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GAIRĖS – TEISINIS PAGRINDAS

➢ BEREC Gairės dėl ES vidaus ryšių (angl. BEREC 
Guidelines on Intra-EU communications) - 2018 m. 
gruodžio 11 d. Reglamentu (ES) 2018/1971, keičiamas 
Reglamentas (ES) 2015/2120, įterpiamas 5a 
straipsnis.

➢ BEREC Gairės buvo patvirtintos 2019 m. kovo 7 d.

➢Gairės paskelbtos viešai 2019 m. kovo 11 d. BEREC 
interneto puslapyje -
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_mat
ter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/8448-berec-
guidelines-on-intra-eu-communications RRT 3

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/8448-berec-guidelines-on-intra-eu-communications


REGULIAVIMO APIMTIS

➢Nuo 2019 m. gegužės 15 d. skambučiai į EEE šalis 
0,19 Eur/min, SMS – 0,06 Eur/SMS (be PVM).

➢ Reguliavimas taikomas tiek Fiksuotame, Tiek 
Judriajame viešuosiuose ryšio tinkluose.

➢ Reguliavimas taikomas tik vartotojams (tik fiziniai 
asmenys). 

➢ Reguliavimas taikoma ES ir EEE šalyse.

➢ Reguliavimas netaikomas M2M (angl. machine to 
machine) ir ne numeriais pagrįstoms ryšio 
paslaugoms
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REGULIUOJAMI TARIFAI

➢ Visi planai - su automatiškai taikomais 
reguliuojamais tarifais (0,19 Eur/min ir 0,06 
Eur/SMS).

➢ Jei papildomai taikoma sujungimo (angl. set-up), 
tarifas pilna skambučio kaina negali viršyti 
reguliuojamo tarifo.

➢Galimybė taikyti alternatyvius planus - visais 
atvejais vartotojui paliekama pasirinkimo laisvė.

➢ Pridėtinės vertės numeriai – reguliavimas taikoma 
konkrečiai tik skambučio/SMS daliai (ne turiniui)
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TVARUMAS

➢ Reguliuojamų tarifų išimtys (angl. derogation)

➢ Pažeidžiamumas - didelė dalis pajamų iš skambučių į 
ES šalių arba maža vidaus marža, lyginant su rinkos 
vidurkiu.

➢ Įrodymai dviem etapais: 

1. ar pagal rinkos vidurkį (angl. benchmark), 
operatorius labiau paveiktas reguliavimo nei kiti;

2. ar reguliavimas ženkliai susilpnintų operatoriaus 
vidaus kainų modelio tvarumą.

➢Abiejų sąlygų tenkinimas = Priemoka (angl.
surcharge)
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TVARUMAS – ETAPAS 1

➢ Etapas 1: 

• Procentas reguliuojamų ES fiksuotojo ryšio skambučių 
nuo visų fiksuotojo ryšio skambučių – 30 proc. 

• Procentas reguliuojamų ES judriojo ryšio skambučių 
nuo visų judriojo ryšio skambučių – 2,3 proc. 

• Procentas reguliuojamų ES SMS nuo visų SMS – 2,8 
proc. 

➢Nauji indeksai bus skaičiuojami kasmet.
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TVARUMAS – ETAPