“ nesutiko
vykdyti tinkl sujungimo sutar i C1.1. prieduose tvirtintos simetriškumo nuostatos ir
nepasiraš tinkl sujungimo sutar i papildom susitarim . D l šios priežasties RRT 2008 m.
gruodžio 24 d. buvo išnagrin tas gin as tarp kio subjekt UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ ir TEO LT, AB d l skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
Tinkle kain keitimo. Gin tarp kio subjekt , teikian i elektronini ryši tinklus ir (ar)
paslaugas, sprendimo komisijos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimu Nr. (46.26) GPS-42,
patvirtintu RRT direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. sakymu Nr. 1V-78, buvo pripažinta, kad kio
subjektas TEO LT, AB neturi teis s vienašališkai keisti UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ ir TEO LT, AB 2004 m. liepos 15 d. pasirašytos tinkl sujungimo sutarties Nr.
2004/LTP-59 B2.1. ir C1.1. prieduose nurodyt nacionalinio terminavimo paslaug kain ir TEO
LT, AB buvo pareigotas der tis d l aukš iau min tos tinkl sujungimo sutarties B2.1. ir C1.1.
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prieduose17 nustatyt nacionalinio terminavimo paslaug kain keitimo. Atsižvelgiant š gin
tarp kio subjekt , teikian i elektronini ryši tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo komisijos
2008 m. gruodžio 24 d. priimt sprendim Nr. (46.26) GPS-42, patvirtint RRT direktoriaus
2009 m. sausio 16 d. sakymu Nr. 1V-78, darytina išvada, kad bet kuriam kio subjektui (šiuo
atveju tai b t UAB „ EUROCOM SIP“ ) nesutikus su TEO LT, AB si lomomis tinkl sujungimo
sutarties pakeitimo s lygomis, sutartis likt nepakeista. Taigi, nors šiuo tiriamuoju laikotarpiu
kio subjektams (TEO LT, AB ir UAB „ EUROCOM SIP“ ) pavyko tarpusavyje susitarti d l
simetriškai taikom skambu i užbaigimo paslaugos kain j tinkluose (žr. Ataskaitos 12
lentel ), ta iau kuomet TEO LT, AB, vykdydamas 2008 m. sausio 31 d. RRT sprendim d l
efektyvaus operatoriaus kain nustatymo, 2010 m. sausio 1 d. mažins skambu i užbaigimo
kainas, UAB „ EUROCOM SIP“ tur s galimybi ir motyv išlaikyti didesn skambu i
užbaigimo kain UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle. Tai s lygot skambu i užbaigimo paslaugos
Tinkluose rinkoje kain asimetrij .
kio subjektams susitarus d l TEO LT, AB ir UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkluose
taikom skambu i užbaigimo kain , tiriamuoju laikotarpiu UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle
taikoma skambu i , inicijuot Lietuvos Respublikoje teikiamuose Tinkluose, užbaigimo kaina
buvo lygi kainai, kuri už skambu i užbaigim savo Tinkle taik operatorius TEO LT, AB (žr.
Ataskaitos 12 lentel ).
12 lentel . Tiriamuoju laikotarpiu kio subjekt AB „ Lietuvos geležinkeliai“ ir TEO LT, AB taikytos
skambu i sudarymo ir užbaigimo kainos piko bei ne piko laiku.
UAB „EUROCOM SIP“
Tinkle užbaigtiems skambu iams
taikomos kainos

Kaina nurodyta litais
Skambu io
(be PVM)

Skambu io
Skambu io
sudarymo
užbaigimo
užbaigimo
kaina
kaina piko laiku kaina ne piko
laiku
Lt/pokalbiui

TEO LT, AB Tinkle taikomos skambu i
užbaigimo kainos
UAB „EUROCOM SIP“
Skambu io
sudarymo
kaina
Lt/pokalbiui

Skambu io
Skambu io
užbaigimo
užbaigimo
kaina piko laiku kaina ne piko
laiku

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas nuo
2007 m. iki 2008-08-01

0,06

0,10

0,06

0,06

0,10

0,06

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas nuo
2008-08-01

0,036

0,06

0,036

0,036

0,06

0,036

Šaltinis: UAB „ EUROCOM SIP“ anketa, TEO LT, AB ir UAB „ Eurocom“ 2004 m. birželio 21 d. tinkl sujungimo
sutartis ir 2008 m. liepos 22 d. papildomas susitarimas Nr.6 prie 2004 m. birželio 21 d. tinkl sujungimo sutarties.

Kaip nurodyta Ataskaitos 12 lentel je, UAB „ EUROCOM SIP“ nuo 2007 m. iki 2008 m.
rugpj io 1 d. skambu iams iš TEO LT, AB Tinklo taik 0,10 Lt/min. skambu io užbaigimo
kain piko laiku, 0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir 0,06 lito skambu io
sudarymo kain , o nuo 2008 m. rugpj io 1 d. - 0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kain piko
laiku, 0,036 Lt/min. skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir 0,036 lito skambu io sudarymo
kain . Pažym tina, kad skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle kaina tiriamuoju
laikotarpiu nebuvo reguliuojama atsižvelgiant TEO LT, AB ir UAB „ EUROCOM SIP“ 2004 m.

17

C.1.1 priede tvirtinta kain simetriškumo nuostata, kuri numato, kad pasikeitus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
kainoms, kurios pateiktos B2.1 Sutarties priede, atitinkamai pakei iamos ir kito kio subjekto skambu i užbaigimo kainos.
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birželio 21 d. pasirašytos tinkl sujungimo sutarties Nr. 2004/LTP-55 C.1.1. priede numatyt
kain simetriškumo nuostat .
3. Lietuvoje viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori taikomos skambu i užbaigimo
kainos yra vienos aukš iausi Europos S jungos valstyb se nar se. Bendroje pozicijoje d l
priemoni pabr žiama, kad skambu i užbaigimo rinkose dažniausia problema yra pernelyg
aukštos kainos (angl. excessive prices).
2007–2008 met laikotarpiu UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle skambu i užbaigimo
kainos buvo lygios TEO LT, AB Tinkle taikomoms nacionalini skambu i užbaigimo kainoms.
Kadangi, TEO LT, AB taikomos kainos yra vienos aukš iausi , lyginant jas su Europos
S jungos valstyb se nar se taikomomis atitinkamomis kainomis18 (žr. Ataskaitos 18 paveiksl ),
tai galima teigti, kad UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle skambu i užbaigimo kainos taip pat yra
vienos aukš iausi Europos S jungoje.
4. Trump laikotarp mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian i ar
veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje pradedan i operatori taka
UAB „ EUROCOM SIP“ .
Trump laikotarp veikiantys ar veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio
rinkoje pradedantys operatoriai turi iniciatyv sujungti savo Tinklus su kuo daugiau kit
operatori tinkl nor dami, kad j abonentai pasiekt kuo daugiau kit operatori abonent .
Pradedantis veikl operatorius, negali daryti takos UAB „ EUROCOM SIP“ skambu i
užbaigimo paslaugos teikimo s lygoms, nes toks operatorius tur s pernelyg maž abonent
skai i bei pats bus suinteresuotas sujungti savo Tinkl su UAB „ EUROCOM SIP“ Tinklu.
Pradedantis veikl operatorius, nors ir negal t teikti skambu i užbaigimo paslaugos
UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle, ta iau b t potencialus konkurentas mažmenin je viešojo
fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian iai UAB „ EUROCOM SIP“ , tod l UAB „ EUROCOM
SIP“ netur s iniciatyvos sujungti savo Tinklo su pradedan io veikl operatoriaus Tinklu.
Be to, UAB „ EUROCOM SIP“ tiesiogiai sujungti tinklus gali b ti efektyvu tik su tais
operatoriais, su kuriais abipusiai skambu i srautai yra pakankamai dideli.
Išvada.
D l aukš iau išvardint argument , t. y. nesant konkurencinio spaudimo Skambu i
užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo
UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s
lemiamos takos operatoriui UAB „ EUROCOM SIP“ .
3.6.5.

Konkurencijos veiksmingumo tyrimo išvada

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“
Tinkle rinkoje tyrim , RRT konstatuoja, kad konkurencija Skambu i
užbaigimo
UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje n ra veiksminga, nes išanalizavus pagrindinius kriterijus
– rinkos dal , jimo rink barjerus, potenciali konkurencij , pirk jo derybin gali (žr.
Ataskaitos 3.6 skyri ), nustatyta, kad:
18

Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14 th Report), European Commission,
Brussels 2009, SEC(2009)376, Volume 2 (Part 2), figure 89. (TEO LT, AB skambu i užbaigimo kainas (3 minu i skambu io
piko metu pagrindu) palyginus su atitinkamomis Europos S jungos valstybi nari taikomomis skambu i užbaigimo kainomis
(3 minu i skambu io piko metu pagrindu)).
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1. UAB „ EUROCOM SIP“
užima 100 procent
Skambu i
užbaigimo
UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkos.
2.
jimo Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rink barjerai d l
technologinio negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle
kitam kio subjektui yra absoliut s.
3. Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje potencialios
konkurencijos n ra.
4. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“
Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje
neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui
UAB „ EUROCOM SIP“ .
3.6.6.

Nustatytos konkurencijos problemos

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle
rinkoje tyrim , RRT nustatytos šios konkurencijos problemos:
1. UAB „EUROCOM SIP“ turi motyv ir galimybi nesuteikti prieigos prie skambu i
užbaigimo UAB „EUROCOM SIP“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl prad j ar
pradedantys operatoriai), sujung savo tinklus su UAB „EUROCOM SIP“ Tinklu gyja
galimybi konkuruoti su UAB „EUROCOM SIP“ mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio
rinkose.
2. Atsirado nauja konkurencijos problema, jog UAB „EUROCOM SIP“ turi motyv ir
galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „EUROCOM SIP“
Tinkle kainas, nes Skambu i užbaigimo UAB „EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje kitas
operatorius pirk jo derybin s galios neturi ir negali daryti vienpus s lemiamos takos
operatoriui UAB „EUROCOM SIP“.

3.7.

Konkurencijos veiksmingumo Skambu i
Tinkle rinkoje tyrimas
3.7.1.

užbaigimo UAB „Linkotelus“

Rinkos dalis

Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkos dydis matuojamas UAB
„ Linkotelus“ Tinkle per atitinkam laikotarp užbaigt skambu i trukme (minut mis).
Skambu i užbaigimo paslauga Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje
prad ta teikti 2008 m. I ketvirt ir šios rinkos dydis yra 135 t kst. minu i (žr. Ataskaitos 24
paveiksl ), d l to, lyginant su bendra visuose Lietuvos Respublikoje teikiamuose Tinkluose
suteiktos skambu i užbaigimo paslaugos apimtimi (2007 metais – 1,763,666 t kst. minu i ,
2008 metais – 1,760,892 t kst. minu i , (žr. Ataskaitos 6 paveiksl )), UAB „ Linkotelus“ dalis
yra nedidel .
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24 paveikslas. Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkos dydis 2008 metais, minut mis.
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000

135.312

60.000
40.000
20.000
0
2008 m.
TEO LT, AB

Pastaba: Visi skambu iai siun iami per TEO LT, AB.
Šaltinis: UAB „ Linkotelus“ anketa ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.

Tiriamuoju laikotarpiu UAB „ Linkotelus“ skambu i užbaigimo paslaug teik tik
vienam Lietuvos Respublikoje veikl vykdan iam elektronini ryši operatoriui TEO LT, AB,
per kur UAB „ Linkotelus“ gavo skambu i srautus iš viešojo judriojo telefono ryšio operatori
ir iš užsienio operatori tinkl .
Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje skambu i užbaigimo paslaug
teikia tik UAB „ Linkotelus“ , tod l UAB „ Linkotelus“ užima 100 procent skambu i užbaigimo
UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkos dalies.
Išvada.
UAB „ Linkotelus“ yra vienintel skambu i užbaigimo paslaugos teik ja UAB
„ Linkotelus“ Tinkle rinkoje, tod l UAB „ Linkotelus“ užima 100 procent Skambu i užbaigimo
UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkos.
3.7.2.

jimo rink barjerai

Kaip nustatyta Ataskaitos 2.1 skyriuje, kitas operatorius, suteikdamas savo abonentams
galimyb susisiekti su UAB „ Linkotelus“ Tinklo abonentais, privalo pirkti skambu i užbaigimo
paslaug iš UAB „ Linkotelus“ , priešingu atveju kito operatoriaus abonentai netur s galimyb s
susisiekti su UAB „ Linkotelus“ abonentais.
Technologinis barjeras yra absoliutus ir eiti Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“
Tinkle rink kitam skambu i užbaigimo paslaugos tiek jui bei konkuruoti joje yra ne manoma.
UAB „ Linkotelus“ , eksploatuodama Tinkl ir teikdama skambu i užbaigimo paslaug savo
Tinkle, d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams teikti skambu i užbaigimo
paslaug UAB „ Linkotelus“ Tinkle nebuvimo yra monopolist .
Skambu i užbaigimo kain UAB „ Linkotelus“ Tinkle tiesiogiai arba netiesiogiai
sumoka kitas operatorius, kurio abonentas inicijuoja skambut . Toks tarpusavio atsiskaitymo
principas, vadinamas „ skambinan ioji pus moka“ . Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“
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Tinkle paslauga n ra pakei iama paklausos atžvilgiu, t. y. operatorius, kurio tinkle yra
inicijuojamas skambutis, neturi jokios alternatyvos skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“
Tinkle paslaugai ir privalo ši paslaug tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti iš UAB „ Linkotelus“ .
UAB „ Linkotelus“ , kontroliuodama prieig prie Tinklo galini tašk , turi galimyb
kontroliuoti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug prieinamum abonentui Tinklo galiniame
taške ir neleisti kitiems viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug teik jams pasiekti abonent tame
Tinklo galiniame taške. Tod l joks kitas operatorius, esant dabartin ms technologijoms, šioje
rinkoje negal t prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaugos, nes egzistuoja nat ralus
technologinis barjeras kitiems operatoriams eiti Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“
Tinkle rink .
D l aukš iau išvardint priežas i , jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“
Tinkle rink barjerai d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams teikti skambu i
užbaigimo paslaug UAB „ Linkotelus“ Tinkle nebuvimo, yra absoliut s.
Išvada.
jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rink barjerai d l technologinio
negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ Linkotelus“ Tinkle kitam operatoriui
yra absoliut s.
3.7.3.

Potenciali konkurencija

Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje skambu i užbaigimo paslaug
gali teikti tik UAB „ Linkotelus“ , kadangi šis operatorius kontroliuoja prieig prie savo abonent
naudojam Tinklo galini tašk (žr. Ataskaitos 1.4.5 skyri ). Kitam operatoriui d l šio
nat ralaus technologinio barjero prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaug Skambu i
užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje n ra galimyb s, tod l potencialios konkurencijos
n ra ir savaiminis konkurencijos vystymasis yra negalimas.
Išvada.
Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
3.7.4.

Pirk jo derybin galia

Pirk jo derybin galia nusako kit
kio subjekt , t. y. skambu i užbaigimo
UAB „ Linkotelus“ Tinkle paslaugos pirk j , galimybes daryti vienpus lemiam tak
skambu i užbaigimo paslaugos pardav jui UAB „ Linkotelus“ .
Kaip nurodyta Konkurencijos tarybos paaiškinim d l dominuojan ios pad ties
nustatymo 8 punkte, vienpus lemiama taka suprantama kaip kio subjekto galimyb s elgtis
atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurent , klient ir galiausiai vartotoj ,
daryti poveik preki kainoms, jimo rink galimyb ms ar kitoms veiklos s lygoms (pvz.,
derybinis spaudimas, ignoravimas), d l ko ribojama konkurencija toje rinkoje.
Pirk jo derybin galia egzistuoja, jei paslaugos teik jams nusprendus padidinti kainas ar
pabloginti parduodamo produkto savybes, klientai turi galimyb pasinaudoti atitinkamos rinkos
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si lom produkt alternatyvomis (t. y. šiuo atveju nepirkti skambu i užbaigimo paslaugos iš
UAB „ Linkotelus“ ) arba jei paslaugos gav jai gali daryti kitoki tak paslaugos teik jams.
Operatorius tiesiogiai nesusiduria su konkurencija atitinkamoje rinkoje, kai šioje rinkoje
jis yra vienintelis pardav jas. Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje tokia
situacija susidaro d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos teikimo technologinio pob džio,
sukurian io monopolin pad t . Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje kitas
operatorius, nor damas suteikti savo abonentui galimyb susisiekti su UAB „ Linkotelus“
abonentu, privalo pirkti skambu i užbaigimo paslaug tik iš UAB „ Linkotelus“ d l pa ios
skambu i užbaigimo paslaugos pakei iamumo negalimumo.
Tur dama nedaug abonent ir nor dama išlaikyti juos bei pritraukti naujus,
UAB „ Linkotelus“ , kaip ir bet kuris kitas veikl prad j s operatorius, yra suinteresuotas sujungti
savo Tinkl su kuo daugiau kit viešojo telefono ryšio rinkoje jau veikian i operatori tinkl ir
taip suteikti savo abonentams galimyb pasiekti kit operatori abonentus bei b ti pasiekiamais
patiems. Tokiu b du operatoriui atsiranda galimyb gauti skambu i iš kit tinkl ( einan i
skambu i ) sraut , t. y. galimyb savo Tinkle parduoti didmenin skambu i užbaigimo
paslaug .
Pirk jo derybin s galios nebuvim Skambu i užbaigimo UAB „Linkotelus“ Tinkle
rinkoje rodo šios aplinkyb s:
1. Kitas operatorius negali pasiekti UAB „ Linkotelus“ Tinklo abonento kitokiu b du, nei
tiesiogiai ar netiesiogiai pirkdamas UAB „ Linkotelus“ teikiam skambu i užbaigimo paslaug .
T lemia aplinkyb s, kad UAB „ Linkotelus“ kontroliuoja prieig prie savo abonent ir
UAB „ Linkotelus“ bei Lietuvos Respublikoje taikomas tarpusavio atsiskaitymo principas
„ skambinan ioji pus moka“ (nurodyta Ataskaitos 2.1 skyriuje).
2. UAB „ Linkotelus“ Tinkle nustatytoms skambu i užbaigimo paslaugos kainoms kiti
rinkos dalyviai negali daryti vienpus s lemiamos takos. Tarnybos turimomis žiniomis (2009 m.
geguž s 12 d. TEO LT, AB raštas Nr. 01-1-04-164) kio subjektui TEO LT, AB, 2008 m.
rugpj io 1 d. 40 procent sumažinus skambu i užbaigimo kainas, TEO LT, AB iki 2009 m.
balandžio 24 d. RRT direktoriaus sakymo Nr.1V-737 „ D l laikin j priemoni kio subjektui
UAB „ Linkotelus“ , turin iam didel tak skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ viešajame
telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje, nustatymo“ (Informaciniai
pranešimai, 2009, Nr. 45-592) nesugeb jo susider ti d l atitinkam skambu i užbaigimo UAB
„ Linkotelus“ Tinkle, kain mažinimo.
Pagal UAB „ Linkotelus“ rinkos tyrimui pateikt anket , UAB „ Linkotelus“ nuo 2008 m.
rugpj io 1 d. taik aukštesnes skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle kainas, nei buvo
taikomos TEO LT, AB Tinkle, t. y. skambu i užbaigimo atitinkamuose ši
kio subjekt
Tinkluose kainos tapo asimetrin s (žr. Ataskaitos 13 lentel ).

78

13 lentel .
kio subjekt UAB „ Linkotelus“ ir TEO LT, AB taikytos skambu i
užbaigimo kainos piko bei ne piko laiku, 2007–2008 m., Lt/min. (be PVM)

Kaina nurodyta
litais (be PVM)

UAB „Linkotelus“
Tinkle užbaigtiems skambu iams
taikomos kainos

Skambu io
sudarymo
kaina
Lt/pokalbiui

sudarymo ir

TEO LT, AB Tinkle taikomos skambu i
užbaigimo kainos
UAB „Linkotelus“

Skambu io
Skambu io
Skambu io
Skambu io
Skambu io
sudarymo kaina užbaigimo kaina užbaigimo kaina
užbaigimo
užbaigimo
kaina piko laiku kaina ne piko
Lt/pokalbiui
piko laiku
ne piko laiku
laiku

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas
iki 2008-08-01

0,06

0,10

0,06

0,06

0,10

0,06

Skambu i iš
LR tinkl
užbaigimas nuo
2008-08-01

0,06

0,10

0,06

0,036

0,06

0,036

Šaltinis: TEO LT, AB ir UAB „ Linkotelus“ anket duomenys.

Kaip nurodyta Ataskaitos 13 lentel je, UAB „ Linkotelus“ nuo 2008 m. rugpj io 1 d.
skambu iams iš TEO LT, AB Tinklo taik 0,10 Lt/min. skambu io užbaigimo kain piko laiku,
0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir 0,06 lito skambu io sudarymo kain ,
kas s lygojo, kad kio subjektui TEO LT, AB vykdant 2008 m. sausio 31 d. RRT sprendim d l
efektyvaus operatoriaus kain nustatymo ir nuo 2008 m. rugpj io 1 d. sumažinus skambu i
užbaigimo kainas TEO LT, AB Tinkle, kainos tapo asimetrin s. Pažym tina, kad skambu i
užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle kaina tiriamuoju laikotarpiu nebuvo reguliuojama
atsižvelgiant TEO LT, AB ir UAB „ Linkotelus“ 2005 m. liepos 21 d. pasirašytos tinkl
sujungimo sutarties Nr. 2005/LTP-33 C.1.1. priede numatyt kain simetriškumo nuostat , kuri
numato, kad pasikeitus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle kainoms, atitinkamai
pakei iamos ir UAB „ Linkotelus“ Tinkle skambu i užbaigimo kainos.
3. Lietuvoje viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori taikomos skambu i užbaigimo
kainos yra vienos aukš iausi Europos S jungos valstyb se nar se. Bendroje pozicijoje d l
priemoni pabr žiama, kad skambu i užbaigimo rinkose dažniausia problema yra pernelyg
aukštos kainos (angl. excessive prices).
Kaip matyti iš Ataskaitos 18 paveikslo, TEO LT, AB taikomos kainos yra vienos
aukš iausi , lyginant jas su Europos S jungos valstyb se nar se taikomomis atitinkamomis
kainomis.19 Iki 2008 m. rugpj io 1 d. UAB „ Linkotelus“ Tinkle skambu i užbaigimo kainos
buvo vienodos su TEO LT, AB Tinkle taikomomis nacionalini skambu i užbaigimo kainomis
(0,10 Lt/min. skambu io užbaigimo kaina piko laiku, 0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kaina
ne piko laiku ir 0,06 lito skambu io sudarymo kaina), o nuo 2008 m. rugpj io 1 d. TEO LT, AB
sumažinus skambu i užbaigimo kainas savame Tinkle, UAB „ Linkotelus“ Tinkle skambu i
užbaigimo kainos tapo didesn s nei kio subjekto TEO LT, AB. Atsižvelgiant tai, galima teigti,
kad UAB „ Linkotelus“ Tinkle skambu i užbaigimo kainos yra vienos aukš iausi Europos
S jungoje.

19

Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14 th Report), European Commission,
Brussels 2009, SEC(2009)376, Volume 2 (Part 2), figure 89. (TEO LT, AB skambu i užbaigimo kainas (3 minu i skambu io
piko metu pagrindu) palyginus su atitinkamomis Europos S jungos valstybi nari taikomomis skambu i užbaigimo kainomis
(3 minu i skambu io piko metu pagrindu)).
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4. Trump laikotarp mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian i ar
veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje pradedan i operatori taka
UAB „ Linkotelus“ .
Trump laikotarp veikiantys ar veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio
rinkoje pradedantys operatoriai turi iniciatyv sujungti savo Tinklus su kuo daugiau kit
operatori tinkl nor dami, kad j abonentai pasiekt kuo daugiau kit operatori abonent .
Pradedantis veikl operatorius, negali daryti takos UAB „ Linkotelus“ skambu i užbaigimo
paslaugos teikimo s lygoms, nes toks operatorius tur s pernelyg maž abonent skai i bei pats
bus suinteresuotas sujungti savo Tinkl su UAB „ Linkotelus“ Tinklu. Pradedantis veikl
operatorius, nors ir negal t teikti skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Linkotelus“ Tinkle,
ta iau b t potencialus konkurentas mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje
veikian iai UAB „ Linkotelus“ , tod l UAB „ Linkotelus“ netur s iniciatyvos sujungti savo Tinklo
su pradedan io veikl operatoriaus Tinklu.
Be to, UAB „ Linkotelus“ tiesiogiai sujungti tinklus gali b ti efektyvu tik su tais
operatoriais, su kuriais abipusiai skambu i srautai yra pakankamai dideli.
Išvada.
D l aukš iau išvardint argument , t. y. nesant konkurencinio spaudimo Skambu i
užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB
„ Linkotelus“ Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos
takos operatoriui UAB „ Linkotelus“ .
3.7.5.

Konkurencijos veiksmingumo tyrimo išvada

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle
rinkoje tyrim , RRT konstatuoja, kad konkurencija Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“
Tinkle rinkoje n ra veiksminga, nes išanalizavus pagrindinius kriterijus – rinkos dal , jimo
rink barjerus, potenciali konkurencij , pirk jo derybin gali (žr. Ataskaitos 3.7 skyri ),
nustatyta, kad:
1. UAB „ Linkotelus“ užima 100 procent Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“
Tinkle rinkos.
2.
jimo
Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rink barjerai d l
technologinio negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ Linkotelus“ Tinkle kitam
kio subjektui yra absoliut s.
3. Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos
n ra.
4. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle
rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje neturi pirk jo
derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ Linkotelus“ .
3.7.6.

Nustatytos konkurencijos problemos

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle
rinkoje tyrim , RRT nustatytos šios konkurencijos problemos:
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1. UAB „Linkotelus“ turi motyv ir galimybi nesuteikti prieigos prie skambu i
užbaigimo UAB „Linkotelus“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl prad j ar
pradedantys operatoriai), sujung savo tinklus su UAB „Linkotelus“ Tinklu gyja galimybi
konkuruoti su UAB „Linkotelus“ mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkose.
2. UAB „Linkotelus“ turi motyv ir galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i
užbaigimo paslaugos UAB „Linkotelus“ Tinkle kainas, nes Skambu i užbaigimo UAB
„Linkotelus“ Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo derybin s galios neturi ir negali daryti
vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „Linkotelus“.

3.8.

Konkurencijos veiksmingumo Skambu i
Tinkle rinkoje tyrimas
3.8.1.

užbaigimo UAB „Mediafon“

Rinkos dalis

Skambu i
užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkos dydis matuojamas
UAB „ Mediafon“ Tinkle per atitinkam laikotarp užbaigt skambu i trukme (minut mis).
Skambu i užbaigimo paslauga Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje
prad ta teikti 2006 metais. 2008 m. skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje
suteiktos skambu i užbaigimo paslaugos apimtis, palyginus su 2007 m. išaugo 2,8 karto, t. y.
nuo 1,310 t kst. min. iki 3,633 t kst. min. Ta iau lyginant su bendra visuose Lietuvos
Respublikoje teikiamuose Tinkluose suteiktos skambu i užbaigimo paslaugos apimtimi
(2007 metais – 1,763,666 t kst. minu i , 2008 metais – 1,760,892 t kst. minu i , (žr. Ataskaitos
6 paveiksl )), UAB „ Mediafon“ dalis yra nedidel .
25 paveikslas. Skambu i
minut mis.

užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkos dydis 2007–2008 metais,

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
iš užsienio tinkl
iš kit LR tinkl
Vidiniai skambu iai

2007 m.

2008 m.

140.181

664.829

1.159.186

2.949.311

10.605

18.369

Šaltinis: UAB „ Mediafon“ anketa.
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26 paveikslas. Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkos strukt ra pagal užbaigt
skambu i kilm 2007–2008 metais.
100%
10,7%

90%

18,3%

80%
70%
60%
50%

88,5%

40%

81,2%

30%
20%
10%
0,8%

0%
2007 m.
Vidiniai skambu iai

0,5%
2008 m.

iš kit LR tinkl

iš užsienio tinkl

Šaltinis: UAB „ Mediafon“ anketa ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.

UAB „ Mediafon“ nurod , kad iš Lietuvos Respublikoje veikl vykdan i operatori
skambu i užbaigimo paslaug teik operatoriams AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, TEO
LT, AB, UAB „ Tele2“ , UAB „ Bit Lietuva“ , UAB „ Omnitel“ , UAB „ EUROCOM SIP“ ir UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , ta iau nenurod šiems operatoriams suteiktos
skambu i užbaigimo paslaugos apim i (Pastaba: nurod tik bendr užbaigt skambu i
apimt ). Kaip matoma iš Ataskaitos 26 paveikslo, daugiausia UAB „ Mediafon“ Tinkle buvo
užbaigt skambu i , inicijuot kituose Lietuvos Respublikoje veikian i operatori tinkluose, –
2007 m. 88,5 proc., o 2008 m. 81,2 proc.
Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje skambu i užbaigimo paslaug
teikia tik UAB „ Mediafon“ , tod l UAB „ Mediafon“ užima 100 procent Skambu i užbaigimo
UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkos dalies.
Išvada.
UAB „ Mediafon“ yra vienintel skambu i užbaigimo paslaugos teik ja UAB
„ Mediafon“ Tinkle rinkoje, tod l UAB „ Mediafon“ užima 100 procent Skambu i užbaigimo
UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkos.
3.8.2.

jimo rink barjerai

Kaip nustatyta Ataskaitos 2.1 skyriuje, kitas operatorius, suteikdamas savo abonentams
galimyb susisiekti su UAB „ Mediafon“ Tinklo abonentais (galutiniais paslaug gav jais),
privalo pirkti skambu i užbaigimo paslaug iš UAB „ Mediafon“ , priešingu atveju kito
operatoriaus abonentai netur s galimyb s susisiekti su UAB „ Mediafon“ abonentais (galutiniais
paslaug gav jais).
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Technologinis barjeras yra absoliutus ir eiti Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“
Tinkle rink kitam skambu i užbaigimo paslaugos tiek jui bei konkuruoti joje yra ne manoma.
UAB „ Mediafon“ , eksploatuodama Tinkl ir teikdama skambu i užbaigimo paslaug savo
Tinkle, d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams teikti skambu i užbaigimo
paslaug UAB „ Mediafon“ Tinkle nebuvimo yra monopolist .
Skambu i užbaigimo kain UAB „ Mediafon“ Tinkle tiesiogiai arba netiesiogiai sumoka
kitas operatorius, kurio abonentas inicijuoja skambut . Toks tarpusavio atsiskaitymo principas,
vadinamas „ skambinan ioji pus moka“ . Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle
paslauga n ra pakei iama paklausos atžvilgiu, t. y. operatorius, kurio tinkle yra inicijuojamas
skambutis, neturi jokios alternatyvos skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle paslaugai ir
privalo ši paslaug tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti iš UAB „ Mediafon“ .
UAB „ Mediafon“ , kontroliuodama prieig prie Tinklo galini tašk , turi galimyb
kontroliuoti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug prieinamum abonentui Tinklo galiniame
taške ir neleisti kitiems viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug teik jams pasiekti abonent tame
Tinklo galiniame taške. Tod l joks kitas operatorius, esant dabartin ms technologijoms, šioje
rinkoje negal t prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaugos, nes egzistuoja nat ralus
technologinis barjeras kitiems operatoriams eiti Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“
Tinkle rink .
D l aukš iau išvardint priežas i , jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“
Tinkle rink barjerai d l technologini galimybi kitiems paslaug teik jams teikti skambu i
užbaigimo paslaug UAB „ Mediafon“ Tinkle nebuvimo, yra absoliut s.
Išvada.
jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rink barjerai d l technologinio
negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ Mediafon“ Tinkle kitam operatoriui
yra absoliut s.
3.8.3.

Potenciali konkurencija

Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje skambu i užbaigimo paslaug
gali teikti tik UAB „ Mediafon“ , kadangi šis operatorius kontroliuoja prieig prie savo abonent
naudojam Tinklo galini tašk (žr. Ataskaitos 1.4.5 skyri ). Kitam operatoriui d l šio
nat ralaus technologinio barjero prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaug Skambu i
užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje n ra galimyb s, tod l potencialios konkurencijos
n ra ir savaiminis konkurencijos vystymasis yra negalimas.
Išvada.
Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
3.8.4.

Pirk jo derybin galia

Pirk jo derybin galia nusako kit
kio subjekt , t. y. skambu i užbaigimo
UAB „ Mediafon“ Tinkle paslaugos pirk j , galimybes daryti vienpus lemiam
tak
skambu i užbaigimo paslaugos pardav jui UAB „ Mediafon“ .
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Kaip nurodyta Konkurencijos tarybos paaiškinim d l dominuojan ios pad ties
nustatymo 8 punkte, vienpus lemiama taka suprantama kaip kio subjekto galimyb s elgtis
atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurent , klient ir galiausiai vartotoj ,
daryti poveik preki kainoms, jimo rink galimyb ms ar kitoms veiklos s lygoms (pvz.,
derybinis spaudimas, ignoravimas), d l ko ribojama konkurencija toje rinkoje.
Pirk jo derybin galia egzistuoja, jei paslaugos teik jams nusprendus padidinti kainas ar
pabloginti parduodamo produkto savybes, klientai turi galimyb pasinaudoti atitinkamos rinkos
si lom produkt alternatyvomis (t. y. šiuo atveju nepirkti skambu i užbaigimo paslaugos iš
UAB „ Mediafon“ ) arba jei paslaugos gav jai gali daryti kitoki tak paslaugos teik jams.
Operatorius tiesiogiai nesusiduria su konkurencija atitinkamoje rinkoje, kai šioje rinkoje
jis yra vienintelis pardav jas. Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje tokia
situacija susidaro d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos teikimo technologinio pob džio,
sukurian io monopolin pad t . Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje kitas
operatorius, nor damas suteikti savo abonentui galimyb susisiekti su UAB „ Mediafon“
abonentu, privalo pirkti skambu i užbaigimo paslaug tik iš UAB „ Mediafon“ d l pa ios
skambu i užbaigimo paslaugos pakei iamumo negalimumo.
Tur dama nedaug abonent ir nor dama išlaikyti juos bei pritraukti naujus,
UAB „ Mediafon“ , kaip ir bet kuris kitas veikl prad j s operatorius, yra suinteresuota sujungti
savo Tinkl su kuo daugiau kit viešojo telefono ryšio rinkoje jau veikian i operatori tinkl ir
taip suteikti savo abonentams galimyb pasiekti kit operatori abonentus bei b ti pasiekiamais
patiems. Tokiu b du operatoriui atsiranda galimyb gauti skambu i iš kit tinkl ( einan i
skambu i ) sraut , t. y. galimyb savo Tinkle parduoti didmenin skambu i užbaigimo
paslaug .
Pirk jo derybin s galios nebuvim Skambu i užbaigimo UAB „Mediafon“ Tinkle
rinkoje rodo šios aplinkyb s:
1. Kitas operatorius negali pasiekti UAB „ Mediafon“ Tinklo abonento kitokiu b du, nei
tiesiogiai ar netiesiogiai pirkdamas UAB „ Mediafon“ teikiam skambu i užbaigimo paslaug .
T lemia aplinkyb s, kad UAB „ Mediafon“ kontroliuoja prieig prie savo abonent ir
UAB „ Mediafon“ bei Lietuvos Respublikoje taikomas tarpusavio atsiskaitymo principas
„ skambinan ioji pus moka“ (nurodyta Ataskaitos 2.1 skyriuje).
2. UAB „ Mediafon“ Tinkle nustatytoms skambu i užbaigimo paslaugos kainoms kiti
rinkos dalyviai negali daryti vienpus s lemiamos takos. Kaip nurodyta Ataskaitos 1.4.4 skyriuje,
nuo 2008 m. rugpj io 1 d. atskiri operatoriai savo Tinkluose taik skirtingas skambu io
užbaigimo kainas, nes kio subjektui TEO LT, AB vykdant 2008 m. sausio 31 d. RRT sprendim
d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo ir 2008 m. rugpj io 1 d. 40 procent sumažinus
skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle kainas, kio subjektai UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ , UAB „ Linkotelus“ ir UAB „ CSC Telecom“ nesutiko vykdyti tinkl
sujungimo sutar i C1.1. prieduose tvirtintos simetriškumo nuostatos ir nepasiraš tinkl
sujungimo sutar i papildom susitarim . D l šios priežasties RRT 2008 m. gruodžio 24 d. buvo
išnagrin tas gin as tarp kio subjekt UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ir TEO LT,
AB d l skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle kain
keitimo. Gin
tarp kio subjekt , teikian i elektronini ryši tinklus ir (ar) paslaugas,
sprendimo komisijos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimu Nr. (46.26) GPS-42, patvirtintu RRT
direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. sakymu Nr. 1V-78, buvo pripažinta, kad kio subjektas TEO
LT, AB neturi teis s vienašališkai keisti UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ir TEO
LT, AB 2004 m. liepos 15 d. pasirašytos tinkl sujungimo sutarties Nr. 2004/LTP-59 B2.1. ir
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C1.1. prieduose nurodyt nacionalinio terminavimo paslaug kain ir TEO LT, AB buvo
pareigotas der tis d l aukš iau min tos tinkl sujungimo sutarties B2.1. ir C1.1. prieduose20
nustatyt nacionalinio terminavimo paslaug kain keitimo. Atsižvelgiant š gin tarp kio
subjekt , teikian i elektronini ryši tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo komisijos 2008 m.
gruodžio 24 d. priimt sprendim Nr. (46.26) GPS-42, patvirtint RRT direktoriaus 2009 m.
sausio 16 d. sakymu Nr. 1V-78, darytina išvada, kad bet kuriam kio subjektui (šiuo atveju tai
b t UAB „ Mediafon“ ) nesutikus su TEO LT, AB si lomomis tinkl sujungimo sutarties
pakeitimo s lygomis, sutartis likt nepakeista. Taigi, nors šiuo tiriamuoju laikotarpiu kio
subjektams (TEO LT, AB ir UAB „ Mediafon“ ) pavyko tarpusavyje susitarti d l simetriškai
taikom skambu i užbaigimo paslaugos kain j tinkluose (žr. Ataskaitos 14 lentel ), ta iau
kuomet TEO LT, AB, vykdydamas 2008 m. sausio 31 d. RRT sprendim d l efektyvaus
operatoriaus kain nustatymo, 2010 m. sausio 1 d. mažins skambu i užbaigimo kainas, UAB
„ Mediafon“ tur s galimybi ir motyv išlaikyti didesn skambu i užbaigimo kain UAB
„ Mediafon“ Tinkle. Tai s lygot skambu i užbaigimo paslaugos Tinkluose rinkoje kain
asimetrij .
kio subjektams susitarus d l TEO LT, AB ir UAB „ Mediafon“ Tinkluose taikom
skambu i užbaigimo kain , tiriamuoju laikotarpiu UAB „ Mediafon“ Tinkle taikoma
skambu i , inicijuot Lietuvos Respublikoje teikiamuose Tinkluose, užbaigimo kaina buvo lygi
kainai, kuri už skambu i užbaigim savo Tinkle taik operatorius TEO LT, AB (žr. Ataskaitos
14 lentel ).
14 lentel . Tiriamuoju laikotarpiu kio subjekt UAB „ Mediafon“ ir TEO LT, AB taikytos skambu i
sudarymo ir užbaigimo kainos piko bei ne piko laiku.
UAB „Mediafon“
Tinkle užbaigtiems skambu iams
taikomos kainos

Kaina nurodyta litais
Skambu io
(be PVM)

Skambu io
Skambu io
sudarymo
užbaigimo
užbaigimo
kaina
kaina piko laiku kaina ne piko
laiku
Lt/pokalbiui

TEO LT, AB Tinkle taikomos skambu i
užbaigimo kainos
UAB „Mediafon“
Skambu io
sudarymo
kaina
Lt/pokalbiui

Skambu io
Skambu io
užbaigimo
užbaigimo
kaina piko laiku kaina ne piko
laiku

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas nuo
2007 m. iki 2008-08-01

0,06

0,10

0,06

0,06

0,10

0,06

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas nuo
2008-08-01

0,036

0,06

0,036

0,036

0,06

0,036

Šaltinis: TEO LT, AB ir UAB „ Mediafon“ anket duomenys.

Kaip nurodyta Ataskaitos 14 lentel je, UAB „ Mediafon“ nuo 2007 m. iki 2008 m.
rugpj io 1 d. skambu iams iš TEO LT, AB Tinklo taik 0,10 Lt/min. skambu io užbaigimo
kain piko laiku, 0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir 0,06 lito skambu io
sudarymo kain , o nuo 2008 m. rugpj io 1 d. - 0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kain piko
laiku, 0,036 Lt/min. skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir 0,036 lito skambu io sudarymo
kain . Pažym tina, kad skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle kaina tiriamuoju
laikotarpiu nebuvo reguliuojama atsižvelgiant TEO LT, AB ir UAB „ Mediafon“ 2003 m.
20

C.1.1 priede tvirtinta kain simetriškumo nuostata, kuri numato, kad pasikeitus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
kainoms, kurios pateiktos B2.1 Sutarties priede, atitinkamai pakei iamos ir kito kio subjekto skambu i užbaigimo kainos.

85

gruodžio 3 d. pasirašytos tinkl sujungimo sutarties Nr. 2003/LTP-107 C.1.1. priede numatyt
kain simetriškumo nuostat .
3. Lietuvoje viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori taikomos skambu i užbaigimo
kainos yra vienos aukš iausi Europos S jungos valstyb se nar se. Bendroje pozicijoje d l
priemoni pabr žiama, kad skambu i užbaigimo rinkose dažniausia problema yra pernelyg
aukštos kainos (angl. excessive prices).
2007–2008 met laikotarpiu UAB „ Mediafon“ Tinkle skambu i užbaigimo kainos buvo
lygios TEO LT, AB Tinkle taikomoms nacionalini skambu i užbaigimo kainoms. Kadangi,
TEO LT, AB taikomos kainos yra vienos aukš iausi , lyginant jas su Europos S jungos
valstyb se nar se taikomomis atitinkamomis kainomis21 (žr. Ataskaitos 18 paveiksl ), tai galima
teigti, kad UAB „ Mediafon“ Tinkle skambu i užbaigimo kainos taip pat yra vienos aukš iausi
Europos S jungoje.
4. Trump laikotarp mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian i ar
veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje pradedan i operatori taka
UAB „ Mediafon“ .
Trump laikotarp veikiantys ar veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio
rinkoje pradedantys operatoriai turi iniciatyv sujungti savo Tinklus su kuo daugiau kit
operatori tinkl nor dami, kad j abonentai pasiekt kuo daugiau kit operatori abonent .
Pradedantis veikl operatorius, negali daryti takos UAB „ Mediafon“ skambu i užbaigimo
paslaugos teikimo s lygoms, nes toks operatorius tur s pernelyg maž abonent skai i bei pats
bus suinteresuotas sujungti savo Tinkl su UAB „ Mediafon“ Tinklu. Pradedantis veikl
operatorius, nors ir negal t teikti skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Mediafon“ Tinkle,
ta iau b t potencialus konkurentas mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje
veikian iai UAB „ Mediafon“ , tod l UAB „ Mediafon“ netur s iniciatyvos sujungti savo Tinklo
su pradedan io veikl operatoriaus Tinklu.
Be to, UAB „ Mediafon“ tiesiogiai sujungti tinklus gali b ti efektyvu tik su tais
operatoriais, su kuriais abipusiai skambu i srautai yra pakankamai dideli.
Išvada.
D l aukš iau išvardint argument , t. y. nesant konkurencinio spaudimo Skambu i
užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB
„ Mediafon“ Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos
takos operatoriui UAB „ Mediafon“ .
3.8.5.

Konkurencijos veiksmingumo tyrimo išvada

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle
rinkoje tyrim , RRT konstatuoja, kad konkurencija Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“
Tinkle rinkoje n ra veiksminga, nes išanalizavus pagrindinius kriterijus – rinkos dal , jimo
rink barjerus, potenciali konkurencij , pirk jo derybin gali (žr. Ataskaitos 3.8 skyri ),
nustatyta, kad:
21

Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14 th Report), European Commission,
Brussels 2009, SEC(2009)376, Volume 2 (Part 2), figure 89. (TEO LT, AB skambu i užbaigimo kainas (3 minu i skambu io
piko metu pagrindu) palyginus su atitinkamomis Europos S jungos valstybi nari taikomomis skambu i užbaigimo kainomis
(3 minu i skambu io piko metu pagrindu)).
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1. UAB „ Mediafon“ užima 100 procent Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“
Tinkle rinkos.
2.
jimo
Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rink barjerai d l
technologinio negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ Mediafon“ Tinkle kitam
kio subjektui yra absoliut s.
3. Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos
n ra.
4. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle
rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje neturi pirk jo
derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ Mediafon“ .
3.8.6.

Nustatytos konkurencijos problemos

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle
rinkoje tyrim , RRT nustato, kad:
1. Išliko 2008 m. vykdyto Skambu i užbaigimo Tinkle rinkos tyrimo metu nustatyta
konkurencijos problema, jog UAB „Mediafon“ turi motyv ir galimybi nesuteikti prieigos prie
skambu i užbaigimo UAB „Mediafon“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl prad j
ar pradedantys operatoriai), sujung savo tinklus su UAB „Mediafon“ Tinklu gyja galimybi
konkuruoti su UAB „Mediafon“ mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkose.
2. Atsirado nauja konkurencijos problema, jog UAB „Mediafon“ turi motyv ir galimybi
taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „Mediafon“ Tinkle kainas, nes
Skambu i užbaigimo UAB „Mediafon“ Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo derybin s galios
neturi ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „Mediafon“.

3.9.

Konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje tyrimas
3.9.1.

Rinkos dalis

Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkos dydis
matuojamas UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle per atitinkam laikotarp
užbaigt skambu i trukme (minut mis). Skambu i užbaigimo paslauga Skambu i užbaigimo
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje prad ta teikti 2004 metais.
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27 paveikslas. Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkos dydis
2007–2008 metais, minut mis.
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

2007 m.

2008 m.

iš užsienio tinkl

115.814

912.964

iš LR tinkl

955.024

2.051.920

Vidiniai skambu iai

103.073

206.319

Šaltinis: UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ anketa ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.

Iš Ataskaitos 27 paveikslo matyti, kad Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinka 2007 m. sudar 1,174 t kst. minu i , o 2008 m. –
3,171 t kst. minu i , t. y. išaugo 2,7 karto.
Didžiausi užbaigt skambu i dal UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle
sudaro skambu iai, inicijuoti Lietuvos Respublikos viešojo telefono ryšio operatori Tinkluose,
t. y. 2007 m. sudar 81,35 proc., o 2008 m. – 64,7 proc. (žr. Ataskaitos 28 paveiksl ). Lyginant
su bendra visuose Lietuvos Respublikoje teikiamuose Tinkluose suteiktos skambu i užbaigimo
paslaugos apimtimi (2007 metais – 1,763,666 t kst. minu i , 2008 metais – 1,760,892 t kst.
minu i , (žr. Ataskaitos 6 paveiksl )), UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ dalis yra
nedidel .
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ nurod , kad iš Lietuvos Respublikoje
veikl vykdan i elektronini ryši operatori tiriamuoju laikotarpiu skambu i užbaigimo
paslaug teik tik operatoriams TEO LT, AB, UAB „ Bit Lietuva“ ir UAB „ Mediafon“ .
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28 paveikslas. Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
strukt ra pagal užbaigt skambu i minutes 2007–2008 met laikotarpiu, proc.
100%
90%

tinklas“ Tinkle rinkos

9,87%
28,79%

80%
70%
60%
50%

81,35%

40%

64,70%

30%
20%
10%
0%

8,78%

6,51%

2007 m.

2008 m.

Vidiniai skambu iai

iš LR tinkl

iš užsienio tinkl

Šaltinis: UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ anketa ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.

Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje
skambu i užbaigimo paslaug teikia tik UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , tod l
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ užima 100 procent Skambu i užbaigimo
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkos dalies.
Išvada.
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ yra vienintel skambu i užbaigimo
paslaugos teik ja UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje, tod l
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ užima 100 procent Skambu i užbaigimo
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkos.
3.9.2.

jimo rink barjerai

Kaip nustatyta Ataskaitos 2.1 skyriuje, kitas operatorius, suteikdamas savo abonentams
galimyb susisiekti su UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinklo abonentais, privalo
pirkti skambu i užbaigimo paslaug iš UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , priešingu
atveju kito operatoriaus abonentai netur s galimyb s susisiekti su UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ abonentais.
Technologinis barjeras yra absoliutus ir eiti Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle rink kitam skambu i užbaigimo paslaugos tiek jui bei
konkuruoti joje yra ne manoma. UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , eksploatuodama
Tinkl ir teikdama skambu i užbaigimo paslaug savo Tinkle, d l technologini galimybi
kitiems paslaug teik jams teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle nebuvimo yra monopolist .
Skambu i užbaigimo kain UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle
tiesiogiai arba netiesiogiai sumoka kitas operatorius, kurio abonentas inicijuoja skambut . Toks
tarpusavio atsiskaitymo principas, vadinamas „ skambinan ioji pus moka“ . Skambu i
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užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle paslauga n ra pakei iama
paklausos atžvilgiu, t. y. operatorius, kurio tinkle yra inicijuojamas skambutis, neturi jokios
alternatyvos skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle
paslaugai ir privalo ši paslaug tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti iš UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ .
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , kontroliuodama prieig prie Tinklo galini
tašk , turi galimyb kontroliuoti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug prieinamum abonentui
Tinklo galiniame taške ir neleisti kitiems viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug teik jams
pasiekti abonent tame Tinklo galiniame taške. Tod l joks kitas operatorius, esant dabartin ms
technologijoms, šioje rinkoje negal t prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaugos, nes
egzistuoja nat ralus technologinis barjeras kitiems operatoriams eiti Skambu i užbaigimo
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rink .
D l aukš iau išvardint priežas i , jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle rink barjerai d l technologini galimybi kitiems paslaug
teik jams teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
Tinkle nebuvimo, yra absoliut s.
Išvada.
jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle
rink barjerai d l technologinio negalimumo teikti skambu i
užbaigimo paslaug
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle kitam operatoriui yra absoliut s.
3.9.3.

Potenciali konkurencija

Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje
skambu i užbaigimo paslaug gali teikti tik UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ,
kadangi šis operatorius kontroliuoja prieig prie savo abonent naudojam Tinklo galini tašk
(žr. Ataskaitos 1.4.5 skyri ). Kitam operatoriui d l šio nat ralaus technologinio barjero prad ti
teikti skambu i
užbaigimo paslaug
Skambu i
užbaigimo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje n ra galimyb s, tod l potencialios konkurencijos n ra ir
savaiminis konkurencijos vystymasis yra negalimas.
Išvada.
Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
potencialios konkurencijos n ra.
3.9.4.

tinklas“ Tinkle rinkoje

Pirk jo derybin galia

Pirk jo derybin galia nusako kit
kio subjekt , t. y. skambu i užbaigimo
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle paslaugos pirk j , galimybes daryti
vienpus lemiam tak skambu i užbaigimo paslaugos pardav jui UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ .
Kaip nurodyta Konkurencijos tarybos paaiškinim d l dominuojan ios pad ties
nustatymo 8 punkte, vienpus lemiama taka suprantama kaip kio subjekto galimyb s elgtis
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atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurent , klient ir galiausiai vartotoj ,
daryti poveik preki kainoms, jimo rink galimyb ms ar kitoms veiklos s lygoms (pvz.,
derybinis spaudimas, ignoravimas), d l ko ribojama konkurencija toje rinkoje.
Pirk jo derybin galia egzistuoja, jei paslaugos teik jams nusprendus padidinti kainas ar
pabloginti parduodamo produkto savybes, klientai turi galimyb pasinaudoti atitinkamos rinkos
si lom produkt alternatyvomis (t. y. šiuo atveju nepirkti skambu i užbaigimo paslaugos iš
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ) arba jei paslaugos gav jai gali daryti kitoki tak
paslaugos teik jams.
Operatorius tiesiogiai nesusiduria su konkurencija atitinkamoje rinkoje, kai šioje rinkoje
jis yra vienintelis pardav jas. Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ Tinkle rinkoje tokia situacija susidaro d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos
teikimo technologinio pob džio, sukurian io monopolin pad t . Skambu i užbaigimo
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje kitas operatorius, nor damas
suteikti savo abonentui galimyb susisiekti su UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
abonentu, privalo pirkti skambu i užbaigimo paslaug tik iš UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos pakei iamumo
negalimumo.
Tur damas nedaug abonent ir nor dama išlaikyti juos bei pritraukti naujus,
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , kaip ir bet kuris kitas veikl prad j s operatorius,
yra suinteresuotas sujungti savo Tinkl su kuo daugiau kit viešojo telefono ryšio rinkoje jau
veikian i operatori tinkl ir taip suteikti savo abonentams galimyb pasiekti kit operatori
abonentus bei b ti pasiekiamais patiems. Tokiu b du operatoriui atsiranda galimyb gauti
skambu i iš kit tinkl ( einan i skambu i ) sraut , t. y. galimyb savo Tinkle parduoti
didmenin skambu i užbaigimo paslaug .
Pirk jo derybin s galios nebuvim Skambu i užbaigimo UAB „Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje rodo šios aplinkyb s:
1. Kitas operatorius negali pasiekti UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinklo
abonento kitokiu b du, nei tiesiogiai ar netiesiogiai pirkdamas UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ teikiam skambu i užbaigimo paslaug . T lemia aplinkyb s, kad
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ visiškai kontroliuoja prieig prie savo abonent ir
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ bei Lietuvos Respublikoje taikomas tarpusavio
atsiskaitymo principas „ skambinan ioji pus moka“ (nurodyta Ataskaitos 2.1 skyriuje).
2. UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle nustatytoms skambu i
užbaigimo paslaugos kainoms kiti rinkos dalyviai negali daryti vienpus s lemiamos takos. Kaip
nurodyta Ataskaitos 1.4.4 skyriuje, nuo 2008 m. rugpj io 1 d. atskiri operatoriai savo Tinkluose
taik skirtingas skambu io užbaigimo kainas, nes kio subjektui TEO LT, AB vykdant 2008 m.
sausio 31 d. RRT sprendim d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo ir 2008 m. rugpj io 1
d. 40 procent sumažinus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle kainas, kio subjektai UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , UAB „ Linkotelus“ ir UAB „ CSC Telecom“ nesutiko
vykdyti tinkl sujungimo sutar i C1.1. prieduose tvirtintos simetriškumo nuostatos ir
nepasiraš tinkl sujungimo sutar i papildom susitarim . D l šios priežasties RRT 2008 m.
gruodžio 24 d. buvo išnagrin tas gin as tarp kio subjekt UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ ir TEO LT, AB d l skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
Tinkle kain keitimo. Gin tarp kio subjekt , teikian i elektronini ryši tinklus ir (ar)
paslaugas, sprendimo komisijos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimu Nr. (46.26) GPS-42,
patvirtintu RRT direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. sakymu Nr. 1V-78, buvo pripažinta, kad kio
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subjektas TEO LT, AB neturi teis s vienašališkai keisti UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ ir TEO LT, AB 2004 m. liepos 15 d. pasirašytos tinkl sujungimo sutarties Nr.
2004/LTP-59 B2.1. ir C1.1. prieduose nurodyt nacionalinio terminavimo paslaug kain ir TEO
LT, AB buvo pareigotas der tis d l aukš iau min tos tinkl sujungimo sutarties B2.1. ir C1.1.
prieduose22 nustatyt nacionalinio terminavimo paslaug kain keitimo. UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ gin tarp kio subjekt , teikian i elektronini ryši tinklus ir (ar)
paslaugas, sprendimo komisijai pateiktame prašyme teig , jog „ kol nepakeistas Sutarties B2.1
priedas Sutarties nustatyta tvarka, n ra jokio pagrindo teigti, jog NTT neva pažeidžia Sutarties
C1.1. priedo nuostat <… >“ . D l šios priežasties UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
nesutiko pakeisti tinkl sujungimo sutarties s lygas. Pažym tina, kad kio subjektai TEO LT,
AB ir UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ iki 2009 m. balandžio 24 d. RRT
direktoriaus sakymo Nr.1V-559 „ D l laikin j priemoni kio subjektui UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ , turin iam didel tak skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje,
nustatymo“ (Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 35-488) nesugeb jo susider ti d l atitinkam
skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle, kain mažinimo.
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , pagal rinkos tyrimui pateikt anket ,
2008 m. IV ketvirt taik aukštesnes skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ Tinkle kainas, nei buvo taikomos TEO LT, AB Tinkle, t. y. skambu i užbaigimo
atitinkamuose ši kio subjekt Tinkluose, kainos tapo asimetrin s (žr. Ataskaitos 15 lentel ).
15 lentel .
kio subjekt UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ir TEO LT, AB taikytos
skambu i sudarymo ir užbaigimo kainos piko bei ne piko laiku, 2007-2008 m., Lt/min. (be PVM)

Kaina nurodyta
litais (be PVM)

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas
nuo 2007 m. iki
2008-08-01
Skambu i iš
LR tinkl
užbaigimas nuo
2008-08-01

UAB „Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“
Tinkle užbaigtiems skambu iams
taikomos kainos

Skambu io
sudarymo
kaina
Lt/pokalbiui

TEO LT, AB Tinkle taikomos skambu i
užbaigimo kainos
UAB „Nacionalinis telekomunikacij tinklas“

Skambu io
Skambu io
Skambu io
Skambu io
Skambu io
užbaigimo
užbaigimo
sudarymo kaina užbaigimo kaina užbaigimo kaina
kaina piko laiku kaina ne piko
Lt/pokalbiui
piko laiku
ne piko laiku
laiku

0,06

0,10

0,06

0,06

0,10

0,06

0,06

0,10

0,06

0,036

0,06

0,036

Šaltinis: TEO LT, AB ir UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ anket duomenys.

Kaip nurodyta Ataskaitos 15 lentel je, UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
2007–2008 met laikotarpiu skambu iams iš TEO LT, AB Tinklo taik 0,10 Lt/min. skambu io
užbaigimo kain piko laiku, 0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir 0,06 lito
skambu io sudarymo kain , kas s lygojo, kad nuo 2008 m. rugpj io 1 d. kainos tapo
asimetrin s. Pažym tina, kad skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ Tinkle kaina tiriamuoju laikotarpiu nebuvo reguliuojama atsižvelgiant TEO LT, AB ir
22

C.1.1 priede tvirtinta kain simetriškumo nuostata, kuri numato, kad pasikeitus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
kainoms, kurios pateiktos B2.1 Sutarties priede, atitinkamai pakei iamos ir kito kio subjekto skambu i užbaigimo kainos.
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UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ 2004 m. liepos 15 d. pasirašytos tinkl sujungimo
sutarties Nr. 2004/LTP-59 C.1.1. priede numatyt kain simetriškumo nuostat , kuri numato, kad
pasikeitus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle kainoms, atitinkamai pakei iamos ir UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle skambu i užbaigimo kainos.
3. Lietuvoje viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori taikomos skambu i užbaigimo
kainos yra vienos aukš iausi Europos S jungos valstyb se nar se. Bendroje pozicijoje d l
priemoni pabr žiama, kad skambu i užbaigimo rinkose dažniausia problema yra pernelyg
aukštos kainos (angl. excessive prices).
Kaip matyti iš Ataskaitos 18 paveikslo, TEO LT, AB taikomos kainos yra vienos
aukš iausi , lyginant jas su Europos S jungos valstyb se nar se taikomomis atitinkamomis
kainomis.23 Iki 2008 m. rugpj io 1 d. UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle
skambu i užbaigimo kainos buvo vienodos su TEO LT, AB Tinkle taikomomis nacionalini
skambu i užbaigimo kainomis (0,10 Lt/min. skambu io užbaigimo kaina piko laiku,
0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kaina ne piko laiku ir 0,06 lito skambu io sudarymo kaina), o
nuo 2008 m. rugpj io 1 d. TEO LT, AB sumažinus skambu i užbaigimo kainas savame
Tinkle, UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle skambu i užbaigimo kainos tapo
didesn s nei kio subjekto TEO LT, AB. Atsižvelgiant
tai, galima teigti, kad UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle skambu i užbaigimo kainos yra vienos
aukš iausi Europos S jungoje.
4. Trump laikotarp mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian i ar
veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje pradedan i operatori taka
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ .
Trump laikotarp veikiantys ar veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio
rinkoje pradedantys operatoriai turi iniciatyv sujungti savo Tinklus su kuo daugiau kit
operatori tinkl nor dami, kad j abonentai pasiekt kuo daugiau kit operatori abonent .
Pradedantis veikl operatorius, negali daryti takos UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
skambu i užbaigimo paslaugos teikimo s lygoms, nes toks operatorius tur s pernelyg maž
abonent skai i bei pats bus suinteresuotas sujungti savo Tinkl su UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinklu. Pradedantis veikl operatorius, nors ir negal t teikti
skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle, ta iau
b t potencialus konkurentas mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian iai
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , tod l UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ netur s iniciatyvos sujungti savo Tinklo su pradedan io veikl operatoriaus Tinklu.
Be to, UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ tiesiogiai sujungti tinklus gali b ti
efektyvu tik su tais operatoriais, su kuriais abipusiai skambu i srautai yra pakankamai dideli.
Išvada.
D l aukš iau išvardint argument , t. y. nesant konkurencinio spaudimo Skambu i
užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje, kitas operatorius
Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje neturi

23

Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14 th Report), European Commission,
Brussels 2009, SEC(2009)376, Volume 2 (Part 2), figure 89. (TEO LT, AB skambu i užbaigimo kainas (3 minu i skambu io
piko metu pagrindu) palyginus su atitinkamomis Europos S jungos valstybi nari taikomomis skambu i užbaigimo kainomis
(3 minu i skambu io piko metu pagrindu)).
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pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ .
3.9.5.

takos operatoriui UAB

Konkurencijos veiksmingumo tyrimo išvada

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje tyrim , RRT konstatuoja, kad konkurencija Skambu i
užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje n ra veiksminga, nes
išanalizavus pagrindinius kriterijus – rinkos dal ,
jimo
rink barjerus, potenciali
konkurencij , pirk jo derybin gali (žr. Ataskaitos 3.9 skyri ), nustatyta, kad:
1. UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ užima 100 procent Skambu i
užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkos.
2.
jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle
rink barjerai d l technologinio negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle kitam kio subjektui yra absoliut s.
3. Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje
potencialios konkurencijos n ra.
4. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali
daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ .
3.9.6.

Nustatytos konkurencijos problemos

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje tyrim , RRT nustato, kad:
1. Išliko 2008 m. vykdyto Skambu i užbaigimo Tinkle rinkos tyrimo metu nustatyta
konkurencijos problema, jog UAB „Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ turi motyv ir
galimybi nesuteikti prieigos prie skambu i užbaigimo UAB „Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl prad j ar pradedantys operatoriai),
sujung savo tinklus su UAB „Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinklu gyja galimybi
konkuruoti su UAB „Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ mažmenin se viešojo fiksuoto
telefono ryšio rinkose.
2. Atsirado nauja konkurencijos problema, jog UAB „Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ turi motyv ir galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB
„Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle kainas, nes Skambu i užbaigimo UAB
„Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo derybin s galios
neturi ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“.
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3.10.

Konkurencijos
veiksmingumo
Skambu i
„Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje tyrimas
3.10.1.

užbaigimo

UAB

Rinkos dalis

Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkos dydis matuojamas
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle per atitinkam laikotarp užbaigt skambu i trukme
(minut mis). Skambu i užbaigimo paslauga Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ Tinkle rinkoje prad ta teikti 2006 metais.
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ rinkos dydis 2007 m. sudar 128,8 t kst. minu i , o
2008 m. – 156 t kst. minu i . Tiriamuoju laikotarpiu UAB „ Telekomunikaciju grupa“ rinka
išaugo 21 proc. Lyginant su bendra visuose Lietuvos Respublikoje teikiamuose Tinkluose
suteiktos skambu i užbaigimo paslaugos apimtimi (2007 metais – 1,763,666 t kst. minu i ,
2008 metais – 1,760,892 t kst. minu i , (žr. Ataskaitos 6 paveiksl )), UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ dalis yra nedidel .
29 paveikslas. Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkos dydis 2007–2008
met laikotarpiu, minut mis.
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Vidiniai skambu iai
iš užsienio tinkl
TEO LT, AB

2007 m.

2008 m.

107.012

0

2.484

23.692

19.325

132.231

Šaltinis: UAB „ Telekomunikaciju grupa“ anketa ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.

Kaip matyti iš Ataskaitos 30 paveikslo, UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle 2007 m.
didžiaj dal užbaigt skambu i sudar užbaigti vidiniai skambu iai – 83,07 proc., o 2008 m.
skambu iai, inicijuoti operatoriaus TEO LT, AB Tinkle – 84,81 proc.
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ anketoje nurod , kad tiriamuoju laikotarpiu teik
skambu i užbaigimo paslaug kio subjektui TEO LT, AB.
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30 paveikslas. Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkos strukt ra pagal
užbaigt skambu i kilm 2007–2008 met laikotarpiu, proc.
100%
15,19%

90%
80%
70%
60%

83,07%

50%
84,81%

40%
30%
20%

1,93%

10%

15 %

0%
2007 m.
TEO LT, AB

iš užsienio tinkl

2008 m.
Vidiniai skambu iai

Šaltinis: UAB „ Telekomunikaciju grupa“ anketa ir RRT ketvirtini ataskait duomenys.

Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje skambu i
užbaigimo paslaug teikia tik UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , tod l UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ užima 100 procent Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle
rinkos dalies.
Išvada.
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ yra vienintel skambu i užbaigimo paslaugos teik ja
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje, tod l UAB „ Telekomunikaciju grupa“ užima
100 procent Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkos.
3.10.2.

jimo rink barjerai

Kaip nustatyta Ataskaitos 2.1 skyriuje, kitas operatorius, suteikdamas savo abonentams
galimyb susisiekti su UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinklo abonentais, privalo pirkti
skambu i užbaigimo paslaug iš UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , priešingu atveju kito
operatoriaus abonentai netur s galimyb s susisiekti su UAB „ Telekomunikaciju grupa“
abonentais.
Technologinis barjeras yra absoliutus ir eiti
Skambu i užbaigimo UAB
„ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rink kitam skambu i užbaigimo paslaugos tiek jui bei
konkuruoti joje yra ne manoma. UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , eksploatuodama Tinkl ir
teikdama skambu i užbaigimo paslaug savo Tinkle, d l technologini galimybi kitiems
paslaug teik jams teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle
nebuvimo yra monopolist .
Skambu i užbaigimo kain UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle tiesiogiai arba
netiesiogiai sumoka kitas operatorius, kurio abonentas inicijuoja skambut . Toks tarpusavio
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atsiskaitymo principas, vadinamas „ skambinan ioji pus moka“ . Skambu i užbaigimo UAB
„ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle paslauga n ra pakei iama paklausos atžvilgiu, t. y.
operatorius, kurio tinkle yra inicijuojamas skambutis, neturi jokios alternatyvos skambu i
užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle paslaugai ir privalo ši paslaug tiesiogiai ar
netiesiogiai pirkti iš UAB „ Telekomunikaciju grupa“ .
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , kontroliuodama prieig prie Tinklo galini tašk , turi
galimyb kontroliuoti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug prieinamum abonentui Tinklo
galiniame taške ir neleisti kitiems viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaug teik jams pasiekti
abonent tame Tinklo galiniame taške. Tod l joks kitas operatorius, esant dabartin ms
technologijoms, šioje rinkoje negal t prad ti teikti skambu i užbaigimo paslaugos, nes
egzistuoja nat ralus technologinis barjeras kitiems operatoriams eiti Skambu i užbaigimo
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rink .
D l
aukš iau
išvardint
priežas i ,
jimo
Skambu i
užbaigimo
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rink barjerai d l technologini galimybi kitiems
paslaug teik jams teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle
nebuvimo, yra absoliut s.
Išvada.
jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rink barjerai d l
technologinio negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ Tinkle kitam operatoriui yra absoliut s.
3.10.3.

Potenciali konkurencija

Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje skambu i
užbaigimo paslaug gali teikti tik UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , kadangi šis operatorius
kontroliuoja prieig prie savo abonent naudojam Tinklo galini tašk (žr. Ataskaitos 1.4.5
skyri ). Kitam operatoriui d l šio nat ralaus technologinio barjero prad ti teikti skambu i
užbaigimo paslaug Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje n ra
galimyb s, tod l potencialios konkurencijos n ra ir savaiminis konkurencijos vystymasis yra
negalimas.
Išvada.
Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje potencialios
konkurencijos n ra.
3.10.4.

Pirk jo derybin galia

Pirk jo derybin galia nusako kit
kio subjekt , t. y. skambu i užbaigimo
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle paslaugos pirk j , galimybes daryti vienpus lemiam
tak skambu i užbaigimo paslaugos pardav jui UAB „ Telekomunikaciju grupa“ .
Kaip nurodyta Konkurencijos tarybos paaiškinim d l dominuojan ios pad ties
nustatymo 8 punkte, vienpus lemiama taka suprantama kaip kio subjekto galimyb s elgtis
atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurent , klient ir galiausiai vartotoj ,
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daryti poveik preki kainoms, jimo rink galimyb ms ar kitoms veiklos s lygoms (pvz.,
derybinis spaudimas, ignoravimas), d l ko ribojama konkurencija toje rinkoje.
Pirk jo derybin galia egzistuoja, jei paslaugos teik jams nusprendus padidinti kainas ar
pabloginti parduodamo produkto savybes, klientai turi galimyb pasinaudoti atitinkamos rinkos
si lom produkt alternatyvomis (t. y. šiuo atveju nepirkti skambu i užbaigimo paslaugos iš
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ ) arba jei paslaugos gav jai gali daryti kitoki tak paslaugos
teik jams.
Operatorius tiesiogiai nesusiduria su konkurencija atitinkamoje rinkoje, kai šioje rinkoje
jis yra vienintelis pardav jas. Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle
rinkoje tokia situacija susidaro d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos teikimo technologinio
pob džio, sukurian io monopolin pad t . Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ Tinkle rinkoje kitas operatorius, nor damas suteikti savo abonentui galimyb susisiekti su
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ abonentu, privalo pirkti skambu i užbaigimo paslaug tik iš
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ d l pa ios skambu i užbaigimo paslaugos pakei iamumo
negalimumo.
Tur dama nedaug abonent ir nor dama išlaikyti juos bei pritraukti naujus,
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , kaip ir bet kuris kitas veikl prad j s operatorius, yra
suinteresuota sujungti savo Tinkl su kuo daugiau kit viešojo telefono ryšio rinkoje jau
veikian i operatori tinkl ir taip suteikti savo abonentams galimyb pasiekti kit operatori
abonentus bei b ti pasiekiamais patiems. Tokiu b du operatoriui atsiranda galimyb gauti
skambu i iš kit tinkl ( einan i skambu i ) sraut , t. y. galimyb savo Tinkle parduoti
didmenin skambu i užbaigimo paslaug .
Pirk jo derybin s galios nebuvim Skambu i užbaigimo UAB „Telekomunikaciju
grupa“ Tinkle rinkoje rodo šios aplinkyb s:
1. Kitas operatorius negali pasiekti UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinklo abonento
kitokiu b du, nei tiesiogiai ar netiesiogiai pirkdamas UAB „ Telekomunikaciju grupa“ teikiam
skambu i užbaigimo paslaug . T lemia aplinkyb s, kad UAB „ Telekomunikaciju grupa“
kontroliuoja prieig prie savo abonent ir UAB „ Telekomunikaciju grupa“ bei Lietuvos
Respublikoje taikomas tarpusavio atsiskaitymo principas „ skambinan ioji pus moka“ (nurodyta
Ataskaitos 2.1 skyriuje).
2. UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle nustatytoms skambu i užbaigimo paslaugos
kainoms kiti rinkos dalyviai negali daryti vienpus s lemiamos takos. Kaip nurodyta Ataskaitos
1.4.4 skyriuje, nuo 2008 m. rugpj io 1 d. atskiri operatoriai savo Tinkluose taik skirtingas
skambu io užbaigimo kainas, nes kio subjektui TEO LT, AB vykdant 2008 m. sausio 31 d.
RRT sprendim sumažinti skambu i užbaigimo kainas TEO LT, AB Tinkle ir 2008 m.
rugpj io 1 d. 40 procent sumažinus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle kainas, kio
subjektai UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , UAB „ Linkotelus“ ir UAB „ CSC
Telecom“ nesutiko vykdyti tinkl sujungimo sutar i C1.1. prieduose tvirtintos simetriškumo
nuostatos ir nepasiraš tinkl sujungimo sutar i papildom susitarim . D l šios priežasties RRT
2008 m. gruodžio 24 d. buvo išnagrin tas gin as tarp kio subjekt UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ ir TEO LT, AB d l skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle kain keitimo. Gin tarp kio subjekt , teikian i elektronini
ryši tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo komisijos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimu
Nr. (46.26) GPS-42, patvirtintu RRT direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. sakymu Nr. 1V-78, buvo
pripažinta, kad kio subjektas TEO LT, AB neturi teis s vienašališkai keisti UAB „ Nacionalinis

98

telekomunikacij tinklas“ ir TEO LT, AB 2004 m. liepos 15 d. pasirašytos tinkl sujungimo
sutarties Nr. 2004/LTP-59 B2.1. ir C1.1. prieduose nurodyt nacionalinio terminavimo paslaug
kain ir TEO LT, AB buvo pareigotas der tis d l aukš iau min tos tinkl sujungimo sutarties
B2.1. ir C1.1. prieduose24 nustatyt nacionalinio terminavimo paslaug kain keitimo.
Atsižvelgiant š gin tarp kio subjekt , teikian i elektronini ryši tinklus ir (ar) paslaugas,
sprendimo komisijos 2008 m. gruodžio 24 d. priimt sprendim Nr. (46.26) GPS-42, patvirtint
RRT direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. sakymu Nr. 1V-78, darytina išvada, kad bet kuriam kio
subjektui (šiuo atveju tai b t UAB „ Telekomunikaciju grupa“ ) nesutikus su TEO LT, AB
si lomomis tinkl sujungimo sutarties pakeitimo s lygomis, sutartis likt nepakeista. Taigi, nors
šiuo tiriamuoju laikotarpiu kio subjektams (TEO LT, AB ir UAB „ Telekomunikaciju grupa“ )
pavyko tarpusavyje susitarti d l simetriškai taikom skambu i užbaigimo paslaugos kain j
tinkluose (žr. Ataskaitos 16 lentel ), ta iau kuomet TEO LT, AB, vykdydamas 2008 m. sausio 31
d. RRT sprendim sumažinti skambu i užbaigimo kainas TEO LT, AB Tinkle, 2010 m. sausio
1 d. mažins skambu i užbaigimo kainas, UAB „ Telekomunikaciju grupa“ tur s galimybi ir
motyv išlaikyti didesn skambu i užbaigimo kain UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle.
Tai s lygot skambu i užbaigimo paslaugos Tinkluose rinkoje kain asimetrij .
kio subjektams susitarus d l TEO LT, AB ir UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkluose
taikom skambu i užbaigimo kain , tiriamuoju laikotarpiu UAB „ Telekomunikaciju grupa“
Tinkle taikoma skambu i , inicijuot Lietuvos Respublikoje teikiamuose Tinkluose, užbaigimo
kaina buvo lygi kainai, kuri už skambu i užbaigim savo Tinkle taik operatorius TEO LT,
AB (žr. Ataskaitos 16 lentel ).
16. lentel . Tiriamuoju laikotarpiu kio subjekt UAB „ Telekomunikaciju grupa“ ir TEO LT, AB
taikytos skambu i sudarymo ir užbaigimo kainos piko bei ne piko laiku.
UAB „Telekomunikaciju grupa“
Tinkle užbaigtiems skambu iams
taikomos kainos

Kaina nurodyta litais
Skambu io
(be PVM)

Skambu io
Skambu io
sudarymo
užbaigimo
užbaigimo
kaina
kaina piko laiku kaina ne piko
laiku
Lt/pokalbiui

TEO LT, AB Tinkle taikomos skambu i
užbaigimo kainos
UAB „Telekomunikaciju grupa“
Skambu io
sudarymo
kaina
Lt/pokalbiui

Skambu io
Skambu io
užbaigimo
užbaigimo
kaina piko laiku kaina ne piko
laiku

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas nuo
2007 m. iki 2008-08-01

0,06

0,10

0,06

0,06

0,10

0,06

Skambu i iš LR
tinkl užbaigimas nuo
2008-08-01

0,036

0,06

0,036

0,036

0,06

0,036

Šaltinis: UAB „ Telekomunikaciju grupa“ anketa, TEO LT, AB ir UAB „ Telekomunikaciju grupa“ 2005 m. sausio
25 d. tinkl sujungimo sutartis ir 2008 m. liepos 22 d. papildomas susitarimas Nr.6 prie 2005 m. sausio 25 d. tinkl
sujungimo sutarties.

Kaip nurodyta Ataskaitos 16 lentel je, UAB „ Telekomunikaciju grupa“ nuo 2007 m. iki
2008 m. rugpj io 1 d. skambu iams iš TEO LT, AB Tinklo taik 0,10 Lt/min. skambu io
užbaigimo kain piko laiku, 0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir 0,06 lito
skambu io sudarymo kain , o nuo 2008 m. rugpj io 1 d. - 0,06 Lt/min. skambu io užbaigimo
kain piko laiku, 0,036 Lt/min. skambu io užbaigimo kain ne piko laiku ir 0,036 lito skambu io
24

C.1.1 priede tvirtinta kain simetriškumo nuostata, kuri numato, kad pasikeitus skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
kainoms, kurios pateiktos B2.1 Sutarties priede, atitinkamai pakei iamos ir kito kio subjekto skambu i užbaigimo kainos.
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sudarymo kain . Pažym tina, kad skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle
kaina tiriamuoju laikotarpiu nebuvo reguliuojama atsižvelgiant
TEO LT, AB ir
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ 2005 m. sausio 25 d. pasirašytos tinkl sujungimo sutarties
Nr. 2005/LTP-4 C.1.1. priede numatyt kain simetriškumo nuostat .
3. Lietuvoje viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori taikomos skambu i užbaigimo
kainos yra vienos aukš iausi Europos S jungos valstyb se nar se. Bendroje pozicijoje d l
priemoni pabr žiama, kad skambu i užbaigimo rinkose dažniausia problema yra pernelyg
aukštos kainos (angl. excessive prices).
2007–2008 met laikotarpiu UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle skambu i
užbaigimo kainos buvo lygios TEO LT, AB Tinkle taikomoms nacionalini skambu i
užbaigimo kainoms. Kadangi, TEO LT, AB taikomos kainos yra vienos aukš iausi , lyginant jas
su Europos S jungos valstyb se nar se taikomomis atitinkamomis kainomis25 (žr. Ataskaitos 18
paveiksl ), tai galima teigti, kad UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle skambu i užbaigimo
kainos taip pat yra vienos aukš iausi Europos S jungoje.
4. Trump laikotarp mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian i ar
veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje pradedan i operatori taka
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ .
Trump laikotarp veikiantys ar veikl mažmenin je viešojo fiksuoto telefono ryšio
rinkoje pradedantys operatoriai turi iniciatyv sujungti savo Tinklus su kuo daugiau kit
operatori tinkl nor dami, kad j abonentai pasiekt kuo daugiau kit operatori abonent .
Pradedantis veikl operatorius, negali daryti takos UAB „ Telekomunikaciju grupa“ skambu i
užbaigimo paslaugos teikimo s lygoms, nes toks operatorius tur s pernelyg maž abonent
skai i bei pats bus suinteresuotas sujungti savo Tinkl su UAB „ Telekomunikaciju grupa“
Tinklu. Pradedantis veikl operatorius, nors ir negal t teikti skambu i užbaigimo paslaugos
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle, ta iau b t potencialus konkurentas mažmenin je
viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje veikian iai UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , tod l
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ netur s iniciatyvos sujungti savo Tinklo su pradedan io veikl
operatoriaus Tinklu.
Be to, UAB „ Telekomunikaciju grupa“ tiesiogiai sujungti tinklus gali b ti efektyvu tik su
tais operatoriais, su kuriais abipusiai skambu i srautai yra pakankamai dideli.
Išvada.
D l aukš iau išvardint argument , t. y. nesant konkurencinio spaudimo Skambu i
užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i
užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir
negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ Telekomunikaciju grupa“ .
3.10.5.

Konkurencijos veiksmingumo tyrimo išvada

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ Tinkle rinkoje tyrim , RRT konstatuoja, kad konkurencija Skambu i užbaigimo
25

Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14 th Report), European Commission,
Brussels 2009, SEC(2009)376, Volume 2 (Part 2), figure 89. (TEO LT, AB skambu i užbaigimo kainas (3 minu i skambu io
piko metu pagrindu) palyginus su atitinkamomis Europos S jungos valstybi nari taikomomis skambu i užbaigimo kainomis
(3 minu i skambu io piko metu pagrindu)).
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UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje n ra veiksminga, nes išanalizavus pagrindinius
kriterijus – rinkos dal , jimo rink barjerus, potenciali konkurencij , pirk jo derybin gali
(žr. Ataskaitos 3.10 skyri ), nustatyta, kad:
1. UAB „ Telekomunikaciju grupa“ užima 100 procent Skambu i užbaigimo
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkos.
2.
jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rink barjerai
d l technologinio negalimumo teikti skambu i užbaigimo paslaug UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ Tinkle kitam kio subjektui yra absoliut s.
3. Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje potencialios
konkurencijos n ra.
4. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“
Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos
operatoriui UAB „ Telekomunikaciju grupa“ .
3.10.6.

Nustatytos konkurencijos problemos

Atlikusi konkurencijos veiksmingumo Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ Tinkle rinkoje tyrim , RRT nustato, kad:
1. Išliko 2008 m. vykdyto Skambu i užbaigimo Tinkle rinkos tyrimo metu nustatyta
konkurencijos problema, jog UAB „Telekomunikaciju grupa“ turi motyv ir galimybi nesuteikti
prieigos prie skambu i užbaigimo UAB „Telekomunikaciju grupa“ Tinkle paslaugos, nes kiti
kio subjektai (veikl prad j ar pradedantys operatoriai), sujung savo tinklus su
UAB „Telekomunikaciju grupa“ Tinklu gyja galimybi konkuruoti su UAB „Telekomunikaciju
grupa“ mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkose.
2. Atsirado nauja konkurencijos problema, jog UAB „Telekomunikaciju grupa“ turi
motyv
ir galimybi
taikyti pernelyg aukštas skambu i
užbaigimo paslaugos
UAB „Telekomunikaciju
grupa“
Tinkle
kainas,
nes
Skambu i
užbaigimo
UAB „Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo derybin s galios neturi
ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „Telekomunikaciju grupa“.
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4.

DIDEL
TAK
VARDIJIMAS
4.1.

APIBR ŽTOSE RINKOSE TURIN I

KIO SUBJEKT

Skambu i užbaigimo Tinkluose paslaugos teik jai ir susij asmenys

AB „Lietuvos geležinkeliai“
Visas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ akcijas (100 proc.) vald valstyb .
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
100 proc. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras akcij vald Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerija.
TEO LT, AB
TEO LT, AB anketos duomenimis, 62,94 proc. TEO LT, AB akcij vald Danijos mon
„ Amber Teleholding A/S“ , 7,94 proc. akcij vald Hansabank Clients.26
„ Amber Teleholding“ A/S kontrolin akcij paket valdo Švedijos mon „ Telia
Sonera“ AB, kuri tiesiogiai ar per antrines mones veikia Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje,
Švedijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Jungtin je Karalyst je, Olandijoje,
Portugalijoje, Pranc zijoje, Slov nijoje, Vokietijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje, Moldovoje,
Kazachstane, Rusijoje, Turkijoje, Singap re, Jungtin se Amerikos Valstijose bei kitose
valstyb se.
„ Telia Sonera“ AB valdo po vien fiksuoto ir judriojo telefono ryšio operatori
kiekvienoje Baltijos valstyb je: Lietuvoje – TEO LT, AB (istorinis viešojo fiksuoto telefono
ryšio operatorius) ir UAB „ Omnitel“ (viešojo judriojo telefono ryšio operatorius), Latvijoje –
„ Lattelecom“ SIA (istorinis viešojo fiksuoto telefono ryšio operatorius) ir „ Latvijas Mobilais
Telefons“ SIA (viešojo judriojo telefono ryšio operatorius), Estijoje – „ Elion“ (istorinis viešojo
fiksuoto telefono ryšio operatorius) ir „ EMT“ (viešojo judriojo telefono ryšio operatorius).
Atsižvelgiant
„ Telia Sonera“ AB nuosavyb s ryšius daugelyje valstybi , „ Telia
Sonera“ AB grup turi galimybes koordinuoti aukš iau nurodyt juridini asmen veiksmus.
Vadinasi, mon „ Telia Sonera AB“ netiesiogiai valdo Lietuvos Respublikos istorin viešuosius
fiksuoto telefono ryšio tinklus ir (ar) paslaugas teikiant operatori TEO LT, AB.
Rinkos tyrimo anketoje TEO LT, AB nurod , kad turi 6 dukterines mones, iš kuri
UAB „ Voicecom“ (2008 m. gruodžio 31 d. TEO LT, AB ši mon pardav 27), UAB „ Verslo
investicijos“ (2008 m. gruodžio 19 d. TEO LT, AB sigijo ši mon 28), UAB „ Kompetencijos
ugdymo centras“ , UAB „ Lintel“ ir UAB „ Baltic Data Center“ mon se turi 100 proc. akcij ir
yra vienintel Vš „ TEO sportas“ steig ja.

26

Nurodyti visi šio banko klientai j nekonkretizuojant.
TEO LT, AB 2009 m. sausio 28 d. raštas Nr. 01-1-03-29
28
TEO LT, AB 2009 m. vasario 10 d. raštu Nr. 01-1-04-44
27
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31 paveikslas. TEO LT, AB ir susij asmenys Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Lattelekom SIA
(Latvija)
EMT
(Estija)

Elion
(Estija)

Latvijas Mobilais Telefons SIA
(Latvija)

Telia Sonera AB

Amber Mobile Teleholding

Amber teleholding A/S

(Telia Sonera AB turi 100 proc.
akcij )

(Telia Sonera AB turi 100 proc.
akcij )

UAB „ Omnitel“ (Lietuva)

TEO LT, AB (Lietuva) (Amber

(Amber Mobile Teleholding turi
100 proc. akcij )

Telia Sonera AB ir kio
subjekto ryšys, nurodant
tarpininkus
Telia Sonera AB ir kio
subjekto ryšys, nenurodant
tarpinink

teleholding A/S turi
62,94 proc. akcij )

UAB „ Kompetencijos ugdymo centras“
UAB „ Lintel“
UAB „ Verslo investicijos“
UAB „ Baltic Data Center“
Vš „ TEO sportas“

UAB „CSC Telecom“
100 proc. UAB „ CSC Telecom“ akcij vald Estijos mon TOP Connect OU.
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UAB „Cubio“
UAB „ Cubio“ akcijas tur jo Rusijos telekomunikacij rinkos lyder s „ General
DataComm“ dukterin mon „ General DataComm International Ltd.“ (51 proc.) ir 3 fiziniai
asmenys.
UAB „EUROCOM SIP“
kio subjekt UAB „ EUROCOM SIP“ sudaro UAB „ EUROCOM SIP“ kartu su
susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. EUROCOM PLIUS, UAB ir MAXIMA LT, UAB. kio
subjektui MAXIMA LT, UAB priklauso 100 proc. UAB „ EUROCOM SIP“ akcij .
UAB „Linkotelus“
UAB „ Linkotelus“ akcijas tur jo 2 fiziniai asmenys (po 50 proc.).
UAB „Mediafon“
UAB „ Mediafon“ akcijas tur jo UAB koncernas „ MG Baltic“ (51 proc.) ir 1 fizinis
asmuo (49 proc.). Rinkos tyrimo anketoje UAB „ Mediafon“ nurod 2 susijusias mones – UAB
„ Teleo“ ir UAB „ Euro Loto“ , kuriose turi 100 proc. akcij . Vadinasi kio subjekt UAB
„ Mediafon“ sudaro UAB „ Mediafon“ kartu su susijusiais asmenimis, t. y. UAB koncernas „ MG
Baltic“ , UAB „ Teleo“ ir UAB „ Euro Loto“ .
UAB „Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ akcijas vald šie juridiniai asmenys: UAB
„ Telerena“ (30,24 proc.), UAB „ Alytaus kabelin televizija“ (20,81 proc.), UAB „ Viginta“
(14,67 proc.), UAB „ Satela“ (10,03 proc.), UAB „ Init“ (10 proc.).
UAB „Telekomunikaciju grupa“
100 proc. UAB „ Telekomunikaciju grupa“ akcij tur jo 1 fizinis asmuo.

4.2.

kio subjektai, turintys didel
geležinkeliai“ Tinkle rinkoje

tak Skambu i užbaigimo AB „Lietuvos

RRT konstatuoja, kad AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle teikiama skambu i užbaigimo
paslauga apima skambu i perdavim nuo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinklo telefono stoties
( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai AB „ Lietuvos geležinkeliai“ abonento, kurioje yra ar gali
b ti vykdytas tinkl sujungimas, iki AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinklo galinio taško
nepriklausomai nuo to, kokiame tinkle skambutis buvo inicijuotas.
RRT konstatuoja, kad AB „ Lietuvos geležinkeliai“ teikiama skambu i užbaigimo
paslauga sudaro atskir Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rink
Lietuvos Respublikoje.
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RRT konstatuoja, kad AB „ Lietuvos geležinkeliai“ teikiama skambu i užbaigimo
paslauga sudaro 100 proc. skambu i užbaigimo paslaugos AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle
rinkos, nes AB „ Lietuvos geležinkeliai“ yra vienintel skambu i užbaigimo paslaugos
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle teik ja.
Atsižvelgdama šios Ataskaitos 4.1 skyriuje pateiktus duomenis, o taip pat Ataskaitos 2
priede nurodytus susijusi juridini asmen nustatymo kriterijus, RRT nustato, kad kio subjekt
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ sudaro AB „ Lietuvos geležinkeliai“ .
RRT konstatuoja, kad:
1. kio subjekto AB „ Lietuvos geležinkeliai“ teikiam skambu i užbaigimo paslaug
privalo pirkti kiti kio subjektai, kuri teikiam vieš j telefono ryšio paslaug gav jai skambina
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ abonentams.
2. kio subjektas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ kontroliuoja prieig prie savo abonent
(nat ralus technologinis barjeras).
3. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“
Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle
rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui AB
„ Lietuvos geležinkeliai“ .
4. Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
RRT konstatuoja, kad AB „ Lietuvos geležinkeliai“ turi 100 procent Skambu i
užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkos dal , jimo Skambu i užbaigimo AB
„ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rink barjerai yra aukšti, pirk jo derybin s galios n ra ir
potenciali konkurencija šioje rinkoje yra negalima.
Išvada.
Atsižvelgdama aukš iau išvardintas aplinkybes ir faktus, RRT daro išvad , kad kio
subjektas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ turi didel tak Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ Tinkle rinkoje.
4.3.

kio subjektai, turintys didel tak Skambu i
radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje

užbaigimo AB Lietuvos

RRT konstatuoja, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle teikiama
skambu i užbaigimo paslauga apima skambu i perdavim nuo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinklo telefono stoties ( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras abonento, kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl sujungimas, iki AB
Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinklo galinio taško nepriklausomai nuo to, kokiame tinkle
skambutis buvo inicijuotas.
RRT konstatuoja, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centras teikiama skambu i
užbaigimo paslauga sudaro atskir Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras Tinkle rink Lietuvos Respublikoje.
RRT konstatuoja, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centras teikiama skambu i
užbaigimo paslauga sudaro 100 proc. skambu i užbaigimo paslaugos AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle rinkos, nes AB Lietuvos radijo ir televizijos centras yra vienintel
skambu i užbaigimo paslaugos AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle teik ja.

105

Atsižvelgdama šios Ataskaitos 4.1 skyriuje pateiktus duomenis, o taip pat Ataskaitos 2
priede nurodytus susijusi juridini asmen nustatymo kriterijus, RRT nustato, kad kio subjekt
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras sudaro AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.
RRT konstatuoja, kad:
1. kio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centras teikiam skambu i
užbaigimo paslaug privalo pirkti kiti kio subjektai, kuri teikiam vieš j telefono ryšio
paslaug gav jai skambina AB Lietuvos radijo ir televizijos centras abonentams.
2. kio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras kontroliuoja prieig prie savo
abonent (nat ralus technologinis barjeras).
3. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s
lemiamos takos operatoriui AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.
4. Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
RRT konstatuoja, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centras turi 100 procent
Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkos dal , jimo
Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rink barjerai yra aukšti,
pirk jo derybin s galios n ra ir potenciali konkurencija šioje rinkoje yra negalima.
Išvada.
Atsižvelgdama aukš iau išvardintas aplinkybes ir faktus, RRT daro išvad , kad kio
subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras turi didel tak Skambu i užbaigimo
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje.
4.4.

kio subjektai, turintys didel
Tinkle rinkoje

tak Skambu i užbaigimo TEO LT, AB

RRT konstatuoja, kad TEO LT, AB Tinkle teikiama skambu i užbaigimo paslauga
apima skambu i perdavim nuo TEO LT, AB Tinklo telefono stoties ( skaitant ši stot ),
esan ios ar iausiai TEO LT, AB abonento, kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl sujungimas,
iki TEO LT, AB Tinklo galinio taško nepriklausomai nuo to, kokiame tinkle skambutis buvo
inicijuotas.
RRT konstatuoja, kad TEO LT, AB teikiama skambu i užbaigimo paslauga sudaro
atskir Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rink Lietuvos Respublikoje.
RRT konstatuoja, kad TEO LT, AB teikiama skambu i užbaigimo paslauga sudaro 100
proc. skambu i užbaigimo paslaugos TEO LT, AB Tinkle rinkos, nes TEO LT, AB yra
vienintel skambu i užbaigimo paslaugos TEO LT, AB Tinkle teik ja.
Atsižvelgdama šios Ataskaitos 4.1 skyriuje pateiktus duomenis, o taip pat Ataskaitos 2
priede nurodytus susijusi juridini asmen nustatymo kriterijus, RRT nustato, kad kio subjekt
TEO LT, AB sudaro TEO LT, AB kartu su susijusiais juridiniais asmenimis UAB „ Omnitel“ ,
UAB „ Kompetencijos ugdymo centras“ , UAB „ Lintel“ , UAB „ Verslo investicijos“ , UAB „ Baltic
Data Center“ , Vš „ TEO sportas“ .
RRT konstatuoja, kad:
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1. kio subjekto TEO LT, AB teikiam skambu i užbaigimo paslaug privalo pirkti
kiti kio subjektai, kuri teikiam vieš j telefono ryšio paslaug gav jai skambina TEO LT,
AB abonentams.
2. kio subjektas TEO LT, AB kontroliuoja prieig prie savo abonent (nat ralus
technologinis barjeras).
3. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje,
kitas operatorius Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s
galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriaus TEO LT, AB Tinkle taikomoms
skambu i užbaigimo ir susijusi priemoni kainoms.
4. Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
RRT konstatuoja, kad TEO LT, AB turi 100 procent Skambu i užbaigimo TEO LT,
AB Tinkle rinkos dal , jimo Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rink barjerai yra
aukšti, pirk jo derybin s galios n ra ir potenciali konkurencija šioje rinkoje yra negalima.
Išvada.
Atsižvelgdama aukš iau išvardintas aplinkybes ir faktus, RRT daro išvad , kad kio
subjektas TEO LT, AB turi didel tak Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje.
4.5.

kio subjektai, turintys didel
Telecom“ Tinkle rinkoje

tak

Skambu i

užbaigimo UAB „CSC

RRT konstatuoja, kad UAB „ CSC Telecom“ Tinkle teikiama skambu i užbaigimo
paslauga apima skambu i perdavim nuo UAB „ CSC Telecom“ Tinklo telefono stoties
( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai UAB „ CSC Telecom“ abonento, kurioje yra ar gali b ti
vykdytas tinkl sujungimas, iki UAB „ CSC Telecom“ Tinklo galinio taško nepriklausomai nuo
to, kokiame tinkle skambutis buvo inicijuotas.
RRT konstatuoja, kad UAB „ CSC Telecom“ teikiama skambu i užbaigimo paslauga
sudaro atskir Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rink Lietuvos Respublikoje.
RRT konstatuoja, kad UAB „ CSC Telecom“ teikiama skambu i užbaigimo paslauga
sudaro 100 proc. skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkos, nes UAB
„ CSC Telecom“ yra vienintel skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ CSC Telecom“ Tinkle
teik ja.
Atsižvelgdama šios Ataskaitos 4.1 skyriuje pateiktus duomenis, o taip pat Ataskaitos 2
priede nurodytus susijusi juridini asmen nustatymo kriterijus, RRT nustato, kad kio subjekt
UAB „ CSC Telecom“ sudaro UAB „ CSC Telecom“ .
RRT konstatuoja, kad:
1. kio subjekto UAB „ CSC Telecom“ teikiam skambu i užbaigimo paslaug privalo
pirkti kiti kio subjektai, kuri teikiam vieš j telefono ryšio paslaug gav jai skambina UAB
„ CSC Telecom“ abonentams.
2. kio subjektas UAB „ CSC Telecom“ kontroliuoja prieig prie savo abonent
(nat ralus technologinis barjeras).
3. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle
rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje neturi
pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ CSC
Telecom“ .
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4. Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
RRT konstatuoja, kad UAB „ CSC Telecom“ turi 100 procent Skambu i užbaigimo
UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkos dal , jimo Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“
Tinkle rink barjerai yra aukšti, pirk jo derybin s galios n ra ir potenciali konkurencija šioje
rinkoje yra negalima.
Išvada.
Atsižvelgdama aukš iau išvardintas aplinkybes ir faktus, RRT daro išvad , kad kio
subjektas UAB „ CSC Telecom“ turi didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“
Tinkle rinkoje.
4.6.

kio subjektai, turintys didel
Tinkle rinkoje

tak Skambu i užbaigimo UAB „Cubio“

RRT konstatuoja, kad UAB „ Cubio“ Tinkle teikiama skambu i užbaigimo paslauga
apima skambu i perdavim nuo UAB „ Cubio“ Tinklo telefono stoties ( skaitant ši stot ),
esan ios ar iausiai UAB „ Cubio“ abonento, kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl sujungimas,
iki UAB „ Cubio“ Tinklo galinio taško nepriklausomai nuo to, kokiame tinkle skambutis buvo
inicijuotas.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Cubio“ teikiama skambu i užbaigimo paslauga sudaro
atskir Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rink Lietuvos Respublikoje.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Cubio“ teikiama skambu i užbaigimo paslauga sudaro 100
proc. skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Cubio“ Tinkle rinkos, nes UAB „ Cubio“ yra
vienintel skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Cubio“ Tinkle teik ja.
Atsižvelgdama šios Ataskaitos 4.1 skyriuje pateiktus duomenis, o taip pat Ataskaitos 2
priede nurodytus susijusi juridini asmen nustatymo kriterijus, RRT nustato, kad kio subjekt
UAB „ Cubio“ sudaro UAB „ Cubio“ .
RRT konstatuoja, kad:
1. kio subjekto UAB „ Cubio“ teikiam skambu i užbaigimo paslaug privalo pirkti
kiti kio subjektai, kuri teikiam vieš j telefono ryšio paslaug gav jai skambina UAB
„ Cubio“ abonentams.
2. kio subjektas UAB „ Cubio“ kontroliuoja prieig prie savo abonent (nat ralus
technologinis barjeras).
3. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje,
kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s
galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ Cubio“ .
4. Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Cubio“ turi 100 procent Skambu i užbaigimo UAB
„ Cubio“ Tinkle rinkos dal , jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rink barjerai
yra aukšti, pirk jo derybin s galios n ra ir potenciali konkurencija šioje rinkoje yra negalima.
Išvada.
Atsižvelgdama aukš iau išvardintas aplinkybes ir faktus, RRT daro išvad , kad kio
subjektas UAB „ Cubio“ turi didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje.
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4.7.

kio subjektai, turintys didel
„EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje

tak

Skambu i

užbaigimo UAB

RRT konstatuoja, kad UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle teikiama skambu i užbaigimo
paslauga apima skambu i perdavim nuo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinklo telefono stoties
( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai UAB „ EUROCOM SIP“ abonento, kurioje yra ar gali b ti
vykdytas tinkl sujungimas, iki UAB „ EUROCOM SIP“ Tinklo galinio taško nepriklausomai
nuo to, kokiame tinkle skambutis buvo inicijuotas.
RRT konstatuoja, kad UAB „ EUROCOM SIP“ teikiama skambu i užbaigimo paslauga
sudaro atskir Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rink Lietuvos
Respublikoje.
RRT konstatuoja, kad UAB „ EUROCOM SIP“ teikiama skambu i užbaigimo paslauga
sudaro 100 proc. skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkos, nes
UAB „ EUROCOM SIP“ yra vienintel skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Eurocom“ Tinkle
teik ja.
Atsižvelgdama šios Ataskaitos 4.1 skyriuje pateiktus duomenis, o taip pat Ataskaitos 2
priede nurodytus susijusi juridini asmen nustatymo kriterijus, RRT nustato, kad kio subjekt
UAB „ EUROCOM SIP“ sudaro UAB „ EUROCOM SIP“ kartu su susijusiais juridiniais
asmenimis, t. y. EUROCOM PLIUS, UAB ir MAXIMA LT, UAB. RRT konstatuoja, kad:
1. kio subjekto UAB „ EUROCOM SIP“ teikiam skambu i užbaigimo paslaug
privalo pirkti kiti kio subjektai, kuri teikiam vieš j telefono ryšio paslaug gav jai skambina
UAB „ EUROCOM SIP“ abonentams.
2. kio subjektas UAB „ EUROCOM SIP“ kontroliuoja prieig prie savo abonent
(nat ralus technologinis barjeras).
3. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“
Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje
neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB
„ EUROCOM SIP“ .
4. Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
RRT konstatuoja, kad UAB „ EUROCOM SIP“ turi 100 procent Skambu i užbaigimo
UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkos dal , jimo Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM
SIP“ Tinkle rink barjerai yra aukšti, pirk jo derybin s galios n ra ir potenciali konkurencija
šioje rinkoje yra negalima.
Išvada.
Atsižvelgdama aukš iau išvardintas aplinkybes ir faktus, RRT daro išvad , kad kio
subjektas UAB „ EUROCOM SIP“ turi didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM
SIP“ Tinkle rinkoje.
4.8.

kio subjektai, turintys didel
„Linkotelus“ Tinkle rinkoje

tak

Skambu i

užbaigimo UAB

RRT konstatuoja, kad UAB „ Linkotelus“ Tinkle teikiama skambu i užbaigimo paslauga
apima skambu i perdavim nuo UAB „ Linkotelus“ Tinklo telefono stoties ( skaitant ši stot ),
esan ios ar iausiai UAB „ Linkotelus“ abonento, kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl
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sujungimas, iki UAB „ Linkotelus“ Tinklo galinio taško nepriklausomai nuo to, kokiame tinkle
skambutis buvo inicijuotas.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Linkotelus“ teikiama skambu i užbaigimo paslauga sudaro
atskir Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rink Lietuvos Respublikoje.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Linkotelus“ teikiama skambu i užbaigimo paslauga sudaro
100 proc. skambu i
užbaigimo paslaugos UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkos, nes
UAB „ Linkotelus“ yra vienintel skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Linkotelus“ Tinkle
teik ja.
Atsižvelgdama šios Ataskaitos 4.1 skyriuje pateiktus duomenis, o taip pat Ataskaitos 2
priede nurodytus susijusi juridini asmen nustatymo kriterijus, RRT nustato, kad kio subjekt
UAB „ Linkotelus“ sudaro UAB „ Linkotelus“ .
RRT konstatuoja, kad:
1. kio subjekto UAB „ Linkotelus“ teikiam skambu i užbaigimo paslaug privalo
pirkti kiti kio subjektai, kuri teikiam vieš j telefono ryšio paslaug gav jai skambina UAB
„ Linkotelus“ abonentams.
2. kio subjektas UAB „ Linkotelus“ kontroliuoja prieig prie savo abonent (nat ralus
technologinis barjeras).
3. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle
rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje neturi pirk jo
derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ Linkotelus“ .
4. Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Linkotelus“ turi 100 procent Skambu i užbaigimo UAB
„ Linkotelus“ Tinkle rinkos dal , jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rink
barjerai yra aukšti, pirk jo derybin s galios n ra ir potenciali konkurencija šioje rinkoje yra
negalima.
Išvada.
Atsižvelgdama aukš iau išvardintas aplinkybes ir faktus, RRT daro išvad , kad kio
subjektas UAB „ Linkotelus“ turi didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle
rinkoje.
4.9.

kio subjektai, turintys didel
„Mediafon“ Tinkle rinkoje

tak

Skambu i

užbaigimo UAB

RRT konstatuoja, kad UAB „ Mediafon“ Tinkle teikiama skambu i užbaigimo paslauga
apima skambu i perdavim nuo UAB „ Mediafon“ Tinklo telefono stoties ( skaitant ši stot ),
esan ios ar iausiai UAB „ Mediafon“ abonento, kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl
sujungimas, iki UAB „ Mediafon“ Tinklo galinio taško nepriklausomai nuo to, kokiame tinkle
skambutis buvo inicijuotas.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Mediafon“ teikiama skambu i užbaigimo paslauga sudaro
atskir Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rink Lietuvos Respublikoje.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Mediafon“ teikiama skambu i užbaigimo paslauga sudaro
100 proc. skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkos, nes UAB
„ Mediafon“ yra vienintel skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Mediafon“ Tinkle teik ja.
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Atsižvelgdama šios Ataskaitos 4.1 skyriuje pateiktus duomenis, o taip pat Ataskaitos 2
priede nurodytus susijusi juridini asmen nustatymo kriterijus, RRT nustato, kad kio subjekt
UAB „ Mediafon“ sudaro UAB „ Mediafon“ kartu su susijusiais asmenimis, t. y. UAB koncernas
„ MG Baltic“ , UAB „ Teleo“ ir UAB „ Euro Loto“ .
RRT konstatuoja, kad:
1. kio subjekto UAB „ Mediafon“ teikiam skambu i užbaigimo paslaug privalo
pirkti kiti kio subjektai, kuri teikiam vieš j telefono ryšio paslaug gav jai skambina UAB
„ Mediafon“ abonentams.
2. kio subjektas UAB „ Mediafon“ kontroliuoja prieig prie savo abonent (nat ralus
technologinis barjeras).
3. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle
rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje neturi pirk jo
derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ Mediafon“ .
4. Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Mediafon“ turi 100 procent Skambu i užbaigimo UAB
„ Mediafon“ Tinkle rinkos dal , jimo Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rink
barjerai yra aukšti, pirk jo derybin s galios n ra ir potenciali konkurencija šioje rinkoje yra
negalima.
Išvada.
Atsižvelgdama aukš iau išvardintas aplinkybes ir faktus, RRT daro išvad , kad kio
subjektas UAB „ Mediafon“ turi didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle
rinkoje.
4.10.

kio subjektai, turintys didel
tak Skambu i
„Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje

užbaigimo UAB

RRT konstatuoja, kad UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle teikiama
skambu i užbaigimo paslauga apima skambu i perdavim nuo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinklo telefono stoties ( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ abonento, kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl
sujungimas, iki UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinklo galinio taško
nepriklausomai nuo to, kokiame tinkle skambutis buvo inicijuotas.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ teikiama skambu i
užbaigimo paslauga sudaro atskir Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ Tinkle rink Lietuvos Respublikoje.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ teikiama skambu i
užbaigimo paslauga sudaro 100 proc. skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkos, nes UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ yra
vienintel skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle
teik ja.
Atsižvelgdama šios Ataskaitos 4.1 skyriuje pateiktus duomenis, o taip pat Ataskaitos 2
priede nurodytus susijusi juridini asmen nustatymo kriterijus, RRT nustato, kad kio subjekt
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ sudaro UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ .
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RRT konstatuoja, kad:
1. kio subjekto UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ teikiam skambu i
užbaigimo paslaug privalo pirkti kiti kio subjektai, kuri teikiam vieš j telefono ryšio
paslaug gav jai skambina UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ abonentams.
2. kio subjektas UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ kontroliuoja prieig
prie savo abonent (nat ralus technologinis barjeras).
3. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali
daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ .
4. Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ turi 100 procent
Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkos dal , jimo
Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rink barjerai yra
aukšti, pirk jo derybin s galios n ra ir potenciali konkurencija šioje rinkoje yra negalima.
Išvada.
Atsižvelgdama aukš iau išvardintas aplinkybes ir faktus, RRT daro išvad , kad kio
subjektas UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ turi didel tak skambu i užbaigimo
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje.
4.11.

kio subjektai, turintys didel
tak
„Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje

Skambu i

užbaigimo UAB

RRT konstatuoja, kad UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle teikiama skambu i
užbaigimo paslauga apima skambu i perdavim nuo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinklo
telefono stoties ( skaitant ši stot ), esan ios ar iausiai UAB „ Telekomunikaciju grupa“
abonento, kurioje yra ar gali b ti vykdytas tinkl sujungimas, iki UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ Tinklo galinio taško nepriklausomai nuo to, kokiame tinkle skambutis buvo inicijuotas.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Telekomunikaciju grupa“ teikiama skambu i užbaigimo
paslauga sudaro atskir Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rink
Lietuvos Respublikoje.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Telekomunikaciju grupa“ teikiama skambu i užbaigimo
paslauga sudaro 100 proc. skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Telekomunikaciju grupa“
Tinkle rinkos, nes UAB „ Telekomunikaciju grupa“ yra vienintel skambu i užbaigimo
paslaugos UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle teik ja.
Atsižvelgdama šios Ataskaitos 4.1 skyriuje pateiktus duomenis, o taip pat Ataskaitos 2
priede nurodytus susijusi juridini asmen nustatymo kriterijus, RRT nustato, kad kio subjekt
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ sudaro UAB „ Telekomunikaciju grupa“ .
RRT konstatuoja, kad:
1. kio subjekto UAB „ Telekomunikaciju grupa“ teikiam skambu i užbaigimo
paslaug privalo pirkti kiti kio subjektai, kuri teikiam vieš j telefono ryšio paslaug gav jai
skambina UAB „ Telekomunikaciju grupa“ abonentams.
2. kio subjektas UAB „ Telekomunikaciju grupa“ kontroliuoja prieig prie savo
abonent (nat ralus technologinis barjeras);
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3. Nesant konkurencinio spaudimo Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ Tinkle rinkoje, kitas operatorius Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“
Tinkle rinkoje neturi pirk jo derybin s galios ir negali daryti vienpus s lemiamos takos
operatoriui UAB „ Telekomunikaciju grupa“ .
4. Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje potencialios konkurencijos n ra.
RRT konstatuoja, kad UAB „ Telekomunikaciju grupa“ turi 100 procent Skambu i
užbaigimo kio subjektas UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkos dal , jimo
Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rink barjerai yra aukšti, pirk jo
derybin s galios n ra ir potenciali konkurencija šioje rinkoje yra negalima.
Išvada.
Atsižvelgdama aukš iau išvardintas aplinkybes ir faktus, RRT daro išvad , kad kio
subjektas UAB „ Telekomunikaciju grupa“ turi didel tak Skambu i užbaigimo UAB
„ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje.
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5.

PAREIGOJIM DIDEL
KIO
SUBJEKTAMS
PANAIKINIMAS

TAK APIBR ŽTOSE RINKOSE TURINTIEMS
NUSTATYMAS,
PAKEITIMAS
IR
(AR)

Elektronini ryši statymas perk l Europos S jungos naujosios reguliavimo sistemos
(angl. New Regulatory Framework) nuostatas nacionalin teis . Taisykli 5 punkte nurodoma,
kad RRT atlieka rinkos tyrim vadovaudamasi Pagrind direktyva, kitais privalomais Europos
S jungos teis s aktais, atsižvelgdama Didel s takos nustatymo rinkoje gair s ir t. t.
Prieigos direktyvos preambul s 5 pastraipa nustato, kad atviroje ir konkurencin je rinkoje
neturi b ti apribojim , kurie trukdyt mon ms tarpusavyje der tis d l prieigos ir tinkl
sujungimo susitarim , ypa d l susitarim su kit valstybi mon mis. Be to, Prieigos direktyvos
3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstyb s nar s privalo užtikrinti, kad neb t joki
apribojim , kurie kio subjektams toje pa ioje ar kitoje valstyb je nar je neleist tarpusavyje
der tis d l susitarim techniniais ar komerciniais prieigos ir (ar) sujungimo klausimais.
Pažym tina, kad Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalimi siekiama Europos S jungos
elektronini ryši reguliavimo sistemos tiksl , tarp j pl sti vidaus rink . Tai daryti nacionalines
reguliavimo institucijas pareigoja ir Pagrind direktyvos 8 straipsnio 3 dalis. Taigi,
vadovaujantis Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalies ir Pagrind direktyvos 8
straipsnio 2 ir 3 dali nuostatomis, RRT turi imtis vis reikiam priemoni , siekdama skatinti
konkurencij elektronini ryši srityje.
Elektronini ryši statymo 16 straipsnio 15 dalyje numatyta, kad RRT, nustatydama
pareigojimus didel tak rinkoje turintiems kio subjektams, atsižvelgia
atitinkamas
tarptautini sutar i ir (ar) susitarim nuostatas ir pagal kompetencij užtikrina ši sutar i bei
(ar) susitarim laikym si ir gyvendinim Lietuvoje. Lietuva 2001 m. geguž s 31 d. tapo
Pasaulin s prekybos organizacijos (toliau – PPO) nare ir prisi m sipareigojimus, kuri turin
atspindi S rašas d l specifini sipareigojim paslaug sektoriuje (angl. Schedule of Specific
Commitments on Services), kuriame yra tvirtinti konkret s Lietuvos sipareigojimai tam tikrose
paslaug srityse, ir Nuorodinis dokumentas (angl. Reference Paper), kuriame išd styti
pagrindiniai principai, kuri Lietuva, kaip PPO nar , privalo laikytis atverdama telekomunikacij
rink . Pažym tina, kad tarp Elektronini ryši statymo 2 priede nurodyt Europos S jungos
teis s akt , kuriuos gyvendina Elektronini ryši statymas, nurodytas ir 1997 m. lapkri io 28 d.
Tarybos sprendimas 97/838/EB d l Europos bendrijos pritarimo, kiek tai susij su jos
kompetencija, PPO deryb d l pagrindini telekomunikacij paslaug rezultatams – pastaruoju
Europos S jungos teis s aktu visos Europos S jungos valstyb s (tarp j ir Lietuva) sipareigoja
laikytis atitinkam PPO sipareigojim ( skaitant S raš d l specifini sipareigojim paslaug
sektoriuje ir Nuorodin dokument ). Prieigos direktyvos preambul s 13 pastraipoje taip pat
akcentuojama, kad Bendrija ir jos valstyb s nar s (tuo pa iu ir Lietuva) remdamosi susitarimu su
PPO d l pagrindini telekomunikacij , prisi m sipareigojimus d l telekomunikacij tinkl
sujungimo ir tuos pareigojimus privalo gerbti. Pažym tina, kad Lietuvos Nuorodinio dokumento
(kuris yra S rašo d l specifini sipareigojim paslaug sektoriuje dalis), taikomo pagrindin ms
telekomunikacij paslaugoms, 2.2 punkte Lietuva, kiek tai susij su tinkl sujungimu su
pagrindiniu operatoriumi, konkre iai sipareigojo užtikrinti, kad tinkl sujungimas b t
vykdomas nediskriminaciniais pagrindais ir s lygomis ( skaitant techninius standartus ir
specifikacijas), kad tinkl sujungimo tarifai ir kokyb b t ne blogesni negu operatoriaus taikomi
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savo paslaugoms teikti arba taikomi kitiems kio subjektams arba operatoriaus padaliniams,
dukterin ms mon ms.
Prieigos direktyvos 8 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad nustatyti pareigojimai turi b ti
pagr sti nustatytos problemos pob džiu, turi b ti proporcingi ir pateisinami atsižvelgiant
Pagrind direktyvos 8 straipsnyje nustatytus tikslus (konkurencijos skatinimas, vidaus rinkos
pl tra ir Europos S jungos pilie i interes užtikrinimas). Prieigos direktyvos preambul s 15
pastraipoje pabr žiama, kad skiriant monei, turin iai didel tak rinkoje, pareigojimus
papildomos rinkos analiz s atlikti nereikia, ta iau b tina pagr sti, kad b tent toks pareigojimas
yra tikslingas ir pagal nustatytos problemos pob d proporcingas. Didel s takos nustatymo
rinkoje gairi 117 punkte taip pat akcentuojama, kad nacionalin s reguliavimo institucijos turi
užtikrinti, kad didel tak turintiems kio subjektams nustatomi pareigojimai turi atitikti tikslus,
nurodytus Pagrind direktyvos 8 straipsnyje ir b ti proporcingi sprendžiamoms problemoms.
Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad RRT turi teis kio
subjektams, turintiems didel tak atitinkamoje rinkoje, nustatyti Elektronini ryši statymo 17
straipsnio 1 dalyje numatytus pareigojimus, atsižvelgdama tai, kurie iš j tinkami konkre iu
atveju, ir nustatydama toki
pareigojim vykdymo pradžios moment , tod l tolesn se
Ataskaitos skyriuose RRT parinks pareigojimus kio subjektams, turintiems didel tak rinkoje
atsižvelgdama tai, kurie iš j tinkami ir atitinka šioje Ataskaitoje nustatyt problem prigimt ,
proporcingi ir pateisinami elektronini ryši veiklos reguliavimo principais ir tikslais, nurodytais
Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje.
Remiantis Rekomendacijos d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo preambul s 3
dalimi, dideli skambu i užbaigimo tarifai paprastai lemia didesnes mažmenines skambu i
inicijavimo kainas ir atitinkamai mažesnius vartojimo rodiklius, tod l maž ja vartotoj gerov .
Šios rekomendacijos 11 straipsnis nustato, jog nacionalin s reguliavimo institucijos turi
užtikrinti, kad skambu i užbaigimo tarifai b t
gyvendinti s naud efektyvumo ir
simetriškumo principu iki 2012 m. gruodžio 31 d.
Bendroje pozicijoje d l skambu i užbaigimo kain simetrijos nustatyta, kad reguliuojant
skambu i užbaigimo viešojo fiksuoto telefono ryšio tinkluose kainas, tikslinga taikyti ši kain
simetriškumo princip , kuris užtikrint s lygas efektyviai konkurencijai ilguoju laikotarpiu, kas
savo ruožtu s lygot naud paslaug gav jams per padid jus paslaug pasirinkim ir (ar)
mažesnes paslaug kainas

5.1.

pareigojim
5.1.1.

kio subjektui AB „ Lietuvos geležinkeliai“ nustatymas

pareigojimas suteikti prieig

Kadangi kio subjektas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ turi didel tak Skambu i
užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkoje, RRT, vadovaudamasi Elektronini ryši
statymo 17 straipsniu, turi teis nustatyti atitinkamus pareigojimus, sprendžian ius nustatytas
konkurencijos tiriamoje rinkoje problemas.
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ parduodama skambu i užbaigimo paslaug kitiems kio
subjektams, nesusiduria su pirk jo derybine galia, galin ia padaryti tak skambu i užbaigimo
paslaugos kainai ir kitoms šios paslaugos teikimo s lygoms. Potencialios konkurencijos
nebuvimas gali neleisti vystytis savaiminei konkurencijai ir sudaryti s lygas galimam
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ piktnaudžiavimui dominuojan ia pad timi rinkoje.
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Konstatuojame, jog Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkoje
išliko 2008 m. Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo metu nustatyta konkurencijos
problema, kad AB „ Lietuvos geležinkeliai“ turi motyv ir galimybi nesuteikti prieigos prie
skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai
(veikl prad j ar pradedantys operatoriai), sujung savo tinklus su AB „ Lietuvos geležinkeliai“
Tinklu gyja galimybi konkuruoti su AB „ Lietuvos geležinkeliai“ mažmenin se viešojo fiksuoto
telefono ryšio rinkose.
Atsižvelgiant tai, kad kio subjektas TEO LT, AB prarado pirk jo derybin gali
(Ataskaitos 3.1.4 skyrius 2 p.) bei, kad RRT kio subjektui AB „ Lietuvos geležinkeliai“ nustato
kain kontrol s pareigojim , kuris pagr stas simetriškumo principu, RRT kio subjektui
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ kei ia RRT direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. sakymo Nr. 1V-92
„ D l kio subjekto AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , turin io didel tak Skambu i užbaigimo
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje,
rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 11-137) 3 punkte nustatyta apimti pareigojim
nauju pareigojimu suteikti prieig .
Papildyta kio subjekto AB „ Lietuvos geležinkeliai“ pareigojimo suteikti prieig
taikymo sritis, užtikrins skambu i užbaigimo paslaug teikim s žiningomis ir vienodomis
s lygomis ir tinkamai bus sprendžiamos su technin mis prieigos s lygomis susijusios galimos
konkurencijos problemos, kurios gali atsirasti d l nustatomo kain kontrol s pareigojimo.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ prival s suteikti skambu i užbaigimo
paslaug bei susijusias priemones tik tuo atveju, jei kito operatoriaus prašymas d l prieigos
suteikimo bus pagr stas. pareigojimas suteikti prieig yra pateisinamas elektronini ryši veiklos
reguliavimo tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius
pareigojimo suteikti prieig prie skambu i užbaigimo paslaugos aiškiomis ir priimtinomis
s lygomis, apribojama konkurencija mažmenin se vieš j telefono ryšio paslaug rinkose. Tuo
atveju, jei šis pareigojimas nebus nustatytas, RRT kiekvienu konkre iu atsisakymo suteikti
prieig atveju tur s spr sti, ar turi b ti taikomas pareigojimas suteikti prieig pagal Elektronini
ryši statymo 22 straipsnio 2 dal . Tai pailgint prieigos suteikimo trukm , d l ko nukent t ne
tik besideran ios pus s, nes negaut potenciali pajam už užbaigt skambu i paslaugas, bet ir
vartotojas.
Išvados.
Kiek tai susij su skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle paslaugos
teikimu, kio subjektas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ privalo:
1. patenkinti pagr stus kit kio subjekt prašymus suteikti prieig prie su skambu i
užbaigimo paslaugos teikimu susijusi Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
2. suteikti prieig prie konkre i Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
3. s žiningai der tis su kitais kio subjektais, prašan iais suteikti prieig prie
skambu i užbaigimo paslaugos;
4. nenutraukti prieigos prie jau suteikt priemoni ;
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5. suteikti atvir prieig prie technini s saj , protokol ar kit technologij , kurios yra
b tinos paslaug suderinamumui ar virtualaus tinklo paslaugoms teikti;
6. suteikti prieig prie patalp ar kitus elektronini ryši infrastrukt ros bendro
naudojimo b dus;
7. suteikti konkre ias paslaugas, b tinas užtikrinti paslaug teikim paslaug
gav jams;
8. sujungti tinklus ar suteikti tinkl priemones, skaitant galimyb sujungti tinklus ir
suteikti priemones bet kuriame techniškai galimame tinklo taške;
9. kio subjektas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ gali atsisakyti suteikti prieig prie
skambu i užbaigimo paslaugos, vienašališkai sustabdyti jos teikim ar j nutraukti tik tais
atvejais, kai tai yra pagr sta objektyviais kriterijais, skaitant technini galimybi nebuvim arba
b tinyb užtikrinti Tinklo vientisum ;
5.1.2.

Kain kontrol s pareigojimas

Atsižvelgiant tai, jog šio Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo tiriamuoju
laikotarpiu Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkoje nustatyta
papildoma konkurencijos problema (žr. Ataskaitos 3.1.6 skyri ), kad AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ turi motyv ir galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle kainas, nes Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo derybin s galios neturi ir negali daryti
vienpus s lemiamos takos operatoriui AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , RRT konstatuoja, kad šiai
problemai spr sti kio subjektui AB „ Lietuvos geležinkeliai“ tikslinga taikyti kain kontrol s
pareigojim .
Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad RRT turi teis
kio subjektams, turintiems didel tak atitinkamoje rinkoje, nustatyti kain kontrol s
pareigojim pagal Elektronini ryši statymo 23 straipsnio nuostatas. Elektronini ryši
statymo 23 straipsnio 1 dalyje tvirtinta, kad RRT turi teis nustatyti operatoriui, turin iam
didel tak atitinkamoje rinkoje, pareigojim susijus su kain kontrole, kai rinkos tyrimo metu
nustatyta, kad veiksmingos konkurencijos tr kumas reiškia, kad atitinkamas operatorius gal t
palaikyti pernelyg dideles kainas, tuo darydamas žal galutiniams paslaug gav jams.
Rekomendacijos d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo preambul s 3 dalyje
nurodyta, kad dideli skambu i užbaigimo tarifai paprastai lemia didesnes mažmenines
skambu i inicijavimo kainas ir atitinkamai mažesnius vartojimo rodiklius, tod l maž ja
vartotoj gerov , preambul s 2 dalyje konstatuota, jog tai, kad mažesniems fiksuotojo arba
judriojo ryšio operatoriams buvo leista nustatyti didesnius skambu i užbaigimo tarifus,
remiantis tuo, kad tie operatoriai yra nauji rinkos dalyviai, kurie nepasinaudojo masto ekonomija
ir (arba) turi skirting s naud , l m atskirose šalyse egzistuojan i kain asimetrij . Šio rinkos
tyrimo metu nustatyta, jog kio subjektas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , turi motyv ir galimybi
taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle
kainas, t. y. asimetrines kainas, kuri taikymas varžo veiksming konkurencij rinkoje, bei gali
s lygoti galutini paslaug gav j teisi ir teis t interes pažeidimus. Taigi, Rekomendacijoje
d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo nurodytos konkurencijos problemos iš esm s yra
aktualios ir Lietuvoje.
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Siekiant spr sti Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo vardintas
problemas, Europos Komisija rekomenduoja nacionalin ms reguliavimo institucijoms,
pripažinus operatorius, turin ius didel tak didmenin se balso skambu i užbaigimo rinkose
tam tikruose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose ir jiems nusprendus pritaikyti kain kontrol s
ir s naud apskaitos pareigojimus, nustatyti skambu i užbaigimo tarifus, pagr stus efektyviai
veikian io operatoriaus patirtomis s naudomis. Efektyviai veikian io operatoriaus s naud
vertinimas b t grindžiamas einamosiomis s naudomis ir taikomas „ iš apa ios
virš “
modeliavimo b du pagr stas ilgojo laikotarpio padid jimo s naudomis (angl. Long Run
Incremental Cost) pagr stas apskaitos metodas. Tuo pa iu nurodoma, kad tie tarifai turi b ti
simetriški.
RRT nuomone, simetriškumas skambu i užbaigimo rinkoje yra siektinas d l priežas i ,
nurodyt Europos reguliuotoj grup s Bendroje pozicijoje d l skambu i užbaigimo kain
simetrijos. Pažym tina, kad:
1) TEO LT, AB jau yra nustatyti tiek s naud apskaitos, tiek ir apskaitos atskyrimo
pareigojimai, kuri gyvendinimas paprastai ilgai užtrunka bei brangiai kainuoja, tod l
pasirinkus TEO LT, AB tinkl kaip pagrind „ hipotetinio efektyvaus operatoriaus“ modeliavimui
alternatyviems operatoriams nereik t diegti brangiai kainuojan i apskaitos sistem bei b t
užtikrinamas reguliavimo operatyvumas;
2) RRT jau yra suformavusi HY-LRAIC apskaitos model , pagr st TEO LT, AB tinklu;
3) RRT jau yra apskai iavusi skambu i užbaigimo TEO LT, AB tinkle kainas,
vadovaujantis HY-LRAIC modeliu, tod l šie rezultatai gal t iš karto b ti pritaikyti alternatyvi
viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori kain reguliavimui.
Atsižvelgiant technologinio neutralumo princip , bei Ataskaitos 1.4.4 ir 3.1 skyriuose
pateikt AB „ Lietuvos geležinkeliai“ taikom kain analiz , simetriškumo principas turi b ti
taikomas tokiu b du: atitinkamame tinkl sujungimo taške kiekvienos šalies teikiamos
skambu i užbaigimo paslaugos kaina, ši kain skaitant ir su skambu io užbaigimo paslauga
susietai teikiamas tranzito paslaugas, turi b ti vienoda. Remiantis Europos Komisijos
Rekomendacija d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo, kurioje rekomenduojama
nacionalin ms reguliavimo institucijoms užtikrinti, kad skambu i užbaigimo tarifai b t
gyvendinti s naud efektyvumo ir simetriškumo lygiu iki 2012 m. gruodžio 31 d. bei
atsižvelgiant Bendr j pozicij d l skambu i užbaigimo kain simetrijos, RRT kio subjektui
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ nustato kain kontrol s pareigojim , kuris pagr stas simetriškumo
principu. Pažym tina, kad AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , 2005 m. vasario 17 d. sudar tinkl
sujungimo sutart Nr. 2005/LTP-10/SP-53 su kio subjektu TEO LT, AB, kurioje tvirtintas
skambu i užbaigimo kain simetriškumas, kaip nurodyta sutarties C1.1 priede. Nusta ius kain
kontrol s pareigojim , kio subjektas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ prival s taikyti ne didesnes
skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle paslaugos kainas nei skambu i
užbaigimo paslaugos kainos, kurias taiko kio subjektas TEO LT, AB, vykdydamas jam RRT
nustatyt kain kontrol s pareigojim .
Atsižvelgiant tai, jog Ataskaitos 4.2 skyriuje nustatyta, kad kio subjektas AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ yra didel tak Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkoje
turintis kio subjektas, bei Ataskaitos 3.3 skyriuje identifikuotas problemas d l galimyb s
didel tak rinkoje turin iam kio subjektui nepagr stai taikyti užmokes ius už tinkl sujungimo
taško suteikim , taip pat tai, jog tinkl sujungimo taškas gali b ti naudojamas tiktai abipusiškai
(priešingu atveju skambutis tarp skirting operatori Tinkl abonent technologiškai b t
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ne manomas), RRT mano, jog kio subjektui AB „ Lietuvos geležinkeliai“ sujungiant savo Tinkl
su kito kio subjekto Tinklu, turi b ti nustatytas atitinkamas pareigojimas, apribojantis galimyb
vienašališkai reikalauti kito operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , sujungdamas savo Tinkl su kito
operatoriaus tinklu, prival s atsižvelgti tai, jog tinkl sujungimo taškas yra naudojamas
abipusiškai, taip užtikrinant s lygas efektyviai konkurencijai ilguoju laikotarpiu, kas savo ruožtu
s lygot naud paslaug gav jams per padid jus paslaug pasirinkim ir (ar) mažesnes paslaug
kainas.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius kain
kontrol s pareigojim , kio subjektas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , taikydamas ne didesnes
skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle, kainas nei yra taikomos skambu i
užbaigimo kainos kio subjekto TEO LT, AB Tinkle, bei nereikalaudamas kito operatoriaus
mok ti už su skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle paslaug teikimu
susijusias priemones, spr s rinkos tyrimo metu nustatytas problemas (Ataskaitos 3.1.6), bei
užtikrins, kad operatorius padengs efektyviai patirtas s naudas ir leis uždirbti jam investicij
gr ž . Skambu i užbaigimo kain mažinimas mažins paslaug gav j s naudas ir tai sudarys
palankias s lygas balso paslaug skambu i teik jams konkuruoti tarpusavyje.
Kain kontrol s pareigojimas yra pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius kain
kontrol s pareigojimo, Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle rinkoje nesant
kito operatoriaus pirk jo derybin s galios ir negalint daryti vienpus s lemiamos takos
operatoriui AB „ Lietuvos geležinkeliai“ , operatorius AB „ Lietuvos geležinkeliai“ turi galimybi
ir motyv taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos AB „ Lietuvos geležinkeliai“
Tinkle kainas, kas lemt skambu i užbaigimo kain asimetrij ir skambu i užbaigimo Tinkle
rinka tapt neefektyvi ir neapsaugota.
Nenusta iusi daugiau konkurencijos problem Skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ Tinkle rinkoje, RRT konstatuoja, kad kit Elektronini ryši statymo 17
straipsnyje nurodom pareigojim , sprendžiant tiriamoje rinkoje nustatytas konkurencijos
problemas taikom didel tak atitinkamoje rinkoje turintiems kio subjektams, taikymas kio
subjektui AB „ Lietuvos geležinkeliai“ yra netikslingas.
Išvados.
1. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle paslaugos
teikimu, kio subjektas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ privalo taikyti ne didesnes skambu i
užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle paslaugos kainas nei skambu i užbaigimo
paslaugos kainos, ši kain skaitant ir su skambu io užbaigimo paslauga susietai teikiamas
tranzito paslaugas, kurias atitinkamame tinkl sujungimo taške taiko kio subjektas TEO LT,
AB, vykdydamas jam RRT nustatyt kain kontrol s pareigojim .
2. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle paslaug
teikimu susijusiomis priemon mis, kai kio subjektas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ yra sujung s
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savo Tinkl su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu, nereikalauti kito operatoriaus
mok ti už su skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle paslaug teikimu
susijusias priemones, t.y. kio subjektas AB „ Lietuvos geležinkeliai“ s naudas, susijusias su
skambu i užbaigimo AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinkle paslaug teikimu susijusiomis
priemon mis, išskyrus ryši linij , dengia pats. Operatoriui, sujungusiam vieš j telefono ryšio
tinkl su AB „ Lietuvos geležinkeliai“ Tinklu, nusta ius užmokes ius už su balso skambu i
užbaigimo to operatoriaus viešame telefono ryšio tinkle susijusias priemones, AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ gali nustatyti analogiškus užmokes ius;
3. Kiek tai susij su tinkl sujungimui naudojama ryši linija, jungian ia AB „ Lietuvos
geležinkeliai“ Tinkl su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu:
3.1. AB „ Lietuvos geležinkeliai“ privalo leisti rengti bei teikti ryši linij vieš j telefono
ryšio tinkl su AB „ Lietuvos geležinkeliai“ ketinan iam sujungti (ar sujungusiam) operatoriui
(arba šio operatoriaus pasirinktam tre iajam asmeniui), jei jo si loma ryši linijos rengimo bei
teikimo kaina yra mažesn negu kaina, už kuri ši ryši linij rengti bei teikti si lo
AB „ Lietuvos geležinkeliai“ ;
3.2. padengti 50 procent ryši linijos rengimo ir teikimo s naud .

5.2.

pareigojim
nustatymas
5.2.1.

kio subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

pareigojimas suteikti prieig

Kadangi kio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras turi didel tak
Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje, RRT,
vadovaudamasi Elektronini ryši statymo 17 straipsniu, turi teis nustatyti atitinkamus
pareigojimus, sprendžian ius nustatytas konkurencijos tiriamoje rinkoje problemas.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras parduodama skambu i užbaigimo paslaug
kitiems kio subjektams, nesusiduria su pirk jo derybine galia, galin ia padaryti tak skambu i
užbaigimo paslaugos kainai ir kitoms šios paslaugos teikimo s lygoms. Potencialios
konkurencijos nebuvimas gali neleisti vystytis savaiminei konkurencijai ir sudaryti s lygas
galimam AB Lietuvos radijo ir televizijos centras piktnaudžiavimui dominuojan ia pad timi
rinkoje.
Konstatuojame, jog Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Tinkle rinkoje išliko 2008 m. Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo metu nustatyta
konkurencijos problema, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centras turi motyv ir galimybi
nesuteikti prieigos prie skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle
paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl prad j ar pradedantys operatoriai), sujung savo
tinklus su AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinklu gyja galimybi konkuruoti su AB
Lietuvos radijo ir televizijos centras mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkose.
Atsižvelgiant tai, kad kio subjektas TEO LT, AB prarado pirk jo derybin gali
(Ataskaitos 3.2.4 skyrius 2 p.) bei, kad RRT kio subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras nustato kain kontrol s pareigojim , kuris pagr stas simetriškumo principu, RRT kio
subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centras kei ia RRT direktoriaus 2008 m. sausio 31 d.
sakymo Nr. 1V-94 „ D l kio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, turin io didel

120

tak Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras viešajame telefono ryšio
tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 11-139) 3
punkte nustatyta apimti pareigojim nauju pareigojimu suteikti prieig .
Papildyta kio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centras pareigojimo suteikti
prieig taikymo sritis, užtikrins skambu i užbaigimo paslaug teikim s žiningomis ir
vienodomis s lygomis ir tinkamai bus sprendžiamos su technin mis prieigos s lygomis
susijusios galimos konkurencijos problemos, kurios gali atsirasti d l nustatomo kain kontrol s
pareigojimo. pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos
reguliavimo principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes,
nusta ius š pareigojim , kio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras prival s
suteikti skambu i užbaigimo paslaug bei susijusias priemones tik tuo atveju, jei kito
operatoriaus prašymas d l prieigos suteikimo bus pagr stas. pareigojimas suteikti prieig yra
pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo tikslais, nurodytais Elektronini ryši
statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius pareigojimo suteikti prieig prie skambu i
užbaigimo paslaugos aiškiomis ir priimtinomis s lygomis, apribojama konkurencija
mažmenin se vieš j telefono ryšio paslaug rinkose. Tuo atveju, jei šis pareigojimas nebus
nustatytas, RRT kiekvienu konkre iu atsisakymo suteikti prieig atveju tur s spr sti, ar turi b ti
taikomas pareigojimas suteikti prieig pagal Elektronini ryši statymo 22 straipsnio 2 dal . Tai
pailgint prieigos suteikimo trukm , d l ko nukent t ne tik besideran ios pus s, nes negaut
potenciali pajam už užbaigt skambu i paslaugas, bet ir vartotojas.
Išvados.
Kiek tai susij su skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle
paslaugos teikimu, kio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras privalo:
1. patenkinti pagr stus kit kio subjekt prašymus suteikti prieig prie su skambu i
užbaigimo paslaugos teikimu susijusi Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
2. suteikti prieig prie konkre i Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
3. s žiningai der tis su kitais kio subjektais, prašan iais suteikti prieig prie
skambu i užbaigimo paslaugos;
4. nenutraukti prieigos prie jau suteikt priemoni ;
5. suteikti atvir prieig prie technini s saj , protokol ar kit technologij , kurios yra
b tinos paslaug suderinamumui ar virtualaus tinklo paslaugoms teikti;
6. suteikti prieig prie patalp ar kitus elektronini ryši infrastrukt ros bendro
naudojimo b dus;
7. suteikti konkre ias paslaugas, b tinas užtikrinti paslaug teikim paslaug
gav jams;
8. sujungti tinklus ar suteikti tinkl priemones, skaitant galimyb sujungti tinklus ir
suteikti priemones bet kuriame techniškai galimame tinklo taške;
9. kio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras gali atsisakyti suteikti
prieig prie skambu i užbaigimo paslaugos, vienašališkai sustabdyti jos teikim ar j nutraukti
tik tais atvejais, kai tai yra pagr sta objektyviais kriterijais, skaitant technini galimybi
nebuvim arba b tinyb užtikrinti Tinklo vientisum ;
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5.2.2.

Kain kontrol s pareigojimas

Atsižvelgiant tai, jog šio Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo tiriamuoju
laikotarpiu Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje
nustatyta papildoma konkurencijos problema (žr. Ataskaitos 3.2.6 skyri ), kad AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras turi motyv ir galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i
užbaigimo paslaugos AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle kainas, nes Skambu i
užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo
derybin s galios neturi ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui AB Lietuvos radijo
ir televizijos centras, RRT konstatuoja, kad šiai problemai spr sti kio subjektui AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras tikslinga taikyti kain kontrol s pareigojim .
Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad RRT turi teis
kio subjektams, turintiems didel tak atitinkamoje rinkoje, nustatyti kain kontrol s
pareigojim pagal Elektronini ryši statymo 23 straipsnio nuostatas. Elektronini ryši
statymo 23 straipsnio 1 dalyje tvirtinta, kad RRT turi teis nustatyti operatoriui, turin iam
didel tak atitinkamoje rinkoje, pareigojim susijus su kain kontrole, kai rinkos tyrimo metu
nustatyta, kad veiksmingos konkurencijos tr kumas reiškia, kad atitinkamas operatorius gal t
palaikyti pernelyg dideles kainas, tuo darydamas žal galutiniams paslaug gav jams.
Rekomendacijos d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo preambul s 3 dalyje
nurodyta, kad dideli skambu i užbaigimo tarifai paprastai lemia didesnes mažmenines
skambu i inicijavimo kainas ir atitinkamai mažesnius vartojimo rodiklius, tod l maž ja
vartotoj gerov , preambul s 2 dalyje konstatuota, jog tai, kad mažesniems fiksuotojo arba
judriojo ryšio operatoriams buvo leista nustatyti didesnius skambu i užbaigimo tarifus,
remiantis tuo, kad tie operatoriai yra nauji rinkos dalyviai, kurie nepasinaudojo masto ekonomija
ir (arba) turi skirting s naud , l m atskirose šalyse egzistuojan i kain asimetrij . Šio rinkos
tyrimo metu nustatyta, jog kio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, turi motyv ir
galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle kainas, t. y. asimetrines kainas, kuri taikymas varžo veiksming
konkurencij rinkoje, bei gali s lygoti galutini paslaug gav j teisi ir teis t interes
pažeidimus. Taigi, Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo nurodytos
konkurencijos problemos iš esm s yra aktualios ir Lietuvoje.
Siekiant spr sti Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo vardintas
problemas, Europos Komisija rekomenduoja nacionalin ms reguliavimo institucijoms,
pripažinus operatorius, turin ius didel tak didmenin se balso skambu i užbaigimo rinkose
tam tikruose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose ir jiems nusprendus pritaikyti kain kontrol s
ir s naud apskaitos pareigojimus, nustatyti skambu i užbaigimo tarifus, pagr stus efektyviai
veikian io operatoriaus patirtomis s naudomis. Efektyviai veikian io operatoriaus s naud
vertinimas b t grindžiamas einamosiomis s naudomis ir taikomas „ iš apa ios
virš “
modeliavimo b du pagr stas ilgojo laikotarpio padid jimo s naudomis (angl. Long Run
Incremental Cost) pagr stas apskaitos metodas. Tuo pa iu nurodoma, kad tie tarifai turi b ti
simetriški.
RRT nuomone, simetriškumas skambu i užbaigimo rinkoje yra siektinas d l priežas i ,
nurodyt Europos reguliuotoj grup s Bendroje pozicijoje d l skambu i užbaigimo kain
simetrijos. Pažym tina, kad:
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1) TEO LT, AB jau yra nustatyti tiek s naud apskaitos, tiek ir apskaitos atskyrimo
pareigojimai, kuri gyvendinimas paprastai ilgai užtrunka bei brangiai kainuoja, tod l
pasirinkus TEO LT, AB tinkl kaip pagrind „ hipotetinio efektyvaus operatoriaus“ modeliavimui
alternatyviems operatoriams nereik t diegti brangiai kainuojan i apskaitos sistem bei b t
užtikrinamas reguliavimo operatyvumas;
2) RRT jau yra suformavusi HY-LRAIC apskaitos model , pagr st TEO LT, AB tinklu;
3) RRT jau yra apskai iavusi skambu i užbaigimo TEO LT, AB tinkle kainas,
vadovaujantis HY-LRAIC modeliu, tod l šie rezultatai gal t iš karto b ti pritaikyti alternatyvi
viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori kain reguliavimui.
Atsižvelgiant technologinio neutralumo princip , bei Ataskaitos 1.4.4 ir 3.2 skyriuose
pateikt AB Lietuvos radijo ir televizijos centras taikom kain analiz , simetriškumo principas
turi b ti taikomas tokiu b du: atitinkamame tinkl sujungimo taške kiekvienos šalies teikiamos
skambu i užbaigimo paslaugos kaina, ši kain skaitant ir su skambu io užbaigimo paslauga
susietai teikiamas tranzito paslaugas, turi b ti vienoda. Remiantis Europos Komisijos
Rekomendacija d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo, kurioje rekomenduojama
nacionalin ms reguliavimo institucijoms užtikrinti, kad skambu i užbaigimo tarifai b t
gyvendinti s naud efektyvumo ir simetriškumo lygiu iki 2012 m. gruodžio 31 d. bei
atsižvelgiant Bendr j pozicij d l skambu i užbaigimo kain simetrijos, RRT kio subjektui
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras nustato kain kontrol s pareigojim , kuris pagr stas
simetriškumo principu. Pažym tina, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, 2004 m. kovo
31 d. sudar tinkl sujungimo sutart Nr. 2004/LTP-25/14-129 su kio subjektu TEO LT, AB,
kurioje tvirtintas skambu i užbaigimo kain simetriškumas, kaip nurodyta sutarties C1.1
priede. Nusta ius kain kontrol s pareigojim , kio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras prival s taikyti ne didesnes skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras Tinkle paslaugos kainas nei skambu i užbaigimo paslaugos kainos, kurias taiko kio
subjektas TEO LT, AB, vykdydamas jam RRT nustatyt kain kontrol s pareigojim .
Atsižvelgiant tai, jog Ataskaitos 4.3 skyriuje nustatyta, kad kio subjektas AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras yra didel tak Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle rinkoje turintis kio subjektas, bei
Ataskaitos 3.3 skyriuje
identifikuotas problemas d l galimyb s didel tak rinkoje turin iam kio subjektui nepagr stai
taikyti užmokes ius už tinkl sujungimo taško suteikim , taip pat tai, jog tinkl sujungimo
taškas gali b ti naudojamas tiktai abipusiškai (priešingu atveju skambutis tarp skirting
operatori Tinkl abonent technologiškai b t ne manomas), RRT mano, jog kio subjektui AB
Lietuvos radijo ir televizijos centras sujungiant savo Tinkl su kito kio subjekto Tinklu, turi b ti
nustatytas atitinkamas pareigojimas, apribojantis galimyb vienašališkai reikalauti kito
operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle
paslaug teikimu susijusias priemones.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, sujungdamas savo Tinkl
su kito operatoriaus tinklu, prival s atsižvelgti tai, jog tinkl sujungimo taškas yra naudojamas
abipusiškai, taip užtikrinant s lygas efektyviai konkurencijai ilguoju laikotarpiu, kas savo ruožtu
s lygot naud paslaug gav jams per padid jus paslaug pasirinkim ir (ar) mažesnes paslaug
kainas.
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pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius kain
kontrol s pareigojim , kio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, taikydamas ne
didesnes skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle, kainas nei yra
taikomos skambu i užbaigimo kainos kio subjekto TEO LT, AB Tinkle, bei nereikalaudamas
kito operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones, spr s rinkos tyrimo metu nustatytas problemas
(Ataskaitos 3.2.6), bei užtikrins, kad operatorius padengs efektyviai patirtas s naudas ir leis
uždirbti jam investicij gr ž . Skambu i užbaigimo kain mažinimas mažins paslaug gav j
s naudas ir tai sudarys palankias s lygas balso paslaug skambu i teik jams konkuruoti
tarpusavyje.
Kain kontrol s pareigojimas yra pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius kain
kontrol s pareigojimo, Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle
rinkoje nesant kito operatoriaus pirk jo derybin s galios ir negalint daryti vienpus s lemiamos
takos operatoriui AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, operatorius AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras turi galimybi ir motyv taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo
paslaugos AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle kainas, kas lemt skambu i
užbaigimo kain asimetrij ir skambu i užbaigimo Tinkle rinka tapt neefektyvi ir neapsaugota.
Nenusta iusi daugiau konkurencijos problem Skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo
ir televizijos centras Tinkle rinkoje, RRT konstatuoja, kad kit Elektronini ryši statymo 17
straipsnyje nurodom pareigojim , sprendžiant tiriamoje rinkoje nustatytas konkurencijos
problemas taikom didel tak atitinkamoje rinkoje turintiems kio subjektams, taikymas kio
subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centras yra netikslingas.
Išvados.
1. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Tinkle paslaugos teikimu, kio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras privalo taikyti
ne didesnes skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Tinkle paslaugos
kainas nei skambu i užbaigimo paslaugos kainos, ši kain skaitant ir su skambu io
užbaigimo paslauga susietai teikiamas tranzito paslaugas, kurias atitinkamame tinkl sujungimo
taške taiko kio subjektas TEO LT, AB, vykdydamas jam RRT nustatyt kain kontrol s
pareigojim .
2. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Tinkle paslaug teikimu susijusiomis priemon mis, kai kio subjektas AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras yra sujung s savo Tinkl su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu,
nereikalauti kito operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones, t.y. kio subjektas AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras s naudas, susijusias su skambu i užbaigimo AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinkle paslaug teikimu susijusiomis priemon mis, išskyrus ryši linij ,
dengia pats. Operatoriui, sujungusiam vieš j telefono ryšio tinkl su AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras Tinklu, nusta ius užmokes ius už su balso skambu i užbaigimo to
operatoriaus viešame telefono ryšio tinkle susijusias priemones, AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras gali nustatyti analogiškus užmokes ius;
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3. Kiek tai susij su tinkl sujungimui naudojama ryši linija, jungian ia AB Lietuvos
radijo ir televizijos centras Tinkl su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu:
3.1. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras privalo leisti rengti bei teikti ryši linij
vieš j telefono ryšio tinkl su AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ketinan iam sujungti (ar
sujungusiam) operatoriui (arba šio operatoriaus pasirinktam tre iajam asmeniui), jei jo si loma
ryši linijos rengimo bei teikimo kaina yra mažesn negu kaina, už kuri ši ryši linij rengti
bei teikti si lo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras;
3.2. padengti 50 procent ryši linijos rengimo ir teikimo s naud .

5.3.

pareigojim

kio subjektui TEO LT, AB nustatymas

Kadangi kio subjektas TEO LT, AB turi didel tak Skambu i užbaigimo TEO LT,
AB Tinkle rinkoje, RRT, vadovaudamasi Elektronini ryši statymo 17 straipsniu, turi teis
nustatyti atitinkamus pareigojimus, sprendžian ius nustatytas konkurencijos tiriamoje rinkoje
problemas.
TEO LT, AB, parduodama skambu i užbaigimo paslaug kitiems kio subjektams,
nesusiduria su pirk jo derybine galia, galin ia padaryti tak skambu i užbaigimo paslaugos
kainai ir kitoms šios paslaugos teikimo s lygoms. Potencialios konkurencijos nebuvimas gali
neleisti vystytis savaiminei konkurencijai ir sudaryti s lygas galimam TEO LT, AB
piktnaudžiavimui dominuojan ia pad timi rinkoje.
Konstatuojame, jog Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje išliko 2008 m.
Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo metu nustatytos šios konkurencijos problemos:
1. TEO LT, AB turi motyv ir galimybi nesuteikti prieigos, kiek tai yra susij su
skambu i užbaigimo paslaugos TEO LT, AB Tinkle teikimu.
2. TEO LT, AB savo Tinkle taiko per aukštas skambu i užbaigimo kainas;
3. TEO LT, AB turi galimybi ir motyv sau ir kitiems kio subjektams taikyti skirtingas
kainas analogiškiems skambu i užbaigimo paslaugos tipams priklausomai nuo skambu io
inicijavimo kilm s.
D l šios priežasties kio subjektui TEO LT, AB paliekami galioti visa apimtimi RRT
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“ (Informaciniai pranešimai, 2006,
Nr. 1-3) 3.1, 3.2, 3.3 ir 3.5 punktuose nustatyti, RRT direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. sakymo
Nr. 1V-95 „ D l kio subjekto TEO LT, AB, turin io didel tak skambu i užbaigimo TEO LT,
AB viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai
pranešimai, 2008, Nr. 11-140) 3.1, 3.2, 3.3 ir 3.5 punktuose palikti galioti prieigos suteikimo,
nediskriminavimo, skaidrumo ir apskaitos atskyrimo pareigojimai, nurodyti Elektronini ryši
statymo 21 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 7 ir 9 punktuose, 19 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnio
1 dalies 1, 2, 3, 4, 5 punktuose bei 18 straipsnio 2 dalyje ir 20 straipsnio 1 dalyje, nes:
1. pareigojimas suteikti prieig kitiems kio subjektams sumažins jimo mažmenines
vieš j telefono ryšio paslaug rinkas barjerus, o galutiniams paslaug gav jams padidins
mažmenini vieš j telefono ryšio paslaug pasirinkimo galimybes. pareigojimas suteikti
prieig yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo principais,
nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes kio subjektas TEO LT, AB
prival s suteikti skambu i užbaigimo paslaug bei susijusias priemones tik tuo atveju, jei kito
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operatoriaus prašymas d l prieigos suteikimo bus priimtinas ir aiškus. pareigojimas suteikti
prieig yra pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo tikslais, nurodytais Elektronini
ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius pareigojimo suteikti prieig prie skambu i
užbaigimo paslaugos aiškiomis ir priimtinomis s lygomis, apribojama konkurencija
mažmenin se vieš j telefono ryšio paslaug rinkose.2. Nediskriminavimo pareigojimas
užtikrins kitiems kio subjektams, kad j galimyb s konkuruoti su kio subjektu TEO LT, AB
nebus takotos galimo kio subjekto TEO LT, AB diskriminacinio elgesio, taikant skirtingas
kainas ar kitas skambu i užbaigimo paslaugos teikimo s lygas kitiems kio subjektams, sau,
savo padaliniams ar dukterin ms mon ms, ir sukurs prielaidas kitiems kio subjektams
adaptuoti savo elges mažmenin se vieš j telefono ryšio paslaug rinkose priklausomai nuo
situacijos didmenin se rinkose. Nediskriminavimo pareigojimas užtikrins, kad skambu i
užbaigimo TEO LT, AB Tinkle paslaugos pirk jo, o kartu ir jo abonent (galutini paslaug
gav j ), interesai nebus pažeisti diskriminacin s praktikos. Taigi, nediskriminavimo
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo principais
ir tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje bei 1 straipsnio 5 dalyje.
3. Skaidrumo pareigojimo nustatymas užtikrins galimyb steb ti nediskriminavimo,
kain kontrol s bei prieigos suteikimo pareigojim laikym si. Taip pat skaidrumo pareigojimas
palengvina antikonkurencinio elgesio steb jim , bei kitiems kio subjektams padidina tikrum ,
kad skambu i užbaigimo paslauga Skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle rinkoje teikiama
j nediskriminuojant bei užtikrins geresnes galimybes prognozuoti rink bei jos stabilum .
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo tikslais ir
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje,
nes apima tik b tinos sitikinti, kad n ra konkurencij ribojan i veiksni , informacijos
pateikim bei skelbim , o taip pat b tinos tinkl sujungimui vykdyti informacijos pateikim bei
skelbim .
4. Vykdydamas apskaitos atskyrimo pareigojim , kio subjektas TEO LT, AB prival s
atskirai tvarkyti su skambu i užbaigimo paslauga susijusios veiklos (pajam , s naud , turto bei
sipareigojim ) apskait ir tai užtikrins galimyb gyvendinti nediskriminavimo, skaidrumo bei
kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojim vykdym , tod l apskaitos atskyrimo
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo tikslais ir
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje.
5.3.1.

TEO LT, AB kei iamas kain
pareigojimas

kontrol s ir s naud

apskaitos

Atsižvelgiant tai, jog išliko 2008 m. Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo
metu nustatyta konkurencijos problema, kad kio subjektas TEO LT, AB savo Tinkle taiko per
aukštas skambu i užbaigimo kainas, tokiu b du ribodamas konkurencij mažmenin se viešojo
telefono ryšio paslaug rinkose bei darydamas žal galutiniams paslaug gav jams, bei jog šio
Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo tiriamuoju laikotarpiu Skambu i užbaigimo
TEO LT, AB Tinkle rinkoje nustatyta papildoma konkurencijos problema (žr. Ataskaitos 3.3.6
skyri ), kad TEO LT, AB turi galimybi ir motyv taikyti papildomus užmokes ius už tinkl
sujungimo tašk , nors pats toki užmokes i viešojo fiksuoto telefono ryšio operatoriams
nemoka, bei remiantis Rekomendacija d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo, kurioje
rekomenduojama nacionalin ms reguliavimo institucijoms užtikrinti, kad skambu i užbaigimo
tarifai b t gyvendinti s naud efektyvumo ir simetriškumo principu iki 2012 m. gruodžio 31 d.
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ir Bendr ja pozicija d l skambu i užbaigimo kain simetrijos, RRT kio subjektui TEO LT, AB
kei ia RRT 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“ (Informaciniai
pranešimai, 2006, Nr. 1-3) 3.4 punkte nustatyt ir RRT direktoriaus 2008 m. sausio 31 d.
sakymo Nr. 1V-95 „ D l kio subjekto TEO LT, AB, turin io didel tak skambu i užbaigimo
TEO LT, AB viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“
(Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 11-140) 3.4 punkte palikt galioti kain kontrol s ir
s naud apskaitos pareigojim , nurodyt Elektronini ryši statymo 23 straipsnio 1 dalyje.

5.3.1.1.

kio subjekto TEO LT, AB savo Tinkle taikom skambu i užbaigimo
kain reguliavimas

Šiuo metu TEO LT, AB galioja RRT 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“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 1-3) 3.4 punkte nustatytas kain kontrol s
pareigojimas (su atitinkamais pakeitimais, padarytais RRT direktoriaus 2008 m. sausio 31 d.
sakymu Nr. 1V-101 „ D l kio subjekto TEO LT, AB, efektyviai veikian io konkurencin je
rinkoje, skambu i inicijavimo, skambu i užbaigimo, nacionalinio bei tarptautinio tranzito
paslaug , teikiam TEO LT, AB viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje,
kain nustatymo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 11-146) ir RRT direktoriaus 2008 m.
sausio 31 d. sakymu Nr. 1V-95 „ D l kio subjekto TEO LT, AB, turin io didel tak
Skambu i užbaigimo TEO LT, AB viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje
vietoje, rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 11-140)), kuriais vadovaujantis kio
subjektas TEO LT, AB turi kasmet mažinti skambu i užbaigimo kainas po 40 procent iki bus
pasiektos skambu i užbaigimo kainos nustatytos 2008 m. sausio 31 d. RRT sprendimu d l
efektyvaus operatoriaus kain nustatymo (apskai iuotos, vadovaujantis HY-LRAIC modeliu).
Rekomendacijos d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo preambul s 3 dalyje
nurodyta, jog operatoriams tarpusavyje konkuruojant d l abonent , skambu i užbaigimo tarifai
gali b ti svarb s strateginiai ir konkurenciniai veiksniai, tod l jei skambu i užbaigimo tarifai
viršija efektyvias s naudas, atsiranda nemaž perskirstym tarp vieš j fiksuoto ir judriojo ryšio
rink bei vartotoj . Taip pat d l to rinkose, kuriose operatoriai turi asimetrines rinkos dalis,
mažesni konkurentai gali mok ti nemenkas sumas didesniems konkurentams. Dideli skambu i
užbaigimo tarifai paprastai lemia didesnes mažmenines skambu i inicijavimo kainas ir
atitinkamai mažesnius vartojimo rodiklius, tod l maž ja vartotoj gerov . Siekiant spr sti
Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo vardintas problemas, Europos
Komisija, nacionalin ms reguliavimo institucijoms pripažinus operatorius, turin iais didel tak
didmenin se balso skambu i užbaigimo rinkose tam tikruose viešuosiuose telefono ryšio
tinkluose, ir jiems nusprendus pritaikyti kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojimus,
rekomenduoja nustatyti skambu i užbaigimo tarifus, pagr stus efektyviai veikian io
operatoriaus patirtomis s naudomis. Efektyviai veikian io operatoriaus s naud vertinimas
tur t b ti grindžiamas einamosiomis s naudomis ir taikomas „ iš apa ios virš “ modeliavimo
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b du pagr stas ilgojo laikotarpio padid jimo s naudomis (angl. Long Run Incremental Cost)
(toliau - LRIC) apskaitos metodas. Tuo pa iu nurodoma, kad tie tarifai turi b ti simetriški.
kio subjektui TEO LT, AB taikant skambu i užbaigimo paslaug kain , apskai iuot
pagal HY-LRAIC, mažinimo mechanizm , t. y. kain mažinim po 40 procent kas 12 m nesi ,
skambu io sudarymo, skambu io užbaigimo piko ir ne piko laiku užmokes iai nepasieks
2008 m. sausio 31 d. RRT sprendimu d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo patvirtint
skambu i užbaigimo kain tuo pa iu laiku (žr. Ataskaitos 17 lentel )ir skambu i užbaigimo
TEO LT, AB Tinkle kaina nesumaž s iki Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif
reguliavimo 11 straipsnyje numatyto termino. Toks skambu i užbaigimo paslaugos kainos
mažinimas nepateisina kit rinkos dalyvi l kes i , neužtikrina efektyvios konkurencijos
rinkoje.
17 lentel . Skambu i užbaigimo paslaug TEO LT, AB Tinkle kain kitimas pagal šiuo metu
TEO LT, AB galiojant kain kontrol s pareigojim
Paslauga

HY-LRAIC
apskai iuota
kaina
0,69

Kaina
2008 m.

Kaina
nuo 2010
01 01
2,16

Kaina
nuo 2011
01 01
1,30

Kaina
nuo 2012
01 01
0,78

Kaina
nuo 2013
01 01
0,69

4,26

4,26

4,26

1,296

1,16

1,16

2,28

2,28

2,28

0,62

0,62

0,62

3,6
Skambu io sudarymas, ct
(be PVM)
Skambu io užbaigimas
(susietas su II tipo
4,26
6
4,26
nacionaliniu tranzitu), piko
laiku*, ct/min (be PVM)
Skambu io užbaigimas
(susietas su II tipo
1,16
3,6
2,16
nacionaliniu tranzitu), ne
piko laiku**, ct/min (be PVM)
Skambu io užbaigimas
(tinklus sujungiant vietiniame
2,28
4,2
2,52
tinkl sujungimo taške), piko
laiku, ct/min (be PVM)
Skambu io užbaigimas
(tinklus sujungiant vietiniame
0,62
1,5
0,9
tinkl sujungimo taške), ne
piko laiku, ct/min (be PVM)
*Piko laikas: nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis.
**Ne piko laikas: nuo 20.00 iki 8.00 val. darbo dienomis, vis par poilsio ir šven i

dienomis.

Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo nurodytos konkurencijos
problemos iš esm s yra aktualios ir Lietuvoje, o Rekomendacijos d l skambu i užbaigimo tarif
reguliavimo preambul s 3 dalyje nurodyta konkurencin problema iš esm s sutampa su šio
skyriaus 1 punkte nurodyta konkurencine problema, t. y. kad taikant per aukštas skambu i
užbaigimo kainas, ribojama konkurencija mažmenin se viešojo telefono ryšio paslaug rinkose
bei daroma žala galutiniams paslaug gav jams. RRT, apžvelgusi kit Europos S jungos šali
notifikacijas d l atitinkam rinkos tyrim , nenustat , kad konkurencijos s lygos Lietuvoje (šioje
rinkoje) iš esm s b t skirtingos nei kitose Europos S jungos šalyse, tod l n ra objektyvi
priežas i nesilaikyti Rekomendacijos d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo nuostat .
Atsižvelgiant tai, RRT sieks gyvendinti Rekomendacij d l skambu i užbaigimo tarif
reguliavimo taip, kaip nurodyta toliau.
Atsižvelgiant tai, kad suformuotas HY-LRAIC apskaitos modelis, kurio rezultatai
patvirtinti 2008 m. sausio 31 d. RRT sprendimu d l efektyvaus operatoriaus kain nustatymo iš
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dalies neatitinka Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo numatytos
s naud apskaitos metodikos (pvz., trauktos visos efektyvaus operatoriaus patiriamos s naudos,
o ne tik tos, kuri b t išvengta neteikiant didmenin s skambu i užbaigimo paslaugos
tre iosioms šalims, modeliuojant pagrindin tinkl buvo remiamasi viešojo komutuojamo
telefono ryšio tinklo (angl. Public Switched Telephone Network), o ne naujos kartos tinklo (angl.
Next Generation Network) (toliau – NGN) technologijomis ir pan.), RRT kio subjektui TEO
LT, AB kei ia kain kontrol s pareigojim , kuris nustatytas RRT 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“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 1-3) 3.4 punkte bei RRT
direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. sakymo Nr. 1V-101 „ D l kio subjekto TEO LT, AB,
efektyviai veikian io konkurencin je rinkoje, skambu i inicijavimo, skambu i užbaigimo,
nacionalinio bei tarptautinio tranzito paslaug , teikiam TEO LT, AB viešuoju telefono ryšio
tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, kain nustatymo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 11146) 2 punkte:
1. Atsižvelgiant
Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo
numatytus gyvendinimo terminus, tai, kad pagal esam kain kontrol s pareigojim TEO LT,
AB dar nepasiek 2008 m. sausio 31 d. RRT sprendimu d l efektyvaus operatoriaus kain
nustatymo patvirtint kain bei
laik , reikaling naujam s naud modeliavimui pagal
rekomenduojam s naud apskaitos metodik atlikti, tikslinga palikti galioti šiuo metu
galiojan ius kain kontrol s pareigojimus iki bus sudarytos s lygos gyvendinti Rekomendacij
d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo, ta iau nepažeidžiant Rekomendacijoje d l
skambu i užbaigimo tarif reguliavimo numatyt termin , t. y. ne ilgiau nei iki 2012 m.
gruodžio 31 d.
vertinus aukš iau išd stytus pasi lymus, pereinamuoju laikotarpiu (iki bus apskai iuotos kainos,
vadovaujantis Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo nurodyta
metodika), skambu i užbaigimo kio subjekto TEO LT, AB Tinkle kainos bus mažinamos
lygiomis dalimis kiekvienais metais iki sigalios skambu i užbaigimo TEO tinkle kainos,
apskai iuotos pagal Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo numatyt
s naud apskaitos metodik , t. y. tur s b ti taikomos Ataskaitos 18 lentel je nurodytos
skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle kainos:
18 lentel . Pereinamuoju laikotarpiu taikomos skambu i
kainos.
Paslauga

Skambu io
užbaigimas, piko
laiku*, ct/min (be
PVM)
Skambu io
užbaigimas, ne
piko laiku**,
ct/min (be PVM)

užbaigimo TEO LT, AB Tinkle

HYKaina
Kaina
Metinis Kaina nuo
Kaina nuo
LRAIC
2007 m.
2008 m.
kainos 2010-01-01 2011-01-01
kaina
pokytis
Tinklus sujungiant vietiniame tinkl sujungimo taške

Kaina nuo
2012 01 01

2,28

7

4,2

0,64

3,56

2,92

2,28

0,62

2,5

1,5

0,29

1,21

0,92

0,62
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Skambu io
sudarymas, ct
(be PVM)
Skambu io
užbaigimas,
nediferencijuojan
t pagal paslaug
suteikimo laik ,
ct/min (be PVM)

0,69

6

3,6

0,97

2,63

1,66

0,69

1,89

7,61

4,57

0,90

3,67

2,78

1,89

Tinklus sujungiant nacionaliniame tinkl sujungimo taške

Skambu io
4,26
užbaigimas
10
6
0,58
5,42
4,84
susietas su II
tipo nacionaliniu
tranzitu, piko
laiku, ct/min (be
PVM)
Skambu io
1,16
6
3,6
0,81
2,79
1,98
užbaigimas
susietas su II
tipo nacionaliniu
tranzitu, ne piko
laiku, ct/min (be
PVM)
Skambu io
0,69
sudarymas, ct
6
3,6
0,97
2,63
1,66
(be PVM)
Skambu io
užbaigimas,
susietas su II
tipo nacionaliniu
3,28
tranzitu,nedifere
10,81
6,49
1,07
5,42
4,35
ncijuojant pagal
paslaug
suteikimo laik ,
ct/min (be PVM)
*Piko laikas: nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis.
**Ne piko laikas: nuo 20.00 iki 8.00 val. darbo dienomis, vis par poilsio ir šven i dienomis.

4,26

1,16

0,69

3,28

2. Tuo atveju, jei iki 2012 m. gruodžio 31 d. kainos nebus apskai iuotos, vadovaujantis
Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo nurodyta metodika, bei siekiant
efektyvaus reguliavimo, nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. liepos 1 d. RRT taikys kainos
nustatymo, atsižvelgiant kit valstybi patirt (angl. Benchmarking) metod ir kainas nustatys
vadovaudamasi Europos S jungos šali , gyvendinusi Rekomendacijoje d l skambu i
užbaigimo tarif reguliavimo numatyt s naud apskaitos metodik , gaut rezultat vidurk .
3. Nuo datos, kai sigalios RRT patvirtintos skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
kainos, apskai iuotos pagal Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo
numatyt s naud apskaitos metodik (t.y. LRIC apskaitos metodu skai iuojant efektyviai
konkurencin je rinkoje veikian io kio subjekto s naudas einam ja verte, kuri b t išvengta
didmenin s skambu i užbaigimo paslaugos neteikiant tre iosioms šalims, ir taikant „ iš apa ios
virš “ modeliavimo b d , o pagrindinis tinklas tur t b ti modeliuojamas NGN pagrindu bei
parenkant efektyviausi veiklos model ), skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle paslaug
kainos turi neviršyti RRT nustatyt j kain .

130

5.3.1.2.

kio subjekto TEO LT, AB taikom papildom užmokes i už tinkl
sujungimo tašk suteikim reguliavimas

Užmokes iai už tinkl sujungim pagal esam kain reguliavim atskirai nebuvo
reguliuojami, t. y. buvo reguliuojami kaip su skambu i užbaigimo paslauga susijusi priemon ,
ta iau specialios kain reguliavimo priemon s iki šiol nebuvo pritaikytos. Atlikus rinkos tyrim
paaišk jo, kad TEO LT, AB turi motyv ir galimybi taikyti papildomus užmokes ius už tinkl
sujungim , nors pats toki užmokes i viešojo fiksuoto telefono ryšio operatoriams nemoka
(Ataskaitos 3.3.6 skyrius). vertinus tinkl sujungimo taško (angl. Point Of Interconnection)
(toliau – POI) reguliavimo tarptautin praktik bei siekiant gyvendinti abipusiškumo ir
objektyvumo principus, RRT nuomone, tikslinga b t numatyti atskir POI, kaip skambu i
užbaigimo paslaugai b tinos susijusios priemon s, kain reguliavim .
Iš esm s, tinkl sujungim sudaro (žr. Ataskaitos 32 paveiksl ) ryši linija, jungianti
operatori viešuosius telefono ryši tinklus, skirta informacijai perduoti, si sti ir (ar) priimti.
Kitas operatorius neturi galimyb s daryti takos TEO LT, AB nustatytiems
vienkartiniams ir metiniams vietinio bei/arba nacionalinio tinkl sujungimo suteikimo, bei talpos
tinkl sujungimo taške suteikimo užmokes iams. Nor damas gauti TEO LT, AB teikiam
skambu i užbaigimo paslaug , kitas operatorius turi papildomai mok ti vienkartin bei metin
užmokes ius už tinkl sujungim bei talpos tinkl sujungimo taškuose suteikim ir pan.
Atkreiptinas d mesys, kad savo vieš j telefono ryšio tinkl su TEO LT, AB Tinklu sujungiantis
operatorius taip pat patiria analogiškas su skambu i užbaigimo teikimu susijusias s naudas bei
atitinkamai suteikia prieig prie tinkl sujungimo. TEO LT, AB nedengia s naud , susijusi su
skambu i užbaigimo teikimu susijusi priemoni kito operatoriaus tinkle suteikimu, nepaisant
to, kad naudojasi kito operatoriaus suteikta prieiga bei atsiskaito už kit operatori tinkluose
užbaigtus skambu ius. Iš tinkl sujungimo apibr žimo seka, kad paslaugos tikslas yra užtikrinti,
„ <...> kad vieno kio subjekto elektronini ryši paslaug gav jai gal t naudotis tarpusavio
ryšiu ir (ar) ryšiu su kito kio subjekto paslaug gav jais <...>“ (Elektronini ryši statymo 3
straipsnio 61 dalis). Tod l galima teigti, jog tinkl sujungimas yra abipus paslauga (abi šalys
naudojasi tinkl sujungimu). Atsižvelgiant
tai, RRT nuomone, situacija, kai paslaugos,
kuriomis naudojasi abi pus s, suteikimo bei teikimo s naudas dengia viena iš tinklus
sujungian i šali , diskriminuoja su TEO LT, AB tinklus sujungusius operatorius, n ra
s žininga. RRT nuomone, s naudas, susijusias su skambu i užbaigimo teikimu susijusi
priemoni suteikimu savo tinkle, kiekvienas iš tinklus jungian i (sujungusi ) kio subjekt turi
pasidengti pats, nes tiek viena, tiek kita šalis išskiria savo tinklo išteklius – tiek vienkartinius,
tiek periodinius – kurie yra reikalingi atlikti bei palaikyti tinkl sujungim .
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32 paveikslas. Tinkl sujungimo schema.

Tinkl sujungimo taškas

Tinklas 1

Tinklas 2

Tuo tarpu tinkl sujungimo tašk sudaran ia ryši linija, jungian ia operatori tinklus,
abu operatoriai naudojasi bendrai, tiek siun iantis sraut operatorius, tiek j priimantis, gauna
naud . Sraut siun iantis operatorius gauna naud , nes operatoriui už suteikt paslaug atlygina
galutinis paslaugos gav jas (abonentas), sraut priimantis operatorius gauna naud , nes jam už
persiun iam sraut atlygina kitas operatorius. Atsižvelgiant tai, kad nauda yra abipus , ryši
linijos s naudos tur t b ti dalinamos per pus .
Nepaisant to, kad ryši linijos s naudos tur t b ti dalinamos per pus , jei vienas kio
subjektas tur s galimyb vienašališkai nustatyti bendras POI s naudas, ir taikyti atitinkam
užmokest (ar jo dal ), gali b ti sudaromos antikonkurencin s s lygos (barjerai). Tam, kad b t
išspr sta ši problema, reikia užtikrinti, kad ryši linij , jungian i tinklus, teikt tas operatorius,
kuris sugeba tai padaryti efektyviausiai.
Atsižvelgiant tai, jog operatoriams siun iant skambu i srautus tarp operatori tinkl ,
POI suteikimo s naudos yra patiriamos abiej operatori , t. y. POI s naudas, susijusias su
abipusiu paslaugos naudojimu, operatoriai turi padengti patys, o operatori patiriamos s naudos
už ryši linijos, jungian ios tinklus, naudojim turi b ti dalinamos pusiau.
Atsižvelgiant tai, kas išd styta RRT kio subjektui TEO LT, AB, kiek tai susij su
tinkl sujungimu, nustato papildom kain kontrol s pareigojim .
Nusta ius š kain kontrol s pareigojim , kio subjektas TEO LT, AB negal s
vienašališkai reikalauti papildom vienkartini ir periodini užmokes i iš kito tinklus
sujungian io kio subjekto, už analogiškas paslaugas, susijusias su tinkl sujungimu, jei
pastarasis taip pat patiria su tinkl sujungimu susijusias s naudas. pareigojimas yra
proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo principais, nurodytais
Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nustatytas kain kontrol s pareigojimas
spr s rinkos tyrimo metu nustatytas problemas, bei užtikrins, kad operatorius padengs efektyviai
patirtas s naudas ir leis uždirbti jam investicij gr ž . Skambu i užbaigimo kain mažinimas
mažins paslaug gav j s naudas ir tai sudarys palankias s lygas balso paslaug skambu i
teik jams konkuruoti tarpusavyje.
Išvados.
kio subjektui TEO LT, AB kei iami kain kontrol s ir s naud apskaitos pareigojimai,
nurodyti Elektronini ryši statymo 23 straipsnio 1 dalyje. kio subjektas TEO LT, AB privalo:
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1. nuo 2010 m. sausio 1 d. iki Tarnyba apskai iuos kainas pagal Rekomendacijoje d l
skambu i užbaigimo tarif reguliavimo numatyt s naud apskaitos metodik , ta iau ne ilgiau
nei iki 2012 m. gruodžio 31 d., taikyti tokias skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle
paslaugos bei su skambu i užbaigimo paslaugos teikimu susijusi priemoni kainas:
Paslauga

Kaina nuo 2010Kaina nuo 2011-0101-01
01
Tinklus sujungiant vietiniame tinkl sujungimo taške
Skambu io užbaigimas, piko
3,56
2,92
laiku*, ct/min (be PVM)
Skambu io užbaigimas, ne piko
laiku**, ct/min (be PVM)

1,21

Kaina nuo 2012-0101

0,92

Skambu io sudarymas, ct (be
2,63
1,66
PVM)
Skambu io užbaigimas,
nediferencijuojant pagal
3,67
2,78
paslaug suteikimo laik , ct/min
(be PVM)
Tinklus sujungiant nacionaliniame tinkl sujungimo taške

2,28
0,62
0,69
1,89

Skambu io užbaigimas susietas
su II tipo nacionaliniu tranzitu,
5,42
4,84
4,26
piko laiku, ct/min (be PVM)
Skambu io užbaigimas susietas
su II tipo nacionaliniu tranzitu, ne
2,79
1,98
1,16
piko laiku, ct/min (be PVM)
Skambu io sudarymas, ct (be
2,63
1,66
0,69
PVM)
Skambu io užbaigimas, susietas
su II tipo nacionaliniu
5,42
4,35
3,28
tranzitu,nediferencijuojant pagal
paslaug suteikimo laik , ct/min
(be PVM)
*Piko laikas: nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis.
**Ne piko laikas: nuo 20.00 iki 8.00 val. darbo dienomis, vis par poilsio ir šven i dienomis.

2. nuo dienos, kai sigalios RRT sprendimas, kuriuo bus nustatytos kainos, apskai iuotos
pagal Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo numatyt s naud apskaitos
metodik , t. y. atsižvelgiant
efektyviai konkurencin je rinkoje veikian io kio subjekto
patiriamas einamojo periodo s naudas, kuri b t išvengta skambu i užbaigimo paslaugos
neteikiant tre iosioms šalims, ir taikant modeliavimo b d „ iš apa ios virš “ (angl. „ Bottomup“ ), pagr st ilgojo laikotarpio padid jimo s naudomis (angl. Long Run Incremental Cost)
apskaitos modeliu (pagrindinis tinklas tur t b ti modeliuojamas naujos kartos tinklo (angl. Next
Generation Network) (toliau – NGN) pagrindu), neviršyti RRT nustatyt skambu i užbaigimo
TEO LT, AB Tinkle paslaug kain ;
3. tuo atveju, jei RRT iki 2012 m. gruodžio 31 d. nesuformuos s naud apskaitos modelio
LRIC pagal Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo numatyt s naud
apskaitos metodik , nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. liepos 1 d. neviršyti skambu i
užbaigimo TEO LT, AB Tinkle paslaugos kain , RRT apskai iuot atsižvelgiant kit valstybi
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patirt (angl. - Benchmarking) metod , t. y. atsižvelgus Europos S jungos valstybi nari , iki
2012 m. gruodžio 31 d. gyvendinusi Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif
reguliavimo numatyt s naud apskaitos metodik , gaut rezultat (taikom kain ) vidurk ;
4. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle paslaug teikimu
susijusiomis priemon mis, kai kio subjektas TEO LT, AB, yra sujung s savo Tinkl su kito
operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu, kio subjektas TEO LT, AB privalo nereikalauti kito
operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo TEO LT, AB Tinkle paslaug teikimu susijusias
priemones, t.y. kio subjektas TEO LT, AB s naudas, susijusias su skambu i užbaigimo TEO
LT, AB Tinkle paslaug teikimu susijusiomis priemon mis, išskyrus ryši linij , dengia pats.
Operatoriui, sujungusiam vieš j telefono ryšio tinkl su TEO LT, AB Tinklu, nusta ius
užmokes ius už su balso skambu i užbaigimo to operatoriaus viešame telefono ryšio tinkle
susijusias priemones, TEO LT, AB gali nustatyti analogiškus užmokes ius;
5. Kiek tai susij su tinkl sujungimui naudojama ryši linija, jungian ia TEO LT, AB Tinkl
su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu:
5.1. TEO LT, AB privalo leisti rengti bei teikti ryši linij vieš j telefono ryšio tinkl su
TEO LT, AB ketinan iam sujungti (ar sujungusiam) operatoriui (arba šio operatoriaus
pasirinktam tre iajam asmeniui), jei jo si loma ryši linijos rengimo bei teikimo kaina yra
mažesn negu kaina, už kuri ši ryši linij rengti bei teikti si lo TEO LT, AB;
5.2. padengti 50 procent ryši linijos rengimo ir teikimo s naud .

5.4.

pareigojim
5.4.1.

kio subjektui UAB „ CSC Telecom“ nustatymas

pareigojimas suteikti prieig

Kadangi kio subjektas UAB „ CSC Telecom“ turi didel tak Skambu i užbaigimo
UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje, RRT, vadovaudamasi Elektronini ryši statymo 17
straipsniu, turi teis nustatyti atitinkamus pareigojimus, sprendžian ius nustatytas konkurencijos
tiriamoje rinkoje problemas.
UAB „ CSC Telecom“ parduodama skambu i užbaigimo paslaug kitiems kio
subjektams, nesusiduria su pirk jo derybine galia, galin ia padaryti tak skambu i užbaigimo
paslaugos kainai ir kitoms šios paslaugos teikimo s lygoms. Potencialios konkurencijos
nebuvimas gali neleisti vystytis savaiminei konkurencijai ir sudaryti s lygas galimam UAB
„ CSC Telecom“ piktnaudžiavimui dominuojan ia pad timi rinkoje.
Konstatuojame, jog Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje išliko
2008 m. Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo metu nustatyta konkurencijos problema,
kad UAB „ CSC Telecom“ turi motyv ir galimybi nesuteikti prieigos prie skambu i
užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl prad j ar
pradedantys operatoriai), sujung savo tinklus su UAB „ CSC Telecom“ Tinklu gyja galimybi
konkuruoti su UAB „ CSC Telecom“ mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkose.
Atsižvelgiant tai, kad kio subjektas TEO LT, AB prarado pirk jo derybin gali
(Ataskaitos 3.4.4 skyrius 2 p.) bei, kad RRT kio subjektui UAB „ CSC Telecom“ nustato kain
kontrol s pareigojim , kuris pagr stas simetriškumo principu, RRT kio subjektui UAB „ CSC
Telecom“ kei ia RRT direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. sakymo Nr. 1V-91 „ D l kio subjekto
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UAB „ CSC Telecom“ , turin io didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“
viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai
pranešimai, 2008, Nr. 11-136) 3 punkte nustatyta apimti pareigojim nauju pareigojimu suteikti
prieig .
Papildyta kio subjekto UAB „ CSC Telecom“ pareigojimo suteikti prieig taikymo
sritis, užtikrins skambu i užbaigimo paslaug teikim s žiningomis ir vienodomis s lygomis ir
tinkamai bus sprendžiamos su technin mis prieigos s lygomis susijusios galimos konkurencijos
problemos, kurios gali atsirasti d l nustatomo kain kontrol s pareigojimo. pareigojimas yra
proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo principais, nurodytais
Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š pareigojim , kio subjektas
UAB „ CSC Telecom“ prival s suteikti skambu i užbaigimo paslaug bei susijusias priemones
tik tuo atveju, jei kito operatoriaus prašymas d l prieigos suteikimo bus pagr stas. pareigojimas
suteikti prieig yra pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo tikslais, nurodytais
Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius pareigojimo suteikti prieig
prie skambu i užbaigimo paslaugos aiškiomis ir priimtinomis s lygomis, apribojama
konkurencija mažmenin se vieš j telefono ryšio paslaug rinkose. Tuo atveju, jei šis
pareigojimas nebus nustatytas, RRT kiekvienu konkre iu atsisakymo suteikti prieig atveju tur s
spr sti, ar turi b ti taikomas pareigojimas suteikti prieig pagal Elektronini ryši statymo 22
straipsnio 2 dal . Tai pailgint prieigos suteikimo trukm , d l ko nukent t ne tik besideran ios
pus s, nes negaut potenciali pajam už užbaigt skambu i paslaugas, bet ir vartotojas.
Išvados.
Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle paslaugos teikimu,
kio subjektas UAB „ CSC Telecom“ privalo:
1. patenkinti pagr stus kit kio subjekt prašymus suteikti prieig prie su skambu i
užbaigimo paslaugos teikimu susijusi Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
2. suteikti prieig prie konkre i Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
3. s žiningai der tis su kitais kio subjektais, prašan iais suteikti prieig prie
skambu i užbaigimo paslaugos;
4. nenutraukti prieigos prie jau suteikt priemoni ;
5. suteikti atvir prieig prie technini s saj , protokol ar kit technologij , kurios yra
b tinos paslaug suderinamumui ar virtualaus tinklo paslaugoms teikti;
6. suteikti prieig prie patalp ar kitus elektronini ryši infrastrukt ros bendro
naudojimo b dus;
7. suteikti konkre ias paslaugas, b tinas užtikrinti paslaug teikim paslaug
gav jams;
8. sujungti tinklus ar suteikti tinkl priemones, skaitant galimyb sujungti tinklus ir
suteikti priemones bet kuriame techniškai galimame tinklo taške;
9. kio subjektas UAB „ CSC Telecom“ gali atsisakyti suteikti prieig prie skambu i
užbaigimo paslaugos, vienašališkai sustabdyti jos teikim ar j nutraukti tik tais atvejais, kai tai
yra pagr sta objektyviais kriterijais, skaitant technini galimybi nebuvim arba b tinyb
užtikrinti Tinklo vientisum ;
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5.4.2.

Kain kontrol s pareigojimas

Atsižvelgiant tai, jog šio Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo tiriamuoju
laikotarpiu Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje nustatyta papildoma
konkurencijos problema (žr. Ataskaitos 3.4.6 skyri ), kad UAB „ CSC Telecom“ turi motyv ir
galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ CSC Telecom“
Tinkle kainas, nes Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje kitas operatorius
pirk jo derybin s galios neturi ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ CSC
Telecom“ , RRT konstatuoja, kad šiai problemai spr sti kio subjektui UAB „ CSC Telecom“
tikslinga taikyti kain kontrol s pareigojim .
Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad RRT turi teis
kio subjektams, turintiems didel tak atitinkamoje rinkoje, nustatyti kain kontrol s
pareigojim pagal Elektronini ryši statymo 23 straipsnio nuostatas. Elektronini ryši
statymo 23 straipsnio 1 dalyje tvirtinta, kad RRT turi teis nustatyti operatoriui, turin iam
didel tak atitinkamoje rinkoje, pareigojim susijus su kain kontrole, kai rinkos tyrimo metu
nustatyta, kad veiksmingos konkurencijos tr kumas reiškia, kad atitinkamas operatorius gal t
palaikyti pernelyg dideles kainas, tuo darydamas žal galutiniams paslaug gav jams.
Rekomendacijos d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo preambul s 3 dalyje
nurodyta, kad dideli skambu i užbaigimo tarifai paprastai lemia didesnes mažmenines
skambu i inicijavimo kainas ir atitinkamai mažesnius vartojimo rodiklius, tod l maž ja
vartotoj gerov , preambul s 2 dalyje konstatuota, jog tai, kad mažesniems fiksuotojo arba
judriojo ryšio operatoriams buvo leista nustatyti didesnius skambu i užbaigimo tarifus,
remiantis tuo, kad tie operatoriai yra nauji rinkos dalyviai, kurie nepasinaudojo masto ekonomija
ir (arba) turi skirting s naud , l m atskirose šalyse egzistuojan i kain asimetrij . Šio rinkos
tyrimo metu nustatyta, jog kio subjektas UAB „ CSC Telecom“ , turi motyv ir galimybi taikyti
pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ CSC Telecom“ Tinkle kainas, t. y.
asimetrines kainas, kuri taikymas varžo veiksming konkurencij rinkoje, bei gali s lygoti
galutini paslaug gav j teisi ir teis t interes pažeidimus. Taigi, Rekomendacijoje d l
skambu i užbaigimo tarif reguliavimo nurodytos konkurencijos problemos iš esm s yra
aktualios ir Lietuvoje.
Siekiant spr sti Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo vardintas
problemas, Europos Komisija rekomenduoja nacionalin ms reguliavimo institucijoms,
pripažinus operatorius, turin ius didel tak didmenin se balso skambu i užbaigimo rinkose
tam tikruose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose ir jiems nusprendus pritaikyti kain kontrol s
ir s naud apskaitos pareigojimus, nustatyti skambu i užbaigimo tarifus, pagr stus efektyviai
veikian io operatoriaus patirtomis s naudomis. Efektyviai veikian io operatoriaus s naud
vertinimas b t grindžiamas einamosiomis s naudomis ir taikomas „ iš apa ios
virš “
modeliavimo b du pagr stas ilgojo laikotarpio padid jimo s naudomis (angl. Long Run
Incremental Cost) pagr stas apskaitos metodas. Tuo pa iu nurodoma, kad tie tarifai turi b ti
simetriški.
RRT nuomone, simetriškumas skambu i užbaigimo rinkoje yra siektinas d l priežas i ,
nurodyt Europos reguliuotoj grup s Bendroje pozicijoje d l skambu i užbaigimo kain
simetrijos. Pažym tina, kad:
1) TEO LT, AB jau yra nustatyti tiek s naud apskaitos, tiek ir apskaitos atskyrimo
pareigojimai, kuri gyvendinimas paprastai ilgai užtrunka bei brangiai kainuoja, tod l
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pasirinkus TEO LT, AB tinkl kaip pagrind „ hipotetinio efektyvaus operatoriaus“ modeliavimui
alternatyviems operatoriams nereik t diegti brangiai kainuojan i apskaitos sistem bei b t
užtikrinamas reguliavimo operatyvumas;
2) RRT jau yra suformavusi HY-LRAIC apskaitos model , pagr st TEO LT, AB tinklu;
3) RRT jau yra apskai iavusi skambu i užbaigimo TEO LT, AB tinkle kainas,
vadovaujantis HY-LRAIC modeliu, tod l šie rezultatai gal t iš karto b ti pritaikyti alternatyvi
viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori kain reguliavimui.
Atsižvelgiant technologinio neutralumo princip , bei Ataskaitos 1.4.4 ir 3.4 skyriuose
pateikt UAB „ CSC Telecom“ taikom kain analiz , simetriškumo principas turi b ti taikomas
tokiu b du: atitinkamame tinkl sujungimo taške kiekvienos šalies teikiamos skambu i
užbaigimo paslaugos kaina, ši kain skaitant ir su skambu io užbaigimo paslauga susietai
teikiamas tranzito paslaugas, turi b ti vienoda. Remiantis Europos Komisijos Rekomendacija d l
skambu i užbaigimo tarif reguliavimo, kurioje rekomenduojama nacionalin ms reguliavimo
institucijoms užtikrinti, kad skambu i užbaigimo tarifai b t gyvendinti s naud efektyvumo ir
simetriškumo lygiu iki 2012 m. gruodžio 31 d. bei atsižvelgiant Bendr j pozicij d l
skambu i užbaigimo kain simetrijos, RRT kio subjektui UAB „ CSC Telecom“ nustato kain
kontrol s pareigojim , kuris pagr stas simetriškumo principu. Pažym tina, kad UAB „ CSC
Telecom“ , 2005 m. rugpj io 25 d. sudar tinkl sujungimo sutart Nr. 2005/LTP-36 su kio
subjektu TEO LT, AB, kurioje tvirtintas skambu i užbaigimo kain simetriškumas, kaip
nurodyta sutarties C1.1 priede. Nusta ius kain kontrol s pareigojim , kio subjektas UAB
„ CSC Telecom“ prival s taikyti ne didesnes skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle
paslaugos kainas nei skambu i užbaigimo paslaugos kainos, kurias taiko kio subjektas TEO
LT, AB, vykdydamas jam RRT nustatyt kain kontrol s pareigojim .
Atsižvelgiant tai, jog Ataskaitos 4.5 skyriuje nustatyta, kad kio subjektas UAB „ CSC
Telecom“ yra didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje turintis
kio subjektas, bei Ataskaitos 3.3 skyriuje identifikuotas problemas d l galimyb s didel tak
rinkoje turin iam kio subjektui nepagr stai taikyti užmokes ius už tinkl sujungimo taško
suteikim , taip pat tai, jog tinkl sujungimo taškas gali b ti naudojamas tiktai abipusiškai
(priešingu atveju skambutis tarp skirting operatori Tinkl abonent technologiškai b t
ne manomas), RRT mano, jog kio subjektui UAB „ CSC Telecom“ sujungiant savo Tinkl su
kito kio subjekto Tinklu, turi b ti nustatytas atitinkamas pareigojimas, apribojantis galimyb
vienašališkai reikalauti kito operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo UAB „ CSC
Telecom“ Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas UAB „ CSC Telecom“ , sujungdamas savo Tinkl su kito
operatoriaus tinklu, prival s atsižvelgti tai, jog tinkl sujungimo taškas yra naudojamas
abipusiškai, taip užtikrinant s lygas efektyviai konkurencijai ilguoju laikotarpiu, kas savo ruožtu
s lygot naud paslaug gav jams per padid jus paslaug pasirinkim ir (ar) mažesnes paslaug
kainas.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius kain
kontrol s pareigojim , kio subjektas UAB „ CSC Telecom“ , taikydamas ne didesnes skambu i
užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle, kainas nei yra taikomos skambu i užbaigimo kainos
kio subjekto TEO LT, AB Tinkle, bei nereikalaudamas kito operatoriaus mok ti už su
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skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones, spr s
rinkos tyrimo metu nustatytas problemas (Ataskaitos 3.4.6), bei užtikrins, kad operatorius
padengs efektyviai patirtas s naudas ir leis uždirbti jam investicij gr ž . Skambu i užbaigimo
kain mažinimas mažins paslaug gav j s naudas ir tai sudarys palankias s lygas balso
paslaug skambu i teik jams konkuruoti tarpusavyje.
Kain kontrol s pareigojimas yra pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius kain
kontrol s pareigojimo, Skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle rinkoje nesant kito
operatoriaus pirk jo derybin s galios ir negalint daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui
UAB „ CSC Telecom“ , operatorius UAB „ CSC Telecom“ turi galimybi ir motyv taikyti
pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ CSC Telecom“ Tinkle kainas, kas
lemt skambu i užbaigimo kain asimetrij ir skambu i užbaigimo Tinkle rinka tapt
neefektyvi ir neapsaugota.
Nenusta iusi daugiau konkurencijos problem Skambu i užbaigimo UAB „ CSC
Telecom“ Tinkle rinkoje, RRT konstatuoja, kad kit Elektronini ryši statymo 17 straipsnyje
nurodom pareigojim , sprendžiant tiriamoje rinkoje nustatytas konkurencijos problemas
taikom didel tak atitinkamoje rinkoje turintiems kio subjektams, taikymas kio subjektui
UAB „ CSC Telecom“ yra netikslingas.
Išvados.
1. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle paslaugos
teikimu, kio subjektas UAB „ CSC Telecom“ privalo taikyti ne didesnes skambu i užbaigimo
UAB „ CSC Telecom“ Tinkle paslaugos kainas nei skambu i užbaigimo paslaugos kainos, ši
kain skaitant ir su skambu io užbaigimo paslauga susietai teikiamas tranzito paslaugas, kurias
atitinkamame tinkl sujungimo taške taiko kio subjektas TEO LT, AB, vykdydamas jam RRT
nustatyt kain kontrol s pareigojim .
2. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle paslaug teikimu
susijusiomis priemon mis, kai kio subjektas UAB „ CSC Telecom“ yra sujung s savo Tinkl su
kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu, nereikalauti kito operatoriaus mok ti už su
skambu i užbaigimo UAB „ CSC Telecom“ Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones, t.y.
kio subjektas UAB „ CSC Telecom“ s naudas, susijusias su skambu i užbaigimo UAB „ CSC
Telecom“ Tinkle paslaug teikimu susijusiomis priemon mis, išskyrus ryši linij , dengia pats.
Operatoriui, sujungusiam vieš j telefono ryšio tinkl su UAB „ CSC Telecom“ Tinklu, nusta ius
užmokes ius už su balso skambu i užbaigimo to operatoriaus viešame telefono ryšio tinkle
susijusias priemones, UAB „ CSC Telecom“ gali nustatyti analogiškus užmokes ius;
3. Kiek tai susij su tinkl sujungimui naudojama ryši linija, jungian ia UAB „ CSC
Telecom“ Tinkl su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu:
3.1. UAB „ CSC Telecom“ privalo leisti rengti bei teikti ryši linij vieš j telefono ryšio
tinkl su UAB „ CSC Telecom“ ketinan iam sujungti (ar sujungusiam) operatoriui (arba šio
operatoriaus pasirinktam tre iajam asmeniui), jei jo si loma ryši linijos rengimo bei teikimo
kaina yra mažesn negu kaina, už kuri ši ryši linij rengti bei teikti si lo UAB „ CSC
Telecom“ ;
3.2. padengti 50 procent ryši linijos rengimo ir teikimo s naud .
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5.5.

pareigojim

kio subjektui UAB „ Cubio“ nustatymas

Kadangi kio subjektas UAB „ Cubio“ turi didel
tak Skambu i užbaigimo
UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje, RRT, vadovaudamasi Elektronini ryši statymo 17 straipsniu,
turi teis nustatyti atitinkamus pareigojimus, sprendžian ius nustatytas konkurencijos tiriamoje
rinkoje problemas.
Kaip nurodyta Ataskaitos 3.5.6 skyriuje, Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle
Rinkoje nustatytos šios konkurencijos problemos:
1) UAB „ Cubio“ turi motyv ir galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo
paslaugos UAB „ Cubio“ Tinkle kainas, nes Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje
kitas operatorius pirk jo derybin s galios neturi ir negali daryti vienpus s lemiamos takos
operatoriui UAB „ Cubio“ ;
2) UAB „ Cubio“ turi motyv ir galimybi nesuteikti prieigos prie skambu i užbaigimo
UAB „ Cubio“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl prad j ar pradedantys
operatoriai), sujung savo tinklus su UAB „ Cubio“ Tinklu gyja galimybi konkuruoti su
UAB „ Cubio“ mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkose.
RRT konstatuoja, kad šioms problemoms spr sti kio subjektui UAB „ Cubio“ tikslinga
taikyti du pareigojimus: 1) pareigojim suteikti prieig ; 2) kain kontrol s pareigojim .
Nenusta iusi daugiau konkurencijos problem Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“
Tinkle rinkoje, RRT konstatuoja, kad kit Elektronini ryši statymo 17 straipsnyje nurodom
pareigojim , sprendžiant tiriamoje rinkoje nustatytas konkurencijos problemas taikom didel
tak atitinkamoje rinkoje turintiems kio subjektams, taikymas kio subjektui UAB „ Cubio“ yra
netikslingas.
5.5.1.

pareigojimas suteikti prieig

Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad RRT turi teis
kio subjektams, turintiems didel tak atitinkamoje rinkoje, nustatyti pareigojim suteikti
prieig pagal Elektronini ryši statymo 21 ir 22 straipsni nuostatas. Elektronini ryši
statymo 21 straipsnio 1 dalyje tvirtinta, kad RRT turi teis pareigoti operatori , turint didel
tak atitinkamoje rinkoje, patenkinti pagr stus kit kio subjekt prašymus suteikti prieig prie
konkre i tinklo element ir susijusi priemoni ar juos (jas) naudoti. Nustatydama konkret
pareigojim , RRT turi teis nustatyti prieigos teik jui ir (ar) gav jui privalomas prieigos
suteikimo veiklos ir (ar) technines s lygas, b tinas tinkamai tinklo veiklai užtikrinti.
Atlikus konkurencijos Skambu i
užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje
veiksmingumo analiz , nustatyta, kad UAB „ Cubio“ turi motyv ir galimybi nesuteikti prieigos
prie skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl
prad j ar pradedantys operatoriai), sujung savo tinklus su UAB „ Cubio“ Tinklu gyja
galimybi konkuruoti su UAB „ Cubio“ mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkose. Ši
problem sprendžia Elektronini ryši statymo 21 straipsnyje tvirtintas pareigojimas suteikti
prieig . Atsižvelgiant tai, kad kio subjektas TEO LT, AB prarado pirk jo derybin gali
(Ataskaitos 3.5.4 skyrius 2 p.) bei, kad RRT kio subjektui UAB „ Cubio“ nustato kain
kontrol s pareigojim , kuris pagr stas simetriškumo principu, RRT kio subjektui UAB „ Cubio“
nustato pareigojim suteikti prieig . Šis pareigojimas užtikrins skambu i užbaigimo paslaug
teikim s žiningomis ir vienodomis s lygomis ir tinkamai bus sprendžiamos su technin mis
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prieigos s lygomis susijusios galimos konkurencijos problemos, kurios gali atsirasti d l
nustatomo kain kontrol s pareigojimo.
Nusta ius prieigos suteikimo pareigojim , kio subjektas UAB „ Cubio“ prival s
s žiningai der tis su kitais kio subjektais, negal s atsisakyti suteikti prieig aiškiomis ir
priimtinomis s lygomis. Šio pareigojimo nustatymas kitiems kio subjektams sumažins jimo
mažmenines vieš j telefono ryšio paslaug rinkas barjerus, galutiniams paslaug gav jams
didins mažmenini vieš j telefono ryšio paslaug pasirinkimo galimybes.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas UAB „ Cubio“ prival s suteikti skambu i užbaigimo paslaug bei
susijusias priemones tik tuo atveju, jei kito operatoriaus prašymas d l prieigos suteikimo bus
priimtinas ir aiškus. pareigojimas suteikti prieig yra pateisinamas elektronini ryši veiklos
reguliavimo tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius
pareigojimo suteikti prieig prie skambu i užbaigimo paslaugos aiškiomis ir priimtinomis
s lygomis, apribojama konkurencija mažmenin se vieš j telefono ryšio paslaug rinkose. Tuo
atveju, jei šis pareigojimas nebus nustatytas, RRT kiekvienu konkre iu atsisakymo suteikti
prieig atveju tur s spr sti, ar turi b ti taikomas pareigojimas suteikti prieig pagal Elektronini
ryši statymo 22 straipsnio 2 dal . Tai pailgint prieigos suteikimo trukm , d l ko nukent t ne
tik besideran ios pus s, nes negaut potenciali pajam už užbaigt skambu i paslaugas, bet ir
vartotojas.
Tod l siekiant sudaryti s lygas maž abonent skai i turintiems ir veikl mažmenin je
viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje prad jusiems operatoriams gauti prieig prie skambu i
užbaigimo paslaugos UAB „ Cubio“ Tinkle, si loma nustatyti kio subjektui UAB „ Cubio“
pareigojim suteikti prieig pagal Elektronini ryši statymo 21 straipsnio 1 dal .
Išvados.
Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle paslaugos teikimu, kio
subjektas UAB „ Cubio“ privalo:
1. patenkinti pagr stus kit kio subjekt prašymus suteikti prieig prie su skambu i
užbaigimo paslaugos teikimu susijusi Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
2. suteikti prieig prie konkre i Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
3. s žiningai der tis su kitais kio subjektais, prašan iais suteikti prieig prie
skambu i užbaigimo paslaugos;
4. nenutraukti prieigos prie jau suteikt priemoni ;
5. suteikti atvir prieig prie technini s saj , protokol ar kit technologij , kurios yra
b tinos paslaug suderinamumui ar virtualaus tinklo paslaugoms teikti;
6. suteikti prieig prie patalp ar kitus elektronini ryši infrastrukt ros bendro
naudojimo b dus;
7. suteikti konkre ias paslaugas, b tinas užtikrinti paslaug teikim paslaug
gav jams;
8. sujungti tinklus ar suteikti tinkl priemones, skaitant galimyb sujungti tinklus ir
suteikti priemones bet kuriame techniškai galimame tinklo taške;
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9.
kio subjektas UAB „ Cubio“ gali atsisakyti suteikti prieig prie skambu i
užbaigimo paslaugos, vienašališkai sustabdyti jos teikim ar j nutraukti tik tais atvejais, kai tai
yra pagr sta objektyviais kriterijais, skaitant technini galimybi nebuvim arba b tinyb
užtikrinti Tinklo vientisum ;
5.5.2.

Kain kontrol s pareigojimas

Atsižvelgiant tai, jog šio Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo tiriamuoju
laikotarpiu Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje nustatyta papildoma
konkurencijos problema (žr. Ataskaitos 3.5.6 skyri ), kad UAB „ Cubio“ turi motyv ir
galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Cubio“ Tinkle kainas,
nes Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo derybin s
galios neturi ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ Cubio“ , RRT
konstatuoja, kad šiai problemai spr sti kio subjektui UAB „ Cubio“ tikslinga taikyti kain
kontrol s pareigojim .
Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad RRT turi teis
kio subjektams, turintiems didel tak atitinkamoje rinkoje, nustatyti kain kontrol s
pareigojim pagal Elektronini ryši statymo 23 straipsnio nuostatas. Elektronini ryši
statymo 23 straipsnio 1 dalyje tvirtinta, kad RRT turi teis nustatyti operatoriui, turin iam
didel tak atitinkamoje rinkoje, pareigojim susijus su kain kontrole, kai rinkos tyrimo metu
nustatyta, kad veiksmingos konkurencijos tr kumas reiškia, kad atitinkamas operatorius gal t
palaikyti pernelyg dideles kainas, tuo darydamas žal galutiniams paslaug gav jams.
Rekomendacijos d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo preambul s 3 dalyje
nurodyta, kad dideli skambu i užbaigimo tarifai paprastai lemia didesnes mažmenines
skambu i inicijavimo kainas ir atitinkamai mažesnius vartojimo rodiklius, tod l maž ja
vartotoj gerov , preambul s 2 dalyje konstatuota, jog tai, kad mažesniems fiksuotojo arba
judriojo ryšio operatoriams buvo leista nustatyti didesnius skambu i užbaigimo tarifus,
remiantis tuo, kad tie operatoriai yra nauji rinkos dalyviai, kurie nepasinaudojo masto ekonomija
ir (arba) turi skirting s naud , l m atskirose šalyse egzistuojan i kain asimetrij . Šio rinkos
tyrimo metu nustatyta, jog kio subjektas UAB „ Cubio“ , turi motyv ir galimybi taikyti
pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Cubio“ Tinkle kainas, t. y. asimetrines
kainas, kuri taikymas varžo veiksming konkurencij rinkoje, bei gali s lygoti galutini
paslaug gav j teisi ir teis t interes pažeidimus. Taigi, Rekomendacijoje d l skambu i
užbaigimo tarif reguliavimo nurodytos konkurencijos problemos iš esm s yra aktualios ir
Lietuvoje.
Siekiant spr sti Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo vardintas
problemas, Europos Komisija rekomenduoja nacionalin ms reguliavimo institucijoms,
pripažinus operatorius, turin ius didel tak didmenin se balso skambu i užbaigimo rinkose
tam tikruose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose ir jiems nusprendus pritaikyti kain kontrol s
ir s naud apskaitos pareigojimus, nustatyti skambu i užbaigimo tarifus, pagr stus efektyviai
veikian io operatoriaus patirtomis s naudomis. Efektyviai veikian io operatoriaus s naud
vertinimas b t grindžiamas einamosiomis s naudomis ir taikomas „ iš apa ios
virš “
modeliavimo b du pagr stas ilgojo laikotarpio padid jimo s naudomis (angl. Long Run
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Incremental Cost) pagr stas apskaitos metodas. Tuo pa iu nurodoma, kad tie tarifai turi b ti
simetriški.
RRT nuomone, simetriškumas skambu i užbaigimo rinkoje yra siektinas d l priežas i ,
nurodyt Europos reguliuotoj grup s Bendroje pozicijoje d l skambu i užbaigimo kain
simetrijos. Pažym tina, kad:
1) TEO LT, AB jau yra nustatyti tiek s naud apskaitos, tiek ir apskaitos atskyrimo
pareigojimai, kuri gyvendinimas paprastai ilgai užtrunka bei brangiai kainuoja, tod l
pasirinkus TEO LT, AB tinkl kaip pagrind „ hipotetinio efektyvaus operatoriaus“ modeliavimui
alternatyviems operatoriams nereik t diegti brangiai kainuojan i apskaitos sistem bei b t
užtikrinamas reguliavimo operatyvumas;
2) RRT jau yra suformavusi HY-LRAIC apskaitos model , pagr st TEO LT, AB tinklu;
3) RRT jau yra apskai iavusi skambu i užbaigimo TEO LT, AB tinkle kainas,
vadovaujantis HY-LRAIC modeliu, tod l šie rezultatai gal t iš karto b ti pritaikyti alternatyvi
viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori kain reguliavimui.
Atsižvelgiant technologinio neutralumo princip , bei Ataskaitos 1.4.4 ir 3.5 skyriuose
pateikt UAB „ Cubio“ taikom kain analiz , simetriškumo principas turi b ti taikomas tokiu
b du: atitinkamame tinkl sujungimo taške kiekvienos šalies teikiamos skambu i užbaigimo
paslaugos kaina, ši kain skaitant ir su skambu io užbaigimo paslauga susietai teikiamas
tranzito paslaugas, turi b ti vienoda. Remiantis Europos Komisijos Rekomendacija d l
skambu i užbaigimo tarif reguliavimo, kurioje rekomenduojama nacionalin ms reguliavimo
institucijoms užtikrinti, kad skambu i užbaigimo tarifai b t gyvendinti s naud efektyvumo ir
simetriškumo lygiu iki 2012 m. gruodžio 31 d. bei atsižvelgiant Bendr j pozicij d l
skambu i užbaigimo kain simetrijos, RRT kio subjektui UAB „ Cubio“ nustato kain
kontrol s pareigojim , kuris pagr stas simetriškumo principu. Pažym tina, kad UAB „ Cubio“ ,
2003 m. spalio 21 d. sudar tinkl sujungimo sutart Nr. 2003/LTP-87 (03B009-1) su kio
subjektu TEO LT, AB, kurioje tvirtintas skambu i užbaigimo kain simetriškumas, kaip
nurodyta sutarties C1.1 priede. Nusta ius kain kontrol s pareigojim , kio subjektas UAB
„ Cubio“ prival s taikyti ne didesnes skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle paslaugos
kainas nei skambu i užbaigimo paslaugos kainos, kurias taiko kio subjektas TEO LT, AB,
vykdydamas jam RRT nustatyt kain kontrol s pareigojim .
Atsižvelgiant tai, jog Ataskaitos 4.6 skyriuje nustatyta, kad kio subjektas UAB
„ Cubio“ yra didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje turintis kio
subjektas, bei Ataskaitos 3.3 skyriuje identifikuotas problemas d l galimyb s didel tak
rinkoje turin iam kio subjektui nepagr stai taikyti užmokes ius už tinkl sujungimo taško
suteikim , taip pat tai, jog tinkl sujungimo taškas gali b ti naudojamas tiktai abipusiškai
(priešingu atveju skambutis tarp skirting operatori Tinkl abonent technologiškai b t
ne manomas), RRT mano, jog kio subjektui UAB „ Cubio“ sujungiant savo Tinkl su kito kio
subjekto Tinklu, turi b ti nustatytas atitinkamas pareigojimas, apribojantis galimyb
vienašališkai reikalauti kito operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“
Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas UAB „ Cubio“ , sujungdamas savo Tinkl su kito operatoriaus tinklu,
prival s atsižvelgti tai, jog tinkl sujungimo taškas yra naudojamas abipusiškai, taip užtikrinant
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s lygas efektyviai konkurencijai ilguoju laikotarpiu, kas savo ruožtu s lygot naud paslaug
gav jams per padid jus paslaug pasirinkim ir (ar) mažesnes paslaug kainas.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius kain
kontrol s pareigojim , kio subjektas UAB „ Cubio“ , taikydamas ne didesnes skambu i
užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle, kainas nei yra taikomos skambu i užbaigimo kainos kio
subjekto TEO LT, AB Tinkle, bei nereikalaudamas kito operatoriaus mok ti už su skambu i
užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones, spr s rinkos tyrimo
metu nustatytas problemas (Ataskaitos 3.5.6), bei užtikrins, kad operatorius padengs efektyviai
patirtas s naudas ir leis uždirbti jam investicij gr ž . Skambu i užbaigimo kain mažinimas
mažins paslaug gav j s naudas ir tai sudarys palankias s lygas balso paslaug skambu i
teik jams konkuruoti tarpusavyje.
Kain kontrol s pareigojimas yra pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius kain
kontrol s pareigojimo, Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle rinkoje nesant kito
operatoriaus pirk jo derybin s galios ir negalint daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui
UAB „ Cubio“ , operatorius UAB „ Cubio“ turi galimybi ir motyv taikyti pernelyg aukštas
skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Cubio“ Tinkle kainas, kas lemt skambu i užbaigimo
kain asimetrij ir skambu i užbaigimo Tinkle rinka tapt neefektyvi ir neapsaugota.
Nenusta iusi daugiau konkurencijos problem Skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“
Tinkle rinkoje, RRT konstatuoja, kad kit Elektronini ryši statymo 17 straipsnyje nurodom
pareigojim , sprendžiant tiriamoje rinkoje nustatytas konkurencijos problemas taikom didel
tak atitinkamoje rinkoje turintiems kio subjektams, taikymas kio subjektui UAB „ Cubio“ yra
netikslingas.
Išvados.
1. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle paslaugos teikimu, kio
subjektas UAB „ Cubio“ privalo taikyti ne didesnes skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle
paslaugos kainas nei skambu i užbaigimo paslaugos kainos,
ši kain skaitant ir su
skambu io užbaigimo paslauga susietai teikiamas tranzito paslaugas, kurias atitinkamame tinkl
sujungimo taške taiko kio subjektas TEO LT, AB, vykdydamas jam RRT nustatyt kain
kontrol s pareigojim .
2. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle paslaug teikimu
susijusiomis priemon mis, kai kio subjektas UAB „ Cubio“ yra sujung s savo Tinkl su kito
operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu, nereikalauti kito operatoriaus mok ti už su
skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones, t.y. kio
subjektas UAB „ Cubio“ s naudas, susijusias su skambu i užbaigimo UAB „ Cubio“ Tinkle
paslaug teikimu susijusiomis priemon mis, išskyrus ryši linij , dengia pats. Operatoriui,
sujungusiam vieš j telefono ryšio tinkl su UAB „ Cubio“ Tinklu, nusta ius užmokes ius už su
balso skambu i užbaigimo to operatoriaus viešame telefono ryšio tinkle susijusias priemones,
UAB „ Cubio“ gali nustatyti analogiškus užmokes ius;
3. Kiek tai susij su tinkl sujungimui naudojama ryši linija, jungian ia UAB „ Cubio“
Tinkl su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu:
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3.1. UAB „ Cubio“ privalo leisti rengti bei teikti ryši linij vieš j telefono ryšio tinkl
su UAB „ Cubio“ ketinan iam sujungti (ar sujungusiam) operatoriui (arba šio operatoriaus
pasirinktam tre iajam asmeniui), jei jo si loma ryši linijos rengimo bei teikimo kaina yra
mažesn negu kaina, už kuri ši ryši linij rengti bei teikti si lo UAB „ Cubio“ ;
3.2. padengti 50 procent ryši linijos rengimo ir teikimo s naud .

5.6.

pareigojim

kio subjektui UAB „ EUROCOM SIP“ nustatymas

Kadangi kio subjektas UAB „ EUROCOM SIP“ turi didel tak Skambu i užbaigimo
UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje, RRT, vadovaudamasi Elektronini ryši statymo 17
straipsniu, turi teis nustatyti atitinkamus pareigojimus, sprendžian ius nustatytas konkurencijos
tiriamoje rinkoje problemas.
Kaip nurodyta Ataskaitos 3.6.6 skyriuje, skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“
Tinkle Rinkoje nustatytos konkurencijos problemos:
1) UAB „ EUROCOM SIP“ turi motyv ir galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i
užbaigimo paslaugos UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle kainas, nes Skambu i užbaigimo
UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo derybin s galios neturi ir negali
daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ EUROCOM SIP“ ;
2) UAB „ EUROCOM SIP“ turi motyv ir galimybi nesuteikti prieigos prie skambu i
užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl prad j ar
pradedantys operatoriai), sujung savo tinklus su UAB „ EUROCOM SIP“ Tinklu gyja
galimybi konkuruoti su UAB „ EUROCOM SIP“ mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio
rinkose.
RRT konstatuoja, kad šioms problemoms spr sti kio subjektui UAB „ EUROCOM SIP“
tikslinga taikyti du pareigojimus: 1) pareigojim suteikti prieig ; 2) kain kontrol s
pareigojim .
Nenusta iusi daugiau konkurencijos problem Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM
SIP“ Tinkle rinkoje, RRT konstatuoja, kad kit Elektronini ryši statymo 17 straipsnyje
nurodom pareigojim , sprendžiant tiriamoje rinkoje nustatytas konkurencijos problemas
taikom didel tak atitinkamoje rinkoje turintiems kio subjektams, taikymas kio subjektui
UAB „ EUROCOM SIP“ yra netikslingas.
5.6.1.

pareigojimas suteikti prieig

Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad RRT turi teis
kio subjektams, turintiems didel tak atitinkamoje rinkoje, nustatyti pareigojim suteikti
prieig pagal Elektronini ryši statymo 21 ir 22 straipsni nuostatas. Elektronini ryši
statymo 21 straipsnio 1 dalyje tvirtinta, kad RRT turi teis pareigoti operatori , turint didel
tak atitinkamoje rinkoje, patenkinti pagr stus kit kio subjekt prašymus suteikti prieig prie
konkre i tinklo element ir susijusi priemoni ar juos (jas) naudoti. Nustatydama konkret
pareigojim , RRT turi teis nustatyti prieigos teik jui ir (ar) gav jui privalomas prieigos
suteikimo veiklos ir (ar) technines s lygas, b tinas tinkamai tinklo veiklai užtikrinti.
Atlikus konkurencijos Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje
veiksmingumo analiz , nustatyta, kad UAB „ EUROCOM SIP“ turi motyv ir galimybi
nesuteikti prieigos prie skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle paslaugos, nes kiti
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kio subjektai (veikl prad j ar pradedantys operatoriai), sujung savo tinklus su
UAB „ EUROCOM SIP“ Tinklu gyja galimybi konkuruoti su UAB „ EUROCOM SIP“
mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkose. Ši problem sprendžia Elektronini ryši
statymo 21 straipsnyje tvirtintas pareigojimas suteikti prieig . Atsižvelgiant tai, kad kio
subjektas TEO LT, AB prarado pirk jo derybin gali (Ataskaitos 3.6.4 skyrius 2 p.) bei, kad
RRT kio subjektui UAB „ EUROCOM SIP“ nustato kain kontrol s pareigojim , kuris
pagr stas simetriškumo principu, RRT kio subjektui UAB „ EUROCOM SIP“ nustato
pareigojim suteikti prieig . Šis pareigojimas užtikrins skambu i užbaigimo paslaug teikim
s žiningomis ir vienodomis s lygomis ir tinkamai bus sprendžiamos su technin mis prieigos
s lygomis susijusios galimos konkurencijos problemos, kurios gali atsirasti d l nustatomo kain
kontrol s pareigojimo.
Nusta ius prieigos suteikimo pareigojim , kio subjektas UAB „ EUROCOM SIP“
prival s s žiningai der tis su kitais kio subjektais, negal s atsisakyti suteikti prieig aiškiomis ir
priimtinomis s lygomis. Šio pareigojimo nustatymas kitiems kio subjektams sumažins jimo
mažmenines vieš j telefono ryšio paslaug rinkas barjerus, galutiniams paslaug gav jams
didins mažmenini vieš j telefono ryšio paslaug pasirinkimo galimybes.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas UAB „ EUROCOM SIP“ prival s suteikti skambu i užbaigimo
paslaug bei susijusias priemones tik tuo atveju, jei kito operatoriaus prašymas d l prieigos
suteikimo bus priimtinas ir aiškus. pareigojimas suteikti prieig yra pateisinamas elektronini
ryši veiklos reguliavimo tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje,
nes nenusta ius pareigojimo suteikti prieig prie skambu i užbaigimo paslaugos aiškiomis ir
priimtinomis s lygomis, apribojama konkurencija mažmenin se vieš j telefono ryšio paslaug
rinkose. Tuo atveju, jei šis pareigojimas nebus nustatytas, RRT kiekvienu konkre iu atsisakymo
suteikti prieig atveju tur s spr sti, ar turi b ti taikomas pareigojimas suteikti prieig pagal
Elektronini ryši statymo 22 straipsnio 2 dal . Tai pailgint prieigos suteikimo trukm , d l ko
nukent t ne tik besideran ios pus s, nes negaut potenciali pajam už užbaigt skambu i
paslaugas, bet ir vartotojas.
Tod l siekiant sudaryti s lygas maž abonent skai i turintiems ir veikl mažmenin je
viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje prad jusiems operatoriams gauti prieig prie skambu i
užbaigimo paslaugos UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle, si loma nustatyti kio subjektui
UAB „ EUROCOM SIP“ pareigojim suteikti prieig pagal Elektronini ryši
statymo
21 straipsnio 1 dal .
Išvados.
Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle paslaugos
teikimu, kio subjektas UAB „ EUROCOM SIP“ privalo:
1. patenkinti pagr stus kit kio subjekt prašymus suteikti prieig prie su skambu i
užbaigimo paslaugos teikimu susijusi Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
2. suteikti prieig prie konkre i Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
3. s žiningai der tis su kitais kio subjektais, prašan iais suteikti prieig prie
skambu i užbaigimo paslaugos;
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4. nenutraukti prieigos prie jau suteikt priemoni ;
5. suteikti atvir prieig prie technini s saj , protokol ar kit technologij , kurios yra
b tinos paslaug suderinamumui ar virtualaus tinklo paslaugoms teikti;
6. suteikti prieig prie patalp ar kitus elektronini ryši infrastrukt ros bendro
naudojimo b dus;
7. suteikti konkre ias paslaugas, b tinas užtikrinti paslaug teikim paslaug
gav jams;
8. sujungti tinklus ar suteikti tinkl priemones, skaitant galimyb sujungti tinklus ir
suteikti priemones bet kuriame techniškai galimame tinklo taške;
9. kio subjektas UAB „ EUROCOM SIP“ gali atsisakyti suteikti prieig prie
skambu i užbaigimo paslaugos, vienašališkai sustabdyti jos teikim ar j nutraukti tik tais
atvejais, kai tai yra pagr sta objektyviais kriterijais, skaitant technini galimybi nebuvim arba
b tinyb užtikrinti Tinklo vientisum ;
5.6.2.

Kain kontrol s pareigojimas

Atsižvelgiant tai, jog šio Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo tiriamuoju
laikotarpiu Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje nustatyta papildoma
konkurencijos problema (žr. Ataskaitos 3.6.6 skyri ), kad UAB „ EUROCOM SIP“ turi motyv
ir galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ EUROCOM SIP“
Tinkle kainas, nes Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje kitas
operatorius pirk jo derybin s galios neturi ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui
UAB „ EUROCOM SIP“ , RRT konstatuoja, kad šiai problemai spr sti kio subjektui UAB
„ EUROCOM SIP“ tikslinga taikyti kain kontrol s pareigojim .
Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad RRT turi teis
kio subjektams, turintiems didel tak atitinkamoje rinkoje, nustatyti kain kontrol s
pareigojim pagal Elektronini ryši statymo 23 straipsnio nuostatas. Elektronini ryši
statymo 23 straipsnio 1 dalyje tvirtinta, kad RRT turi teis nustatyti operatoriui, turin iam
didel tak atitinkamoje rinkoje, pareigojim susijus su kain kontrole, kai rinkos tyrimo metu
nustatyta, kad veiksmingos konkurencijos tr kumas reiškia, kad atitinkamas operatorius gal t
palaikyti pernelyg dideles kainas, tuo darydamas žal galutiniams paslaug gav jams.
Rekomendacijos d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo preambul s 3 dalyje
nurodyta, kad dideli skambu i užbaigimo tarifai paprastai lemia didesnes mažmenines
skambu i inicijavimo kainas ir atitinkamai mažesnius vartojimo rodiklius, tod l maž ja
vartotoj gerov , preambul s 2 dalyje konstatuota, jog tai, kad mažesniems fiksuotojo arba
judriojo ryšio operatoriams buvo leista nustatyti didesnius skambu i užbaigimo tarifus,
remiantis tuo, kad tie operatoriai yra nauji rinkos dalyviai, kurie nepasinaudojo masto ekonomija
ir (arba) turi skirting s naud , l m atskirose šalyse egzistuojan i kain asimetrij . Šio rinkos
tyrimo metu nustatyta, jog kio subjektas UAB „ EUROCOM SIP“ , turi motyv ir galimybi
taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle kainas,
t. y. asimetrines kainas, kuri taikymas varžo veiksming konkurencij rinkoje, bei gali s lygoti
galutini paslaug gav j teisi ir teis t interes pažeidimus. Taigi, Rekomendacijoje d l
skambu i užbaigimo tarif reguliavimo nurodytos konkurencijos problemos iš esm s yra
aktualios ir Lietuvoje.
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Siekiant spr sti Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo vardintas
problemas, Europos Komisija rekomenduoja nacionalin ms reguliavimo institucijoms,
pripažinus operatorius, turin ius didel tak didmenin se balso skambu i užbaigimo rinkose
tam tikruose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose ir jiems nusprendus pritaikyti kain kontrol s
ir s naud apskaitos pareigojimus, nustatyti skambu i užbaigimo tarifus, pagr stus efektyviai
veikian io operatoriaus patirtomis s naudomis. Efektyviai veikian io operatoriaus s naud
vertinimas b t grindžiamas einamosiomis s naudomis ir taikomas „ iš apa ios
virš “
modeliavimo b du pagr stas ilgojo laikotarpio padid jimo s naudomis (angl. Long Run
Incremental Cost) pagr stas apskaitos metodas. Tuo pa iu nurodoma, kad tie tarifai turi b ti
simetriški.
RRT nuomone, simetriškumas skambu i užbaigimo rinkoje yra siektinas d l priežas i ,
nurodyt Europos reguliuotoj grup s Bendroje pozicijoje d l skambu i užbaigimo kain
simetrijos. Pažym tina, kad:
1. TEO LT, AB jau yra nustatyti tiek s naud apskaitos, tiek ir apskaitos atskyrimo
pareigojimai, kuri gyvendinimas paprastai ilgai užtrunka bei brangiai kainuoja, tod l
pasirinkus TEO LT, AB tinkl kaip pagrind „ hipotetinio efektyvaus operatoriaus“ modeliavimui
alternatyviems operatoriams nereik t diegti brangiai kainuojan i apskaitos sistem bei b t
užtikrinamas reguliavimo operatyvumas;
2. RRT jau yra suformavusi HY-LRAIC apskaitos model , pagr st TEO LT, AB tinklu;
3. RRT jau yra apskai iavusi skambu i užbaigimo TEO LT, AB tinkle kainas,
vadovaujantis HY-LRAIC modeliu, tod l šie rezultatai gal t iš karto b ti pritaikyti alternatyvi
viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori kain reguliavimui.
Atsižvelgiant technologinio neutralumo princip , bei Ataskaitos 1.4.4 ir 3.6 skyriuose
pateikt UAB „ EUROCOM SIP“ taikom kain analiz , simetriškumo principas turi b ti
taikomas tokiu b du: atitinkamame tinkl sujungimo taške kiekvienos šalies teikiamos
skambu i užbaigimo paslaugos kaina, ši kain skaitant ir su skambu io užbaigimo paslauga
susietai teikiamas tranzito paslaugas, turi b ti vienoda. Remiantis Europos Komisijos
Rekomendacija d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo, kurioje rekomenduojama
nacionalin ms reguliavimo institucijoms užtikrinti, kad skambu i užbaigimo tarifai b t
gyvendinti s naud efektyvumo ir simetriškumo lygiu iki 2012 m. gruodžio 31 d. bei
atsižvelgiant Bendr j pozicij d l skambu i užbaigimo kain simetrijos, RRT kio subjektui
UAB „ EUROCOM SIP“ nustato kain kontrol s pareigojim , kuris pagr stas simetriškumo
principu. Pažym tina, kad UAB „ EUROCOM SIP“ , 2004 m. birželio 21 d. sudar tinkl
sujungimo sutart Nr. 2004/LTP-55 su kio subjektu TEO LT, AB, kurioje tvirtintas skambu i
užbaigimo kain simetriškumad, kaip nurodyta sutarties C1.1 priede. Nusta ius kain kontrol s
pareigojim , kio subjektas UAB „ EUROCOM SIP“ prival s taikyti ne didesnes skambu i
užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle paslaugos kainas nei skambu i užbaigimo paslaugos
kainos, kurias taiko kio subjektas TEO LT, AB, vykdydamas jam RRT nustatyt kain
kontrol s pareigojim .
Atsižvelgiant tai, jog Ataskaitos 4.7 skyriuje nustatyta, kad kio subjektas UAB
„ EUROCOM SIP“ yra didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle
rinkoje turintis kio subjektas, bei Ataskaitos 3.3 skyriuje identifikuotas problemas d l
galimyb s didel tak rinkoje turin iam kio subjektui nepagr stai taikyti užmokes ius už tinkl
sujungimo taško suteikim , taip pat tai, jog tinkl sujungimo taškas gali b ti naudojamas tiktai
abipusiškai (priešingu atveju skambutis tarp skirting operatori Tinkl abonent technologiškai
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b t ne manomas), RRT mano, jog kio subjektui UAB „ EUROCOM SIP“ sujungiant savo
Tinkl su kito kio subjekto Tinklu, turi b ti nustatytas atitinkamas pareigojimas, apribojantis
galimyb vienašališkai reikalauti kito operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo UAB
„ EUROCOM SIP“ Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas UAB „ EUROCOM SIP“ , sujungdamas savo Tinkl su kito
operatoriaus tinklu, prival s atsižvelgti tai, jog tinkl sujungimo taškas yra naudojamas
abipusiškai, taip užtikrinant s lygas efektyviai konkurencijai ilguoju laikotarpiu, kas savo ruožtu
s lygot naud paslaug gav jams per padid jus paslaug pasirinkim ir (ar) mažesnes paslaug
kainas.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius kain
kontrol s pareigojim , kio subjektas UAB „ EUROCOM SIP“ , taikydamas ne didesnes
skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle, kainas nei yra taikomos skambu i
užbaigimo kainos kio subjekto TEO LT, AB Tinkle, bei nereikalaudamas kito operatoriaus
mok ti už su skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle paslaug teikimu susijusias
priemones, spr s rinkos tyrimo metu nustatytas problemas (Ataskaitos 3.6.6), bei užtikrins, kad
operatorius padengs efektyviai patirtas s naudas ir leis uždirbti jam investicij gr ž . Skambu i
užbaigimo kain mažinimas mažins paslaug gav j s naudas ir tai sudarys palankias s lygas
balso paslaug skambu i teik jams konkuruoti tarpusavyje.
Kain kontrol s pareigojimas yra pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius kain
kontrol s pareigojimo, Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle rinkoje nesant
kito operatoriaus pirk jo derybin s galios ir negalint daryti vienpus s lemiamos takos
operatoriui UAB „ EUROCOM SIP“ , operatorius UAB „ EUROCOM SIP“ turi galimybi ir
motyv taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ EUROCOM SIP“
Tinkle kainas, kas lemt skambu i užbaigimo kain asimetrij ir skambu i užbaigimo Tinkle
rinka tapt neefektyvi ir neapsaugota.
Nenusta iusi daugiau konkurencijos problem Skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM
SIP“ Tinkle rinkoje, RRT konstatuoja, kad kit Elektronini ryši statymo 17 straipsnyje
nurodom pareigojim , sprendžiant tiriamoje rinkoje nustatytas konkurencijos problemas
taikom didel tak atitinkamoje rinkoje turintiems kio subjektams, taikymas kio subjektui
UAB „ EUROCOM SIP“ yra netikslingas.
Išvados.
1. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle paslaugos
teikimu, kio subjektas UAB „ EUROCOM SIP“ privalo taikyti ne didesnes skambu i
užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle paslaugos kainas nei skambu i užbaigimo paslaugos
kainos, ši kain skaitant ir su skambu io užbaigimo paslauga susietai teikiamas tranzito
paslaugas, kurias atitinkamame tinkl sujungimo taške taiko kio subjektas TEO LT, AB,
vykdydamas jam RRT nustatyt kain kontrol s pareigojim .
2. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle paslaug
teikimu susijusiomis priemon mis, kai kio subjektas UAB „ EUROCOM SIP“ yra sujung s savo
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Tinkl su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu, nereikalauti kito operatoriaus mok ti
už su skambu i užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle paslaug teikimu susijusias
priemones, t.y. kio subjektas UAB „ EUROCOM SIP“ s naudas, susijusias su skambu i
užbaigimo UAB „ EUROCOM SIP“ Tinkle paslaug teikimu susijusiomis priemon mis, išskyrus
ryši linij , dengia pats. Operatoriui, sujungusiam vieš j telefono ryšio tinkl su UAB
„ EUROCOM SIP“ Tinklu, nusta ius užmokes ius už su balso skambu i užbaigimo to
operatoriaus viešame telefono ryšio tinkle susijusias priemones, UAB „ EUROCOM SIP“ gali
nustatyti analogiškus užmokes ius;
3. Kiek tai susij su tinkl sujungimui naudojama ryši linija, jungian ia UAB
„ EUROCOM SIP“ Tinkl su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu:
3.1. UAB „ EUROCOM SIP“ privalo leisti rengti bei teikti ryši linij vieš j telefono
ryšio tinkl su UAB „ EUROCOM SIP“ ketinan iam sujungti (ar sujungusiam) operatoriui (arba
šio operatoriaus pasirinktam tre iajam asmeniui), jei jo si loma ryši linijos rengimo bei
teikimo kaina yra mažesn negu kaina, už kuri ši ryši linij rengti bei teikti si lo UAB
„ EUROCOM SIP“ ;
3.2. padengti 50 procent ryši linijos rengimo ir teikimo s naud .
5.7.

pareigojim

kio subjektui UAB „ Linkotelus“ nustatymas

Kadangi kio subjektas UAB „ Linkotelus“ turi didel tak Skambu i užbaigimo UAB
„ Linkotelus“ Tinkle rinkoje, RRT, vadovaudamasi Elektronini ryši statymo 17 straipsniu, turi
teis nustatyti atitinkamus pareigojimus, sprendžian ius nustatytas konkurencijos tiriamoje
rinkoje problemas.
Kaip nurodyta Ataskaitos 3.7.6 skyriuje, skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle
Rinkoje nustatytos konkurencijos problemos:
1) UAB „ Linkotelus“ turi motyv ir galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i
užbaigimo paslaugos UAB „ Linkotelus“ Tinkle kainas, nes Skambu i
užbaigimo
UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo derybin s galios neturi ir negali daryti
vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ Linkotelus“ ;
2) UAB „ Linkotelus“ turi motyv ir galimybi nesuteikti prieigos prie skambu i
užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl prad j ar
pradedantys operatoriai), sujung savo tinklus su UAB „ Linkotelus“ Tinklu gyja galimybi
konkuruoti su UAB „ Linkotelus“ mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkose.
RRT konstatuoja, kad šioms problemoms spr sti kio subjektui UAB „ Linkotelus“
tikslinga taikyti du pareigojimus: 1) pareigojim suteikti prieig ; 2) kain kontrol s
pareigojim .
Nenusta iusi daugiau konkurencijos problem Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“
Tinkle rinkoje, RRT konstatuoja, kad kit Elektronini ryši statymo 17 straipsnyje nurodom
pareigojim , sprendžiant tiriamoje rinkoje nustatytas konkurencijos problemas taikom didel
tak
atitinkamoje rinkoje turintiems
kio subjektams, taikymas
kio subjektui
UAB „ Linkotelus“ yra netikslingas.
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5.7.1.

pareigojimas suteikti prieig

Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad RRT turi teis
kio subjektams, turintiems didel tak atitinkamoje rinkoje, nustatyti pareigojim suteikti
prieig pagal Elektronini ryši statymo 21 ir 22 straipsni nuostatas. Elektronini ryši
statymo 21 straipsnio 1 dalyje tvirtinta, kad RRT turi teis pareigoti operatori , turint didel
tak atitinkamoje rinkoje, patenkinti pagr stus kit kio subjekt prašymus suteikti prieig prie
konkre i tinklo element ir susijusi priemoni ar juos (jas) naudoti. Nustatydama konkret
pareigojim , RRT turi teis nustatyti prieigos teik jui ir (ar) gav jui privalomas prieigos
suteikimo veiklos ir (ar) technines s lygas, b tinas tinkamai tinklo veiklai užtikrinti.
Atlikus konkurencijos Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje
veiksmingumo analiz , nustatyta, kad UAB „ Linkotelus“ turi motyv ir galimybi nesuteikti
prieigos prie skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai
(veikl prad j ar pradedantys operatoriai), sujung savo tinklus su UAB „ Linkotelus“ Tinklu
gyja galimybi konkuruoti su UAB „ Linkotelus“ mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio
rinkose. Ši problem sprendžia Elektronini ryši
statymo 21 straipsnyje tvirtintas
pareigojimas suteikti prieig . Atsižvelgiant tai, kad kio subjektas TEO LT, AB prarado
pirk jo derybin gali (Ataskaitos 3.7.4 skyrius 2 p.) bei, kad RRT kio subjektui
UAB „ Linkotelus“ nustato kain kontrol s pareigojim , kuris pagr stas simetriškumo principu,
RRT kio subjektui UAB „ Linkotelus“ nustato pareigojim suteikti prieig . Šis pareigojimas
užtikrins skambu i užbaigimo paslaug teikim s žiningomis ir vienodomis s lygomis ir
tinkamai bus sprendžiamos su technin mis prieigos s lygomis susijusios galimos konkurencijos
problemos, kurios gali atsirasti d l nustatomo kain kontrol s pareigojimo.
Nusta ius prieigos suteikimo pareigojim , kio subjektas UAB „ Linkotelus“ prival s
s žiningai der tis su kitais kio subjektais, negal s atsisakyti suteikti prieig aiškiomis ir
priimtinomis s lygomis. Šio pareigojimo nustatymas kitiems kio subjektams sumažins jimo
mažmenines vieš j telefono ryšio paslaug rinkas barjerus, galutiniams paslaug gav jams
didins mažmenini vieš j telefono ryšio paslaug pasirinkimo galimybes.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas UAB „ Linkotelus“ prival s suteikti skambu i užbaigimo paslaug
bei susijusias priemones tik tuo atveju, jei kito operatoriaus prašymas d l prieigos suteikimo bus
priimtinas ir aiškus. pareigojimas suteikti prieig yra pateisinamas elektronini ryši veiklos
reguliavimo tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius
pareigojimo suteikti prieig prie skambu i užbaigimo paslaugos aiškiomis ir priimtinomis
s lygomis, apribojama konkurencija mažmenin se vieš j telefono ryšio paslaug rinkose. Tuo
atveju, jei šis pareigojimas nebus nustatytas, RRT kiekvienu konkre iu atsisakymo suteikti
prieig atveju tur s spr sti, ar turi b ti taikomas pareigojimas suteikti prieig pagal Elektronini
ryši statymo 22 straipsnio 2 dal . Tai pailgint prieigos suteikimo trukm , d l ko nukent t ne
tik besideran ios pus s, nes negaut potenciali pajam už užbaigt skambu i paslaugas, bet ir
vartotojas.
Tod l siekiant sudaryti s lygas maž abonent skai i turintiems ir veikl mažmenin je
viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje prad jusiems operatoriams gauti prieig prie skambu i
užbaigimo paslaugos UAB „ Linkotelus“ Tinkle, si loma nustatyti
kio subjektui
UAB „ Linkotelus“ pareigojim suteikti prieig pagal Elektronini ryši statymo 21 straipsnio 1
dal .
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Išvados.
Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle paslaugos teikimu,
kio subjektas UAB „ Linkotelus“ privalo:
1. patenkinti pagr stus kit kio subjekt prašymus suteikti prieig prie su skambu i
užbaigimo paslaugos teikimu susijusi Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
2. suteikti prieig prie konkre i Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
3. s žiningai der tis su kitais kio subjektais, prašan iais suteikti prieig prie
skambu i užbaigimo paslaugos;
4. nenutraukti prieigos prie jau suteikt priemoni ;
5. suteikti atvir prieig prie technini s saj , protokol ar kit technologij , kurios yra
b tinos paslaug suderinamumui ar virtualaus tinklo paslaugoms teikti;
6. suteikti prieig prie patalp ar kitus elektronini ryši infrastrukt ros bendro
naudojimo b dus;
7. suteikti konkre ias paslaugas, b tinas užtikrinti paslaug teikim paslaug
gav jams;
8. sujungti tinklus ar suteikti tinkl priemones, skaitant galimyb sujungti tinklus ir
suteikti priemones bet kuriame techniškai galimame tinklo taške;
9. kio subjektas UAB „ Linkotelus“ gali atsisakyti suteikti prieig prie skambu i
užbaigimo paslaugos, vienašališkai sustabdyti jos teikim ar j nutraukti tik tais atvejais, kai tai
yra pagr sta objektyviais kriterijais, skaitant technini galimybi nebuvim arba b tinyb
užtikrinti Tinklo vientisum ;
5.7.2.

Kain kontrol s pareigojimas

Atsižvelgiant tai, jog šio Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo tiriamuoju
laikotarpiu Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje nustatyta papildoma
konkurencijos problema (žr. Ataskaitos 3.7.6 skyri ), kad UAB „ Linkotelus“ turi motyv ir
galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Linkotelus“ Tinkle
kainas, nes Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo
derybin s galios neturi ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ Linkotelus“ ,
RRT konstatuoja, kad šiai problemai spr sti kio subjektui UAB „ Linkotelus“ tikslinga taikyti
kain kontrol s pareigojim .
Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad RRT turi teis
kio subjektams, turintiems didel tak atitinkamoje rinkoje, nustatyti kain kontrol s
pareigojim pagal Elektronini ryši statymo 23 straipsnio nuostatas. Elektronini ryši
statymo 23 straipsnio 1 dalyje tvirtinta, kad RRT turi teis nustatyti operatoriui, turin iam
didel tak atitinkamoje rinkoje, pareigojim susijus su kain kontrole, kai rinkos tyrimo metu
nustatyta, kad veiksmingos konkurencijos tr kumas reiškia, kad atitinkamas operatorius gal t
palaikyti pernelyg dideles kainas, tuo darydamas žal galutiniams paslaug gav jams.
Rekomendacijos d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo preambul s 3 dalyje
nurodyta, kad dideli skambu i užbaigimo tarifai paprastai lemia didesnes mažmenines
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skambu i inicijavimo kainas ir atitinkamai mažesnius vartojimo rodiklius, tod l maž ja
vartotoj gerov , preambul s 2 dalyje konstatuota, jog tai, kad mažesniems fiksuotojo arba
judriojo ryšio operatoriams buvo leista nustatyti didesnius skambu i užbaigimo tarifus,
remiantis tuo, kad tie operatoriai yra nauji rinkos dalyviai, kurie nepasinaudojo masto ekonomija
ir (arba) turi skirting s naud , l m atskirose šalyse egzistuojan i kain asimetrij . Šio rinkos
tyrimo metu nustatyta, jog kio subjektas UAB „ Linkotelus“ , turi motyv ir galimybi taikyti
pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Linkotelus“ Tinkle kainas, t. y.
asimetrines kainas, kuri taikymas varžo veiksming konkurencij rinkoje, bei gali s lygoti
galutini paslaug gav j teisi ir teis t interes pažeidimus. Taigi, Rekomendacijoje d l
skambu i užbaigimo tarif reguliavimo nurodytos konkurencijos problemos iš esm s yra
aktualios ir Lietuvoje.
Siekiant spr sti Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo vardintas
problemas, Europos Komisija rekomenduoja nacionalin ms reguliavimo institucijoms,
pripažinus operatorius, turin ius didel tak didmenin se balso skambu i užbaigimo rinkose
tam tikruose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose ir jiems nusprendus pritaikyti kain kontrol s
ir s naud apskaitos pareigojimus, nustatyti skambu i užbaigimo tarifus, pagr stus efektyviai
veikian io operatoriaus patirtomis s naudomis. Efektyviai veikian io operatoriaus s naud
vertinimas b t grindžiamas einamosiomis s naudomis ir taikomas „ iš apa ios
virš “
modeliavimo b du pagr stas ilgojo laikotarpio padid jimo s naudomis (angl. Long Run
Incremental Cost) pagr stas apskaitos metodas. Tuo pa iu nurodoma, kad tie tarifai turi b ti
simetriški.
RRT nuomone, simetriškumas skambu i užbaigimo rinkoje yra siektinas d l priežas i ,
nurodyt Europos reguliuotoj grup s Bendroje pozicijoje d l skambu i užbaigimo kain
simetrijos. Pažym tina, kad:
1. TEO LT, AB jau yra nustatyti tiek s naud apskaitos, tiek ir apskaitos atskyrimo
pareigojimai, kuri gyvendinimas paprastai ilgai užtrunka bei brangiai kainuoja, tod l
pasirinkus TEO LT, AB tinkl kaip pagrind „ hipotetinio efektyvaus operatoriaus“ modeliavimui
alternatyviems operatoriams nereik t diegti brangiai kainuojan i apskaitos sistem bei b t
užtikrinamas reguliavimo operatyvumas;
2. RRT jau yra suformavusi HY-LRAIC apskaitos model , pagr st TEO LT, AB tinklu;
3. RRT jau yra apskai iavusi skambu i užbaigimo TEO LT, AB tinkle kainas,
vadovaujantis HY-LRAIC modeliu, tod l šie rezultatai gal t iš karto b ti pritaikyti alternatyvi
viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori kain reguliavimui.
Atsižvelgiant technologinio neutralumo princip , bei Ataskaitos 1.4.4 ir 3.7 skyriuose
pateikt UAB „ Linkotelus“ taikom kain analiz , simetriškumo principas turi b ti taikomas
tokiu b du: atitinkamame tinkl sujungimo taške kiekvienos šalies teikiamos skambu i
užbaigimo paslaugos kaina, ši kain skaitant ir su skambu io užbaigimo paslauga susietai
teikiamas tranzito paslaugas, turi b ti vienoda. Remiantis Europos Komisijos Rekomendacija d l
skambu i užbaigimo tarif reguliavimo, kurioje rekomenduojama nacionalin ms reguliavimo
institucijoms užtikrinti, kad skambu i užbaigimo tarifai b t gyvendinti s naud efektyvumo ir
simetriškumo lygiu iki 2012 m. gruodžio 31 d. bei atsižvelgiant Bendr j pozicij d l
skambu i užbaigimo kain simetrijos, RRT kio subjektui UAB „ Linkotelus“ nustato kain
kontrol s pareigojim , kuris pagr stas simetriškumo principu. Pažym tina, kad UAB
„ Linkotelus“ , 2005 m. liepos 21 d. sudar tinkl sujungimo sutart Nr. 2005/LTP-33 su kio
subjektu TEO LT, AB, kurioje tvirtintas skambu i užbaigimo kain simetriškumas, kaip
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nurodyta sutarties C1.1 priede. Nusta ius kain kontrol s pareigojim , kio subjektas UAB
„ Linkotelus“ prival s taikyti ne didesnes skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle
paslaugos kainas nei skambu i užbaigimo paslaugos kainos, kurias taiko kio subjektas TEO
LT, AB, vykdydamas jam RRT nustatyt kain kontrol s pareigojim .
Atsižvelgiant tai, jog Ataskaitos 4.8 skyriuje nustatyta, kad kio subjektas UAB
„ Linkotelus“ yra didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje turintis
kio subjektas, bei Ataskaitos 3.3 skyriuje identifikuotas problemas d l galimyb s didel tak
rinkoje turin iam kio subjektui nepagr stai taikyti užmokes ius už tinkl sujungimo taško
suteikim , taip pat tai, jog tinkl sujungimo taškas gali b ti naudojamas tiktai abipusiškai
(priešingu atveju skambutis tarp skirting operatori Tinkl abonent technologiškai b t
ne manomas), RRT mano, jog kio subjektui UAB „ Linkotelus“ sujungiant savo Tinkl su kito
kio subjekto Tinklu, turi b ti nustatytas atitinkamas pareigojimas, apribojantis galimyb
vienašališkai reikalauti kito operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“
Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas UAB „ Linkotelus“ , sujungdamas savo Tinkl su kito operatoriaus
tinklu, prival s atsižvelgti tai, jog tinkl sujungimo taškas yra naudojamas abipusiškai, taip
užtikrinant s lygas efektyviai konkurencijai ilguoju laikotarpiu, kas savo ruožtu s lygot naud
paslaug gav jams per padid jus paslaug pasirinkim ir (ar) mažesnes paslaug kainas.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius kain
kontrol s pareigojim , kio subjektas UAB „ Linkotelus“ , taikydamas ne didesnes skambu i
užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle, kainas nei yra taikomos skambu i užbaigimo kainos kio
subjekto TEO LT, AB Tinkle, bei nereikalaudamas kito operatoriaus mok ti už su skambu i
užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones, spr s rinkos tyrimo
metu nustatytas problemas (Ataskaitos 3.7.6), bei užtikrins, kad operatorius padengs efektyviai
patirtas s naudas ir leis uždirbti jam investicij gr ž . Skambu i užbaigimo kain mažinimas
mažins paslaug gav j s naudas ir tai sudarys palankias s lygas balso paslaug skambu i
teik jams konkuruoti tarpusavyje.
Kain kontrol s pareigojimas yra pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius kain
kontrol s pareigojimo, Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle rinkoje nesant kito
operatoriaus pirk jo derybin s galios ir negalint daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui
UAB „ Linkotelus“ , operatorius UAB „ Linkotelus“ turi galimybi ir motyv taikyti pernelyg
aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Linkotelus“ Tinkle kainas, kas lemt skambu i
užbaigimo kain asimetrij ir skambu i užbaigimo Tinkle rinka tapt neefektyvi ir neapsaugota.
Nenusta iusi daugiau konkurencijos problem Skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“
Tinkle rinkoje, RRT konstatuoja, kad kit Elektronini ryši statymo 17 straipsnyje nurodom
pareigojim , sprendžiant tiriamoje rinkoje nustatytas konkurencijos problemas taikom didel
tak atitinkamoje rinkoje turintiems kio subjektams, taikymas kio subjektui UAB
„ Linkotelus“ yra netikslingas.
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Išvados.
1. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle paslaugos teikimu,
kio subjektas UAB „ Linkotelus“ privalo taikyti ne didesnes skambu i užbaigimo UAB
„ Linkotelus“ Tinkle paslaugos kainas nei skambu i užbaigimo paslaugos kainos, ši kain
skaitant ir su skambu io užbaigimo paslauga susietai teikiamas tranzito paslaugas, kurias
atitinkamame tinkl sujungimo taške taiko kio subjektas TEO LT, AB, vykdydamas jam RRT
nustatyt kain kontrol s pareigojim .
2. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle paslaug teikimu
susijusiomis priemon mis, kai kio subjektas UAB „ Linkotelus“ yra sujung s savo Tinkl su
kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu, nereikalauti kito operatoriaus mok ti už su
skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“ Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones, t.y. kio
subjektas UAB „ Linkotelus“ s naudas, susijusias su skambu i užbaigimo UAB „ Linkotelus“
Tinkle paslaug teikimu susijusiomis priemon mis, išskyrus ryši linij , dengia pats.
Operatoriui, sujungusiam vieš j telefono ryšio tinkl su UAB „ Linkotelus“ Tinklu, nusta ius
užmokes ius už su balso skambu i užbaigimo to operatoriaus viešame telefono ryšio tinkle
susijusias priemones, UAB „ Linkotelus“ gali nustatyti analogiškus užmokes ius;
3. Kiek tai susij su tinkl sujungimui naudojama ryši linija, jungian ia UAB
„ Linkotelus“ Tinkl su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu:
3.1. UAB „ Linkotelus“ privalo leisti rengti bei teikti ryši linij vieš j telefono ryšio
tinkl su UAB „ Linkotelus“ ketinan iam sujungti (ar sujungusiam) operatoriui (arba šio
operatoriaus pasirinktam tre iajam asmeniui), jei jo si loma ryši linijos rengimo bei teikimo
kaina yra mažesn negu kaina, už kuri ši ryši linij rengti bei teikti si lo UAB „ Linkotelus“ ;
3.2. padengti 50 procent ryši linijos rengimo ir teikimo s naud .

5.8.

pareigojim
5.8.1.

kio subjektui UAB „ Mediafon“ nustatymas

pareigojimas suteikti prieig

Kadangi kio subjektas UAB „ Mediafon“ turi didel tak Skambu i užbaigimo UAB
„ Mediafon“ Tinkle rinkoje, RRT, vadovaudamasi Elektronini ryši statymo 17 straipsniu, turi
teis nustatyti atitinkamus pareigojimus, sprendžian ius nustatytas konkurencijos tiriamoje
rinkoje problemas.
UAB „ Mediafon“ parduodama skambu i užbaigimo paslaug kitiems kio subjektams,
nesusiduria su pirk jo derybine galia, galin ia padaryti tak skambu i užbaigimo paslaugos
kainai ir kitoms šios paslaugos teikimo s lygoms. Potencialios konkurencijos nebuvimas gali
neleisti vystytis savaiminei konkurencijai ir sudaryti s lygas galimam UAB „ Mediafon“
piktnaudžiavimui dominuojan ia pad timi rinkoje.
Konstatuojame, jog Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje išliko
2008 m. Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo metu nustatyta konkurencijos problema,
kad UAB „ Mediafon“ turi motyv ir galimybi nesuteikti prieigos prie skambu i užbaigimo
UAB „ Mediafon“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl prad j ar pradedantys
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operatoriai), sujung savo tinklus su UAB „ Mediafon“ Tinklu gyja galimybi konkuruoti su
UAB „ Mediafon“ mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkose.
Atsižvelgiant tai, kad kio subjektas TEO LT, AB prarado pirk jo derybin gali
(Ataskaitos 3.8.4 skyrius 2 p.) bei, kad RRT kio subjektui UAB „ Mediafon“ nustato kain
kontrol s pareigojim , kuris pagr stas simetriškumo principu, RRT kio subjektui UAB
„ Mediafon“ kei ia RRT direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. sakymo Nr. 1V-98 „ D l kio subjekto
UAB „ Mediafon“ , turin io didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ viešajame
telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2008,
Nr. 11-143) 3 punkte nustatyta apimti pareigojim nauju pareigojimu suteikti prieig .
Papildyta kio subjekto UAB „ Mediafon“ pareigojimo suteikti prieig taikymo sritis,
užtikrins skambu i užbaigimo paslaug teikim s žiningomis ir vienodomis s lygomis ir
tinkamai bus sprendžiamos su technin mis prieigos s lygomis susijusios galimos konkurencijos
problemos, kurios gali atsirasti d l nustatomo kain kontrol s pareigojimo.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas UAB „ Mediafon“ prival s suteikti skambu i užbaigimo paslaug
bei susijusias priemones tik tuo atveju, jei kito operatoriaus prašymas d l prieigos suteikimo bus
pagr stas. pareigojimas suteikti prieig yra pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
tikslais, nurodytais Elektronini ryši
statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius
pareigojimo suteikti prieig prie skambu i užbaigimo paslaugos aiškiomis ir priimtinomis
s lygomis, apribojama konkurencija mažmenin se vieš j telefono ryšio paslaug rinkose. Tuo
atveju, jei šis pareigojimas nebus nustatytas, RRT kiekvienu konkre iu atsisakymo suteikti
prieig atveju tur s spr sti, ar turi b ti taikomas pareigojimas suteikti prieig pagal Elektronini
ryši statymo 22 straipsnio 2 dal . Tai pailgint prieigos suteikimo trukm , d l ko nukent t ne
tik besideran ios pus s, nes negaut potenciali pajam už užbaigt skambu i paslaugas, bet ir
vartotojas.
Išvados.
Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle paslaugos teikimu, kio
subjektas UAB „ Mediafon“ privalo:
1. patenkinti pagr stus kit kio subjekt prašymus suteikti prieig prie su skambu i
užbaigimo paslaugos teikimu susijusi Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
2. suteikti prieig prie konkre i Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
3. s žiningai der tis su kitais kio subjektais, prašan iais suteikti prieig prie
skambu i užbaigimo paslaugos;
4. nenutraukti prieigos prie jau suteikt priemoni ;
5. suteikti atvir prieig prie technini s saj , protokol ar kit technologij , kurios yra
b tinos paslaug suderinamumui ar virtualaus tinklo paslaugoms teikti;
6. suteikti prieig prie patalp ar kitus elektronini ryši infrastrukt ros bendro
naudojimo b dus;
7. suteikti konkre ias paslaugas, b tinas užtikrinti paslaug teikim paslaug
gav jams;
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8. sujungti tinklus ar suteikti tinkl priemones, skaitant galimyb sujungti tinklus ir
suteikti priemones bet kuriame techniškai galimame tinklo taške;
9. kio subjektas UAB „ Mediafon“ gali atsisakyti suteikti prieig prie skambu i
užbaigimo paslaugos, vienašališkai sustabdyti jos teikim ar j nutraukti tik tais atvejais, kai tai
yra pagr sta objektyviais kriterijais, skaitant technini galimybi nebuvim arba b tinyb
užtikrinti Tinklo vientisum ;

5.8.2.

Kain kontrol s pareigojimas

Atsižvelgiant tai, jog šio Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo tiriamuoju
laikotarpiu Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje nustatyta papildoma
konkurencijos problema (žr. Ataskaitos 3.8.6 skyri ), kad UAB „ Mediafon“ turi motyv ir
galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Mediafon“ Tinkle
kainas, nes Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo
derybin s galios neturi ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui UAB „ Mediafon“ ,
RRT konstatuoja, kad šiai problemai spr sti kio subjektui UAB „ Mediafon“ tikslinga taikyti
kain kontrol s pareigojim .
Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad RRT turi teis
kio subjektams, turintiems didel tak atitinkamoje rinkoje, nustatyti kain kontrol s
pareigojim pagal Elektronini ryši statymo 23 straipsnio nuostatas. Elektronini ryši
statymo 23 straipsnio 1 dalyje tvirtinta, kad RRT turi teis nustatyti operatoriui, turin iam
didel tak atitinkamoje rinkoje, pareigojim susijus su kain kontrole, kai rinkos tyrimo metu
nustatyta, kad veiksmingos konkurencijos tr kumas reiškia, kad atitinkamas operatorius gal t
palaikyti pernelyg dideles kainas, tuo darydamas žal galutiniams paslaug gav jams.
Rekomendacijos d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo preambul s 3 dalyje
nurodyta, kad dideli skambu i užbaigimo tarifai paprastai lemia didesnes mažmenines
skambu i inicijavimo kainas ir atitinkamai mažesnius vartojimo rodiklius, tod l maž ja
vartotoj gerov , preambul s 2 dalyje konstatuota, jog tai, kad mažesniems fiksuotojo arba
judriojo ryšio operatoriams buvo leista nustatyti didesnius skambu i užbaigimo tarifus,
remiantis tuo, kad tie operatoriai yra nauji rinkos dalyviai, kurie nepasinaudojo masto ekonomija
ir (arba) turi skirting s naud , l m atskirose šalyse egzistuojan i kain asimetrij . Šio rinkos
tyrimo metu nustatyta, jog kio subjektas UAB „ Mediafon“ , turi motyv ir galimybi taikyti
pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Mediafon“ Tinkle kainas, t. y.
asimetrines kainas, kuri taikymas varžo veiksming konkurencij rinkoje, bei gali s lygoti
galutini paslaug gav j teisi ir teis t interes pažeidimus. Taigi, Rekomendacijoje d l
skambu i užbaigimo tarif reguliavimo nurodytos konkurencijos problemos iš esm s yra
aktualios ir Lietuvoje.
Siekiant spr sti Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo vardintas
problemas, Europos Komisija rekomenduoja nacionalin ms reguliavimo institucijoms,
pripažinus operatorius, turin ius didel tak didmenin se balso skambu i užbaigimo rinkose
tam tikruose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose ir jiems nusprendus pritaikyti kain kontrol s
ir s naud apskaitos pareigojimus, nustatyti skambu i užbaigimo tarifus, pagr stus efektyviai
veikian io operatoriaus patirtomis s naudomis. Efektyviai veikian io operatoriaus s naud
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vertinimas b t grindžiamas einamosiomis s naudomis ir taikomas „ iš apa ios
virš “
modeliavimo b du pagr stas ilgojo laikotarpio padid jimo s naudomis (angl. Long Run
Incremental Cost) pagr stas apskaitos metodas. Tuo pa iu nurodoma, kad tie tarifai turi b ti
simetriški.
RRT nuomone, simetriškumas skambu i užbaigimo rinkoje yra siektinas d l priežas i ,
nurodyt Europos reguliuotoj grup s Bendroje pozicijoje d l skambu i užbaigimo kain
simetrijos. Pažym tina, kad:
1. TEO LT, AB jau yra nustatyti tiek s naud apskaitos, tiek ir apskaitos atskyrimo
pareigojimai, kuri gyvendinimas paprastai ilgai užtrunka bei brangiai kainuoja, tod l
pasirinkus TEO LT, AB tinkl kaip pagrind „ hipotetinio efektyvaus operatoriaus“ modeliavimui
alternatyviems operatoriams nereik t diegti brangiai kainuojan i apskaitos sistem bei b t
užtikrinamas reguliavimo operatyvumas;
2. RRT jau yra suformavusi HY-LRAIC apskaitos model , pagr st TEO LT, AB tinklu;
3. RRT jau yra apskai iavusi skambu i užbaigimo TEO LT, AB tinkle kainas,
vadovaujantis HY-LRAIC modeliu, tod l šie rezultatai gal t iš karto b ti pritaikyti alternatyvi
viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori kain reguliavimui.
Atsižvelgiant technologinio neutralumo princip , bei Ataskaitos 1.4.4 ir 3.8 skyriuose
pateikt UAB „ Mediafon“ taikom kain analiz , simetriškumo principas turi b ti taikomas
tokiu b du: atitinkamame tinkl sujungimo taške kiekvienos šalies teikiamos skambu i
užbaigimo paslaugos kaina, ši kain skaitant ir su skambu io užbaigimo paslauga susietai
teikiamas tranzito paslaugas, turi b ti vienoda. Remiantis Europos Komisijos Rekomendacija d l
skambu i užbaigimo tarif reguliavimo, kurioje rekomenduojama nacionalin ms reguliavimo
institucijoms užtikrinti, kad skambu i užbaigimo tarifai b t gyvendinti s naud efektyvumo ir
simetriškumo lygiu iki 2012 m. gruodžio 31 d. bei atsižvelgiant Bendr j pozicij d l
skambu i užbaigimo kain simetrijos, RRT kio subjektui UAB „ Mediafon“ nustato kain
kontrol s pareigojim , kuris pagr stas simetriškumo principu. Pažym tina, kad UAB
„ Mediafon“ , 2003 m. gruodžio 3 d. sudar tinkl sujungimo sutart Nr. 2003/LTP-107 su kio
subjektu TEO LT, AB, kurioje tvirtintas skambu i užbaigimo kain simetriškumas, kaip
nurodyta sutarties C1.1 priede. Nusta ius kain kontrol s pareigojim , kio subjektas UAB
„ Mediafon“ prival s taikyti ne didesnes skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle
paslaugos kainas nei skambu i užbaigimo paslaugos kainos, kurias taiko kio subjektas TEO
LT, AB, vykdydamas jam RRT nustatyt kain kontrol s pareigojim .
Atsižvelgiant tai, jog Ataskaitos 4.9 skyriuje nustatyta, kad kio subjektas UAB
„ Mediafon“ yra didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje turintis kio
subjektas, bei Ataskaitos 3.3 skyriuje identifikuotas problemas d l galimyb s didel tak
rinkoje turin iam kio subjektui nepagr stai taikyti užmokes ius už tinkl sujungimo taško
suteikim , taip pat tai, jog tinkl sujungimo taškas gali b ti naudojamas tiktai abipusiškai
(priešingu atveju skambutis tarp skirting operatori Tinkl abonent technologiškai b t
ne manomas), RRT mano, jog kio subjektui UAB „ Mediafon“ sujungiant savo Tinkl su kito
kio subjekto Tinklu, turi b ti nustatytas atitinkamas pareigojimas, apribojantis galimyb
vienašališkai reikalauti kito operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“
Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas UAB „ Mediafon“ , sujungdamas savo Tinkl su kito operatoriaus
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tinklu, prival s atsižvelgti tai, jog tinkl sujungimo taškas yra naudojamas abipusiškai, taip
užtikrinant s lygas efektyviai konkurencijai ilguoju laikotarpiu, kas savo ruožtu s lygot naud
paslaug gav jams per padid jus paslaug pasirinkim ir (ar) mažesnes paslaug kainas.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius kain
kontrol s pareigojim , kio subjektas UAB „ Mediafon“ , taikydamas ne didesnes skambu i
užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle, kainas nei yra taikomos skambu i užbaigimo kainos kio
subjekto TEO LT, AB Tinkle, bei nereikalaudamas kito operatoriaus mok ti už su skambu i
užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones, spr s rinkos tyrimo
metu nustatytas problemas (Ataskaitos 3.8.6), bei užtikrins, kad operatorius padengs efektyviai
patirtas s naudas ir leis uždirbti jam investicij gr ž . Skambu i užbaigimo kain mažinimas
mažins paslaug gav j s naudas ir tai sudarys palankias s lygas balso paslaug skambu i
teik jams konkuruoti tarpusavyje.
Kain kontrol s pareigojimas yra pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius kain
kontrol s pareigojimo, Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle rinkoje nesant kito
operatoriaus pirk jo derybin s galios ir negalint daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui
UAB „ Mediafon“ , operatorius UAB „ Mediafon“ turi galimybi ir motyv taikyti pernelyg
aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Mediafon“ Tinkle kainas, kas lemt skambu i
užbaigimo kain asimetrij ir skambu i užbaigimo Tinkle rinka tapt neefektyvi ir neapsaugota.
Nenusta iusi daugiau konkurencijos problem Skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“
Tinkle rinkoje, RRT konstatuoja, kad kit Elektronini ryši statymo 17 straipsnyje nurodom
pareigojim , sprendžiant tiriamoje rinkoje nustatytas konkurencijos problemas taikom didel
tak atitinkamoje rinkoje turintiems kio subjektams, taikymas kio subjektui UAB „ Mediafon“
yra netikslingas.
Išvados.
1. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle paslaugos teikimu,
kio subjektas UAB „ Mediafon“ privalo taikyti ne didesnes skambu i užbaigimo UAB
„ Mediafon“ Tinkle paslaugos kainas nei skambu i užbaigimo paslaugos kainos, ši kain
skaitant ir su skambu io užbaigimo paslauga susietai teikiamas tranzito paslaugas, kurias
atitinkamame tinkl sujungimo taške taiko kio subjektas TEO LT, AB, vykdydamas jam RRT
nustatyt kain kontrol s pareigojim .
2. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle paslaug teikimu
susijusiomis priemon mis, kai kio subjektas UAB „ Mediafon“ yra sujung s savo Tinkl su kito
operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu, nereikalauti kito operatoriaus mok ti už su
skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“ Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones, t.y. kio
subjektas UAB „ Mediafon“ s naudas, susijusias su skambu i užbaigimo UAB „ Mediafon“
Tinkle paslaug teikimu susijusiomis priemon mis, išskyrus ryši linij , dengia pats.
Operatoriui, sujungusiam vieš j telefono ryšio tinkl su UAB „ Mediafon“ Tinklu, nusta ius
užmokes ius už su balso skambu i užbaigimo to operatoriaus viešame telefono ryšio tinkle
susijusias priemones, UAB „ Mediafon“ gali nustatyti analogiškus užmokes ius;
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3. Kiek tai susij su tinkl sujungimui naudojama ryši linija, jungian ia UAB
„ Mediafon“ Tinkl su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu:
3.1. UAB „ Mediafon“ privalo leisti rengti bei teikti ryši linij vieš j telefono ryšio
tinkl su UAB „ Mediafon“ ketinan iam sujungti (ar sujungusiam) operatoriui (arba šio
operatoriaus pasirinktam tre iajam asmeniui), jei jo si loma ryši linijos rengimo bei teikimo
kaina yra mažesn negu kaina, už kuri ši ryši linij rengti bei teikti si lo UAB „ Mediafon“ ;
3.2. padengti 50 procent ryši linijos rengimo ir teikimo s naud .

5.9.

pareigojim
nustatymas
5.9.1.

kio subjektui UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“

pareigojimas suteikti prieig

Kadangi kio subjektas UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ turi didel tak
Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje, RRT,
vadovaudamasi Elektronini ryši statymo 17 straipsniu, turi teis nustatyti atitinkamus
pareigojimus, sprendžian ius nustatytas konkurencijos tiriamoje rinkoje problemas.
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ parduodama skambu i užbaigimo
paslaug kitiems kio subjektams, nesusiduria su pirk jo derybine galia, galin ia padaryti tak
skambu i užbaigimo paslaugos kainai ir kitoms šios paslaugos teikimo s lygoms. Potencialios
konkurencijos nebuvimas gali neleisti vystytis savaiminei konkurencijai ir sudaryti s lygas
galimam UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ piktnaudžiavimui dominuojan ia
pad timi rinkoje.
Konstatuojame, jog Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
Tinkle rinkoje išliko 2008 m. Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo metu nustatyta
konkurencijos problema, kad UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ turi motyv ir
galimybi nesuteikti prieigos prie skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ Tinkle paslaugos, nes kiti kio subjektai (veikl prad j ar pradedantys operatoriai),
sujung savo tinklus su UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinklu gyja galimybi
konkuruoti su UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ mažmenin se viešojo fiksuoto
telefono ryšio rinkose.
Atsižvelgiant tai, kad kio subjektas TEO LT, AB prarado pirk jo derybin gali
(Ataskaitos 3.9.4 skyrius 2 p.) bei, kad RRT kio subjektui UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ nustato kain kontrol s pareigojim , kuris pagr stas simetriškumo principu, RRT kio
subjektui UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ kei ia RRT direktoriaus 2008 m. sausio
31 d. sakymo Nr. 1V-99 „ D l kio subjekto UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ,
turin io didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai
pranešimai, 2008, Nr. 11-144) 3 punkte nustatyta apimti pareigojim nauju pareigojimu suteikti
prieig .
Papildyta kio subjekto UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ pareigojimo
suteikti prieig taikymo sritis, užtikrins skambu i užbaigimo paslaug teikim s žiningomis ir
vienodomis s lygomis ir tinkamai bus sprendžiamos su technin mis prieigos s lygomis
susijusios galimos konkurencijos problemos, kurios gali atsirasti d l nustatomo kain kontrol s
pareigojimo.
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pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ prival s suteikti
skambu i užbaigimo paslaug bei susijusias priemones tik tuo atveju, jei kito operatoriaus
prašymas d l prieigos suteikimo bus pagr stas. pareigojimas suteikti prieig yra pateisinamas
elektronini ryši veiklos reguliavimo tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1
straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius pareigojimo suteikti prieig prie skambu i užbaigimo
paslaugos aiškiomis ir priimtinomis s lygomis, apribojama konkurencija mažmenin se vieš j
telefono ryšio paslaug rinkose. Tuo atveju, jei šis pareigojimas nebus nustatytas, RRT
kiekvienu konkre iu atsisakymo suteikti prieig atveju tur s spr sti, ar turi b ti taikomas
pareigojimas suteikti prieig pagal Elektronini ryši statymo 22 straipsnio 2 dal . Tai pailgint
prieigos suteikimo trukm , d l ko nukent t ne tik besideran ios pus s, nes negaut potenciali
pajam už užbaigt skambu i paslaugas, bet ir vartotojas.
Išvados.
Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
Tinkle paslaugos teikimu, kio subjektas UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ privalo:
1. patenkinti pagr stus kit kio subjekt prašymus suteikti prieig prie su skambu i
užbaigimo paslaugos teikimu susijusi Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
2. suteikti prieig prie konkre i Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
3. s žiningai der tis su kitais kio subjektais, prašan iais suteikti prieig prie
skambu i užbaigimo paslaugos;
4. nenutraukti prieigos prie jau suteikt priemoni ;
5. suteikti atvir prieig prie technini s saj , protokol ar kit technologij , kurios yra
b tinos paslaug suderinamumui ar virtualaus tinklo paslaugoms teikti;
6. suteikti prieig prie patalp ar kitus elektronini ryši infrastrukt ros bendro
naudojimo b dus;
7. suteikti konkre ias paslaugas, b tinas užtikrinti paslaug teikim paslaug
gav jams;
8. sujungti tinklus ar suteikti tinkl priemones, skaitant galimyb sujungti tinklus ir
suteikti priemones bet kuriame techniškai galimame tinklo taške;
9. kio subjektas UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ gali atsisakyti suteikti
prieig prie skambu i užbaigimo paslaugos, vienašališkai sustabdyti jos teikim ar j nutraukti
tik tais atvejais, kai tai yra pagr sta objektyviais kriterijais, skaitant technini galimybi
nebuvim arba b tinyb užtikrinti Tinklo vientisum ;
5.9.2.

Kain kontrol s pareigojimas

Atsižvelgiant tai, jog šio Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo tiriamuoju
laikotarpiu Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje
nustatyta papildoma konkurencijos problema (žr. Ataskaitos 3.9.6 skyri ), kad UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ turi motyv ir galimybi taikyti pernelyg aukštas
skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle kainas,
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nes Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje kitas
operatorius pirk jo derybin s galios neturi ir negali daryti vienpus s lemiamos takos operatoriui
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , RRT konstatuoja, kad šiai problemai spr sti kio
subjektui UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ tikslinga taikyti kain kontrol s
pareigojim .
Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad RRT turi teis
kio subjektams, turintiems didel tak atitinkamoje rinkoje, nustatyti kain kontrol s
pareigojim pagal Elektronini ryši statymo 23 straipsnio nuostatas. Elektronini ryši
statymo 23 straipsnio 1 dalyje tvirtinta, kad RRT turi teis nustatyti operatoriui, turin iam
didel tak atitinkamoje rinkoje, pareigojim susijus su kain kontrole, kai rinkos tyrimo metu
nustatyta, kad veiksmingos konkurencijos tr kumas reiškia, kad atitinkamas operatorius gal t
palaikyti pernelyg dideles kainas, tuo darydamas žal galutiniams paslaug gav jams.
Rekomendacijos d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo preambul s 3 dalyje
nurodyta, kad dideli skambu i užbaigimo tarifai paprastai lemia didesnes mažmenines
skambu i inicijavimo kainas ir atitinkamai mažesnius vartojimo rodiklius, tod l maž ja
vartotoj gerov , preambul s 2 dalyje konstatuota, jog tai, kad mažesniems fiksuotojo arba
judriojo ryšio operatoriams buvo leista nustatyti didesnius skambu i užbaigimo tarifus,
remiantis tuo, kad tie operatoriai yra nauji rinkos dalyviai, kurie nepasinaudojo masto ekonomija
ir (arba) turi skirting s naud , l m atskirose šalyse egzistuojan i kain asimetrij . Šio rinkos
tyrimo metu nustatyta, jog kio subjektas UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , turi
motyv ir galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle kainas, t. y. asimetrines kainas, kuri taikymas
varžo veiksming konkurencij rinkoje, bei gali s lygoti galutini paslaug gav j teisi ir
teis t interes pažeidimus. Taigi, Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo
nurodytos konkurencijos problemos iš esm s yra aktualios ir Lietuvoje.
Siekiant spr sti Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo vardintas
problemas, Europos Komisija rekomenduoja nacionalin ms reguliavimo institucijoms,
pripažinus operatorius, turin ius didel tak didmenin se balso skambu i užbaigimo rinkose
tam tikruose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose ir jiems nusprendus pritaikyti kain kontrol s
ir s naud apskaitos pareigojimus, nustatyti skambu i užbaigimo tarifus, pagr stus efektyviai
veikian io operatoriaus patirtomis s naudomis. Efektyviai veikian io operatoriaus s naud
vertinimas b t grindžiamas einamosiomis s naudomis ir taikomas „ iš apa ios
virš “
modeliavimo b du pagr stas ilgojo laikotarpio padid jimo s naudomis (angl. Long Run
Incremental Cost) pagr stas apskaitos metodas. Tuo pa iu nurodoma, kad tie tarifai turi b ti
simetriški.
RRT nuomone, simetriškumas skambu i užbaigimo rinkoje yra siektinas d l priežas i ,
nurodyt Europos reguliuotoj grup s Bendroje pozicijoje d l skambu i užbaigimo kain
simetrijos. Pažym tina, kad:
1. TEO LT, AB jau yra nustatyti tiek s naud apskaitos, tiek ir apskaitos atskyrimo
pareigojimai, kuri gyvendinimas paprastai ilgai užtrunka bei brangiai kainuoja, tod l
pasirinkus TEO LT, AB tinkl kaip pagrind „ hipotetinio efektyvaus operatoriaus“ modeliavimui
alternatyviems operatoriams nereik t diegti brangiai kainuojan i apskaitos sistem bei b t
užtikrinamas reguliavimo operatyvumas;
2. RRT jau yra suformavusi HY-LRAIC apskaitos model , pagr st TEO LT, AB tinklu;
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3. RRT jau yra apskai iavusi skambu i užbaigimo TEO LT, AB tinkle kainas,
vadovaujantis HY-LRAIC modeliu, tod l šie rezultatai gal t iš karto b ti pritaikyti alternatyvi
viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori kain reguliavimui.
Atsižvelgiant technologinio neutralumo princip , bei Ataskaitos 1.4.4 ir 3.9 skyriuose
pateikt UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ taikom kain analiz , simetriškumo
principas turi b ti taikomas tokiu b du: atitinkamame tinkl sujungimo taške kiekvienos šalies
teikiamos skambu i užbaigimo paslaugos kaina, ši kain skaitant ir su skambu io užbaigimo
paslauga susietai teikiamas tranzito paslaugas, turi b ti vienoda. Remiantis Europos Komisijos
Rekomendacija d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo, kurioje rekomenduojama
nacionalin ms reguliavimo institucijoms užtikrinti, kad skambu i užbaigimo tarifai b t
gyvendinti s naud efektyvumo ir simetriškumo lygiu iki 2012 m. gruodžio 31 d. bei
atsižvelgiant Bendr j pozicij d l skambu i užbaigimo kain simetrijos, RRT kio subjektui
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ nustato kain kontrol s pareigojim , kuris
pagr stas simetriškumo principu. Pažym tina, kad UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ,
2004 m. liepos 15 d. sudar tinkl sujungimo sutart Nr. 2004/LTP-59 su kio subjektu TEO LT,
AB, kurioje tvirtintas skambu i užbaigimo kain simetriškumas, kaip nurodyta sutarties C1.1
priede. Nusta ius kain kontrol s pareigojim ,
kio subjektas UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ prival s taikyti ne didesnes skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle paslaugos kainas nei skambu i užbaigimo paslaugos kainos,
kurias taiko kio subjektas TEO LT, AB, vykdydamas jam RRT nustatyt kain kontrol s
pareigojim .
Atsižvelgiant tai, jog Ataskaitos 4.10 skyriuje nustatyta, kad kio subjektas UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ yra didel
tak Skambu i užbaigimo UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje turintis kio subjektas, bei Ataskaitos
3.3 skyriuje identifikuotas problemas d l galimyb s didel tak rinkoje turin iam kio subjektui
nepagr stai taikyti užmokes ius už tinkl sujungimo taško suteikim , taip pat tai, jog tinkl
sujungimo taškas gali b ti naudojamas tiktai abipusiškai (priešingu atveju skambutis tarp
skirting operatori Tinkl abonent technologiškai b t ne manomas), RRT mano, jog kio
subjektui UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ sujungiant savo Tinkl su kito kio
subjekto Tinklu, turi b ti nustatytas atitinkamas pareigojimas, apribojantis galimyb
vienašališkai reikalauti kito operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , sujungdamas savo
Tinkl su kito operatoriaus tinklu, prival s atsižvelgti tai, jog tinkl sujungimo taškas yra
naudojamas abipusiškai, taip užtikrinant s lygas efektyviai konkurencijai ilguoju laikotarpiu, kas
savo ruožtu s lygot naud paslaug gav jams per padid jus paslaug pasirinkim ir (ar)
mažesnes paslaug kainas.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius kain
kontrol s pareigojim , kio subjektas UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , taikydamas
ne didesnes skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle, kainas
nei yra taikomos skambu i užbaigimo kainos kio subjekto TEO LT, AB Tinkle, bei
nereikalaudamas kito operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis
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telekomunikacij tinklas“ Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones, spr s rinkos tyrimo
metu nustatytas problemas (Ataskaitos 3.9.6), bei užtikrins, kad operatorius padengs efektyviai
patirtas s naudas ir leis uždirbti jam investicij gr ž . Skambu i užbaigimo kain mažinimas
mažins paslaug gav j s naudas ir tai sudarys palankias s lygas balso paslaug skambu i
teik jams konkuruoti tarpusavyje.
Kain kontrol s pareigojimas yra pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius kain
kontrol s pareigojimo, Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
Tinkle rinkoje nesant kito operatoriaus pirk jo derybin s galios ir negalint daryti vienpus s
lemiamos takos operatoriui UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ , operatorius UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ turi galimybi ir motyv taikyti pernelyg aukštas
skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle kainas,
kas lemt skambu i užbaigimo kain asimetrij ir skambu i užbaigimo Tinkle rinka tapt
neefektyvi ir neapsaugota.
Nenusta iusi daugiau konkurencijos problem Skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle rinkoje, RRT konstatuoja, kad kit Elektronini ryši statymo
17 straipsnyje nurodom pareigojim , sprendžiant tiriamoje rinkoje nustatytas konkurencijos
problemas taikom didel tak atitinkamoje rinkoje turintiems kio subjektams, taikymas kio
subjektui UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ yra netikslingas.
Išvados.
1. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
Tinkle paslaugos teikimu, kio subjektas UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ privalo
taikyti ne didesnes skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkle
paslaugos kainas nei skambu i užbaigimo paslaugos kainos,
ši kain skaitant ir su
skambu io užbaigimo paslauga susietai teikiamas tranzito paslaugas, kurias atitinkamame tinkl
sujungimo taške taiko kio subjektas TEO LT, AB, vykdydamas jam RRT nustatyt kain
kontrol s pareigojim .
2. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
Tinkle paslaug teikimu susijusiomis priemon mis, kai kio subjektas UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ yra sujung s savo Tinkl su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio
tinklu, nereikalauti kito operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo UAB „ Nacionalinis
telekomunikacij tinklas“ Tinkle paslaug teikimu susijusias priemones, t.y. kio subjektas
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ s naudas, susijusias su skambu i užbaigimo
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij
tinklas“ Tinkle paslaug
teikimu susijusiomis
priemon mis, išskyrus ryši linij , dengia pats. Operatoriui, sujungusiam vieš j telefono ryšio
tinkl su UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinklu, nusta ius užmokes ius už su
balso skambu i užbaigimo to operatoriaus viešame telefono ryšio tinkle susijusias priemones,
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ gali nustatyti analogiškus užmokes ius;
3. Kiek tai susij su tinkl sujungimui naudojama ryši linija, jungian ia UAB
„ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ Tinkl su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio
tinklu:
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3.1. UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ privalo leisti rengti bei teikti ryši
linij vieš j telefono ryšio tinkl su UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ketinan iam
sujungti (ar sujungusiam) operatoriui (arba šio operatoriaus pasirinktam tre iajam asmeniui), jei
jo si loma ryši linijos rengimo bei teikimo kaina yra mažesn negu kaina, už kuri ši ryši
linij rengti bei teikti si lo UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“ ;
3.2. padengti 50 procent ryši linijos rengimo ir teikimo s naud .

5.10.

pareigojim
5.10.1.

kio subjektui UAB „ Telekomunikaciju grupa“ nustatymas

pareigojimas suteikti prieig

Kadangi kio subjektas UAB „ Telekomunikaciju grupa“ turi didel tak Skambu i
užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje, RRT, vadovaudamasi Elektronini
ryši statymo 17 straipsniu, turi teis nustatyti atitinkamus pareigojimus, sprendžian ius
nustatytas konkurencijos tiriamoje rinkoje problemas.
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ parduodama skambu i užbaigimo paslaug kitiems
kio subjektams, nesusiduria su pirk jo derybine galia, galin ia padaryti tak skambu i
užbaigimo paslaugos kainai ir kitoms šios paslaugos teikimo s lygoms. Potencialios
konkurencijos nebuvimas gali neleisti vystytis savaiminei konkurencijai ir sudaryti s lygas
galimam UAB „ Telekomunikaciju grupa“ piktnaudžiavimui dominuojan ia pad timi rinkoje.
Konstatuojame, jog Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle
rinkoje išliko 2008 m. Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo metu nustatyta
konkurencijos problema, kad UAB „ Telekomunikaciju grupa“ turi motyv ir galimybi
nesuteikti prieigos prie skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle paslaugos,
nes kiti kio subjektai (veikl prad j ar pradedantys operatoriai), sujung savo tinklus su UAB
„ Telekomunikaciju grupa“ Tinklu gyja galimybi konkuruoti su UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ mažmenin se viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkose.
Atsižvelgiant tai, kad kio subjektas TEO LT, AB prarado pirk jo derybin gali
(Ataskaitos 3.10.4 skyrius 2 p.) bei, kad RRT kio subjektui UAB „ Telekomunikaciju grupa“
nustato kain kontrol s pareigojim , kuris pagr stas simetriškumo principu, RRT kio subjektui
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ kei ia RRT direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. sakymo Nr. 1V93 „ D l kio subjekto UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , turin io didel tak Skambu i
užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame
fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 11-138) 3 punkte nustatyta
apimti pareigojim nauju pareigojimu suteikti prieig .
Papildyta kio subjekto UAB „ Telekomunikaciju grupa“ pareigojimo suteikti prieig
taikymo sritis, užtikrins skambu i užbaigimo paslaug teikim s žiningomis ir vienodomis
s lygomis ir tinkamai bus sprendžiamos su technin mis prieigos s lygomis susijusios galimos
konkurencijos problemos, kurios gali atsirasti d l nustatomo kain kontrol s pareigojimo.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas UAB „ Telekomunikaciju grupa“ prival s suteikti skambu i
užbaigimo paslaug bei susijusias priemones tik tuo atveju, jei kito operatoriaus prašymas d l
prieigos suteikimo bus pagr stas. pareigojimas suteikti prieig yra pateisinamas elektronini
ryši veiklos reguliavimo tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje,
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nes nenusta ius pareigojimo suteikti prieig prie skambu i užbaigimo paslaugos aiškiomis ir
priimtinomis s lygomis, apribojama konkurencija mažmenin se vieš j telefono ryšio paslaug
rinkose. Tuo atveju, jei šis pareigojimas nebus nustatytas, RRT kiekvienu konkre iu atsisakymo
suteikti prieig atveju tur s spr sti, ar turi b ti taikomas pareigojimas suteikti prieig pagal
Elektronini ryši statymo 22 straipsnio 2 dal . Tai pailgint prieigos suteikimo trukm , d l ko
nukent t ne tik besideran ios pus s, nes negaut potenciali pajam už užbaigt skambu i
paslaugas, bet ir vartotojas.
Išvados.
Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle
paslaugos teikimu, kio subjektas UAB „ Telekomunikaciju grupa“ privalo:
1. patenkinti pagr stus kit kio subjekt prašymus suteikti prieig prie su skambu i
užbaigimo paslaugos teikimu susijusi Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
2. suteikti prieig prie konkre i Tinklo element ir (ar) priemoni kitiems kio
subjektams;
3. s žiningai der tis su kitais kio subjektais, prašan iais suteikti prieig prie
skambu i užbaigimo paslaugos;
4. nenutraukti prieigos prie jau suteikt priemoni ;
5. suteikti atvir prieig prie technini s saj , protokol ar kit technologij , kurios yra
b tinos paslaug suderinamumui ar virtualaus tinklo paslaugoms teikti;
6. suteikti prieig prie patalp ar kitus elektronini ryši infrastrukt ros bendro
naudojimo b dus;
7. suteikti konkre ias paslaugas, b tinas užtikrinti paslaug teikim paslaug
gav jams;
8. sujungti tinklus ar suteikti tinkl priemones, skaitant galimyb sujungti tinklus ir
suteikti priemones bet kuriame techniškai galimame tinklo taške;
9. kio subjektas UAB „ Telekomunikaciju grupa“ gali atsisakyti suteikti prieig prie
skambu i užbaigimo paslaugos, vienašališkai sustabdyti jos teikim ar j nutraukti tik tais
atvejais, kai tai yra pagr sta objektyviais kriterijais, skaitant technini galimybi nebuvim arba
b tinyb užtikrinti Tinklo vientisum ;
5.10.2.

Kain kontrol s pareigojimas

Atsižvelgiant tai, jog šio Skambu i užbaigimo Tinkluose rinkos tyrimo tiriamuoju
laikotarpiu Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje nustatyta
papildoma konkurencijos problema (žr. Ataskaitos 3.10.6 skyri ), kad UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ turi motyv ir galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB
„ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle kainas, nes Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ Tinkle rinkoje kitas operatorius pirk jo derybin s galios neturi ir negali daryti vienpus s
lemiamos takos operatoriui UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , RRT konstatuoja, kad šiai
problemai spr sti kio subjektui UAB „ Telekomunikaciju grupa“ tikslinga taikyti kain
kontrol s pareigojim .
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Elektronini ryši statymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad RRT turi teis
kio subjektams, turintiems didel tak atitinkamoje rinkoje, nustatyti kain kontrol s
pareigojim pagal Elektronini ryši statymo 23 straipsnio nuostatas. Elektronini ryši
statymo 23 straipsnio 1 dalyje tvirtinta, kad RRT turi teis nustatyti operatoriui, turin iam
didel tak atitinkamoje rinkoje, pareigojim susijus su kain kontrole, kai rinkos tyrimo metu
nustatyta, kad veiksmingos konkurencijos tr kumas reiškia, kad atitinkamas operatorius gal t
palaikyti pernelyg dideles kainas, tuo darydamas žal galutiniams paslaug gav jams.
Rekomendacijos d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo preambul s 3 dalyje
nurodyta, kad dideli skambu i užbaigimo tarifai paprastai lemia didesnes mažmenines
skambu i inicijavimo kainas ir atitinkamai mažesnius vartojimo rodiklius, tod l maž ja
vartotoj gerov , preambul s 2 dalyje konstatuota, jog tai, kad mažesniems fiksuotojo arba
judriojo ryšio operatoriams buvo leista nustatyti didesnius skambu i užbaigimo tarifus,
remiantis tuo, kad tie operatoriai yra nauji rinkos dalyviai, kurie nepasinaudojo masto ekonomija
ir (arba) turi skirting s naud , l m atskirose šalyse egzistuojan i kain asimetrij . Šio rinkos
tyrimo metu nustatyta, jog kio subjektas UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , turi motyv ir
galimybi taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ Tinkle kainas, t. y. asimetrines kainas, kuri taikymas varžo veiksming konkurencij
rinkoje, bei gali s lygoti galutini paslaug gav j teisi ir teis t interes pažeidimus. Taigi,
Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo nurodytos konkurencijos
problemos iš esm s yra aktualios ir Lietuvoje.
Siekiant spr sti Rekomendacijoje d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo vardintas
problemas, Europos Komisija rekomenduoja nacionalin ms reguliavimo institucijoms,
pripažinus operatorius, turin ius didel tak didmenin se balso skambu i užbaigimo rinkose
tam tikruose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose ir jiems nusprendus pritaikyti kain kontrol s
ir s naud apskaitos pareigojimus, nustatyti skambu i užbaigimo tarifus, pagr stus efektyviai
veikian io operatoriaus patirtomis s naudomis. Efektyviai veikian io operatoriaus s naud
vertinimas b t grindžiamas einamosiomis s naudomis ir taikomas „ iš apa ios
virš “
modeliavimo b du pagr stas ilgojo laikotarpio padid jimo s naudomis (angl. Long Run
Incremental Cost) pagr stas apskaitos metodas. Tuo pa iu nurodoma, kad tie tarifai turi b ti
simetriški.
RRT nuomone, simetriškumas skambu i užbaigimo rinkoje yra siektinas d l priežas i ,
nurodyt Europos reguliuotoj grup s Bendroje pozicijoje d l skambu i užbaigimo kain
simetrijos. Pažym tina, kad:
1. TEO LT, AB jau yra nustatyti tiek s naud apskaitos, tiek ir apskaitos atskyrimo
pareigojimai, kuri gyvendinimas paprastai ilgai užtrunka bei brangiai kainuoja, tod l
pasirinkus TEO LT, AB tinkl kaip pagrind „ hipotetinio efektyvaus operatoriaus“ modeliavimui
alternatyviems operatoriams nereik t diegti brangiai kainuojan i apskaitos sistem bei b t
užtikrinamas reguliavimo operatyvumas;
2. RRT jau yra suformavusi HY-LRAIC apskaitos model , pagr st TEO LT, AB tinklu;
3. RRT jau yra apskai iavusi skambu i užbaigimo TEO LT, AB tinkle kainas,
vadovaujantis HY-LRAIC modeliu, tod l šie rezultatai gal t iš karto b ti pritaikyti alternatyvi
viešojo fiksuoto telefono ryšio operatori kain reguliavimui.
Atsižvelgiant technologinio neutralumo princip , bei Ataskaitos 1.4.4 ir 3.10 skyriuose
pateikt UAB „ Telekomunikaciju grupa“ taikom kain analiz , simetriškumo principas turi b ti
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taikomas tokiu b du: atitinkamame tinkl sujungimo taške kiekvienos šalies teikiamos
skambu i užbaigimo paslaugos kaina, ši kain skaitant ir su skambu io užbaigimo paslauga
susietai teikiamas tranzito paslaugas, turi b ti vienoda. Remiantis Europos Komisijos
Rekomendacija d l skambu i užbaigimo tarif reguliavimo, kurioje rekomenduojama
nacionalin ms reguliavimo institucijoms užtikrinti, kad skambu i užbaigimo tarifai b t
gyvendinti s naud efektyvumo ir simetriškumo lygiu iki 2012 m. gruodžio 31 d. bei
atsižvelgiant Bendr j pozicij d l skambu i užbaigimo kain simetrijos, RRT kio subjektui
UAB „ Telekomunikaciju grupa“ nustato kain kontrol s pareigojim , kuris pagr stas
simetriškumo principu. Pažym tina, kad UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , 2005 m. sausio 25 d.
sudar tinkl sujungimo sutart Nr. 2005/LTP-4 su kio subjektu TEO LT, AB, kurioje tvirtintas
skambu i užbaigimo kain simetriškumas, kaip nurodyta sutarties C1.1 priede. Nusta ius kain
kontrol s pareigojim , kio subjektas UAB „ Telekomunikaciju grupa“ prival s taikyti ne
didesnes skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle paslaugos kainas nei
skambu i užbaigimo paslaugos kainos, kurias taiko kio subjektas TEO LT, AB, vykdydamas
jam RRT nustatyt kain kontrol s pareigojim .
Atsižvelgiant tai, jog Ataskaitos 4.11 skyriuje nustatyta, kad kio subjektas UAB
„ Telekomunikaciju grupa“ yra didel tak Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju
grupa“ Tinkle rinkoje turintis kio subjektas, bei Ataskaitos 3.3 skyriuje identifikuotas
problemas d l galimyb s didel tak rinkoje turin iam kio subjektui nepagr stai taikyti
užmokes ius už tinkl sujungimo taško suteikim , taip pat tai, jog tinkl sujungimo taškas gali
b ti naudojamas tiktai abipusiškai (priešingu atveju skambutis tarp skirting operatori Tinkl
abonent technologiškai b t ne manomas), RRT mano, jog kio subjektui UAB
„ Telekomunikaciju grupa“ sujungiant savo Tinkl su kito kio subjekto Tinklu, turi b ti
nustatytas atitinkamas pareigojimas, apribojantis galimyb vienašališkai reikalauti kito
operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle
paslaug teikimu susijusias priemones.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius š
pareigojim , kio subjektas UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , sujungdamas savo Tinkl su kito
operatoriaus tinklu, prival s atsižvelgti tai, jog tinkl sujungimo taškas yra naudojamas
abipusiškai, taip užtikrinant s lygas efektyviai konkurencijai ilguoju laikotarpiu, kas savo ruožtu
s lygot naud paslaug gav jams per padid jus paslaug pasirinkim ir (ar) mažesnes paslaug
kainas.
pareigojimas yra proporcingas ir pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
principais, nurodytais Elektronini ryši statymo 2 straipsnio 1 dalyje, nes, nusta ius kain
kontrol s pareigojim , kio subjektas UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , taikydamas ne didesnes
skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle, kainas nei yra taikomos
skambu i užbaigimo kainos kio subjekto TEO LT, AB Tinkle, bei nereikalaudamas kito
operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle
paslaug teikimu susijusias priemones, spr s rinkos tyrimo metu nustatytas problemas
(Ataskaitos 3.10.6), bei užtikrins, kad operatorius padengs efektyviai patirtas s naudas ir leis
uždirbti jam investicij gr ž . Skambu i užbaigimo kain mažinimas mažins paslaug gav j
s naudas ir tai sudarys palankias s lygas balso paslaug skambu i teik jams konkuruoti
tarpusavyje.
Kain kontrol s pareigojimas yra pateisinamas elektronini ryši veiklos reguliavimo
tikslais, nurodytais Elektronini ryši statymo 1 straipsnio 5 dalyje, nes nenusta ius kain
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kontrol s pareigojimo, Skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje
nesant kito operatoriaus pirk jo derybin s galios ir negalint daryti vienpus s lemiamos takos
operatoriui UAB „ Telekomunikaciju grupa“ , operatorius UAB „ Telekomunikaciju grupa“ turi
galimybi ir motyv taikyti pernelyg aukštas skambu i užbaigimo paslaugos UAB
„ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle kainas, kas lemt skambu i užbaigimo kain asimetrij ir
skambu i užbaigimo Tinkle rinka tapt neefektyvi ir neapsaugota.
Nenusta iusi daugiau konkurencijos problem
Skambu i
užbaigimo UAB
„ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle rinkoje, RRT konstatuoja, kad kit Elektronini ryši statymo
17 straipsnyje nurodom pareigojim , sprendžiant tiriamoje rinkoje nustatytas konkurencijos
problemas taikom didel tak atitinkamoje rinkoje turintiems kio subjektams, taikymas kio
subjektui UAB „ Telekomunikaciju grupa“ yra netikslingas.
Išvados.
1. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle
paslaugos teikimu, kio subjektas UAB „ Telekomunikaciju grupa“ privalo taikyti ne didesnes
skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle paslaugos kainas nei skambu i
užbaigimo paslaugos kainos, ši kain skaitant ir su skambu io užbaigimo paslauga susietai
teikiamas tranzito paslaugas, kurias atitinkamame tinkl sujungimo taške taiko kio subjektas
TEO LT, AB, vykdydamas jam RRT nustatyt kain kontrol s pareigojim .
2. Kiek tai susij su skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle
paslaug teikimu susijusiomis priemon mis, kai kio subjektas UAB „ Telekomunikaciju grupa“
yra sujung s savo Tinkl su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu, nereikalauti kito
operatoriaus mok ti už su skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle
paslaug teikimu susijusias priemones, t.y. kio subjektas UAB „ Telekomunikaciju grupa“
s naudas, susijusias su skambu i užbaigimo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinkle paslaug
teikimu susijusiomis priemon mis, išskyrus ryši linij , dengia pats. Operatoriui, sujungusiam
vieš j telefono ryšio tinkl su UAB „ Telekomunikaciju grupa“ Tinklu, nusta ius užmokes ius
už su balso skambu i užbaigimo to operatoriaus viešame telefono ryšio tinkle susijusias
priemones, UAB „ Telekomunikaciju grupa“ gali nustatyti analogiškus užmokes ius;
3. Kiek tai susij su tinkl sujungimui naudojama ryši linija, jungian ia UAB
„ Telekomunikaciju grupa“ Tinkl su kito operatoriaus viešuoju telefono ryšio tinklu:
3.1. UAB „ Telekomunikaciju grupa“ privalo leisti rengti bei teikti ryši linij vieš j
telefono ryšio tinkl su UAB „ Telekomunikaciju grupa“ ketinan iam sujungti (ar sujungusiam)
operatoriui (arba šio operatoriaus pasirinktam tre iajam asmeniui), jei jo si loma ryši linijos
rengimo bei teikimo kaina yra mažesn negu kaina, už kuri ši ryši linij rengti bei teikti
si lo UAB „ Telekomunikaciju grupa“ ;
3.2. padengti 50 procent ryši linijos rengimo ir teikimo s naud .
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Skambu i užbaigimo individualiose viešuosiuose
telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje
vietoje, rinkos tyrimo ataskaitos 1 priedas
Skambu i užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose
fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo respondent s rašas
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

mon s pavadinimas
TEO LT, AB
UAB „ Mediafon“
UAB „ Linkotelus“
UAB „ Linktelis“
UAB „ Solocomas“
AB „ Lietuvos radijo ir televizijos centras“
UAB „ Telekomunikaciju grupa“
UAB „ Tele2 fiksuotas ryšys“
UAB „ Penki kontinent komunikacij centras“
UAB „ Naujasis telefonas“
UAB „ Gigatelis“
AB „ Lietuvos geležinkeliai“
V „ Infostrukt ra“
UAB „ Bit Lietuva“
AB „ Ogmios centras“
UAB „ CUBIO“
UAB „ Nacionalinis telekomunikacij tinklas“
UAB „ CSC Telecom“
UAB „ Baltnetos komunikacijos“
UAB „ Alderada“
UAB „ Balticum TV“
UAB „ Alytaus kabelin televizija“
UAB „ Roventa“
UAB „ Teletinklas“
UAB „ Marsatas“
UAB „ Telerena“
UAB „ Radijo elektronin s sistemos“
UAB „ Eurofonas“
A. Judicko individuali mon
UAB „ Res vera“
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

UAB „ NTT Cable Lietuva“
UAB „ NORBY Telecom“
UAB „ Gisnetas“
UAB „ Viginta“
UAB „ Mikrovisatos TV“
UAB „ Zirzil “
UAB „ Bru as ir Ko“
UAB „ Televartai“
UAB „ FAST TRAFFIC“
UAB „ Vinita“
UAB „ Init“
UAB „ Sugardas“
UAB „ Passivhaus“
UAB „ Transteleservis“
UAB „ EUROCOM“
UAB „ EUROCOM SIP“
EUROCOM PLIUS, UAB
UAB „ Alpha komunikacijos-2“
UAB „ GROUP DE LUXE“
UAB „ Omnitel“
UAB „ Tele2“
UAB „ Autožvilgsnis“
UAB „ Mobilus partneris“
UAB „ Teledema“
UAB „ Metameda“ ir ko
UAB „ Voicecom“
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Skambu i užbaigimo individualiose viešuosiuose
telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje
vietoje, rinkos tyrimo ataskaitos 2 priedas
KIO SUBJEKTO S VOKA
Elektronini ryši statymo 3 straipsnio 62 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 ar
ketinimai, jeigu b t gyvendinti, gal t daryti tak kinei veiklai Lietuvos Respublikoje“ .
Pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos statym (Žin., 1999, Nr. 30-856), bei
Elektronini ryši statym , susijusiais asmenimis yra laikomi:
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 procentus statinio
kapitalo, arba turi teises daugiau kaip 25 procentus 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 procentus statinio kapitalo, arba turi teises daugiau kaip 25 procentus 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 procentus savo turto nagrin jamam juridiniam asmeniui;
4. asmenys, kurie nagrin jamame juridiniame asmenyje turi akcij dal , sudaran i
daugiau kaip 25 procentus statinio kapitalo, arba turi teises daugiau kaip 25 procentus 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 procentus savo turto;
5. asmenys, kurie veikia Lietuvos Respublikoje ir yra tiesiogiai ar netiesiogiai, per kitus
juridinius asmenis, skaitant ir veikian ius kitose valstyb se, susij su aukš iau išvardintuose 1,
2, 3 ir 4 punktuose nurodytais asmenimis bet kuriuo iš aukš iau išvardintuose 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;
7. kiti kontrol s ar priklausomyb s santykiais su nagrin jamu juridiniu asmeniu susij
fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie ver iasi elektronini ryši veikla Lietuvos Respublikoje ar
kuri veiksmai daro tak arba ketinimai, jeigu b t gyvendinti, gal t daryti tak kinei veiklai
Lietuvos Respublikoje.
Pagal Konkurencijos statym asmenys laikomi susijusiais, jei asmen susijimo kriterijus
viršija 25 procentus, ta iau RRT, siekdama nustatyti realiai konkretaus kio subjekto
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kontroliuojamus asmenis, atlikdama š rinkos tyrim , laiko asmenis susijusiais, jei asmen
susijimo kriterijus viršija 50 procent .
Laikoma, kad kio subjekt sudaro nagrin jamas juridinis asmuo ir visi pagal aukš iau
nurodytus susijimo b dus, taikant susijimo kriterij , viršijant 50 procent , su šiuo juridiniu
asmeniu susij asmenys.
RRT vieš j telefono ryšio tinkl ir (arba) paslaug teik jams išsi stoje anketoje praš
pateikti informacij apie rinkos tyrime dalyvaujan io juridinio asmens tiesiogiai ar netiesiogiai
kontroliuojamus juridinius asmenis bei kitus su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, detaliai
nurodant susijimo pob d (t. y. asmenis, per kuriuos susij s, turto ar reikalavimo teises turt
( skaitant akcijas) ar bals dal bei kitus galimus susijimo ypatumus), o taip pat pateikti juridinio
asmens dalyvi (akcinink ), kurie turi daugiau kaip 5 procentus bals suteikian i akcij ,
strukt r . Respondent pateikta informacija nurodyta Ataskaitos 4.1 skyriuje.
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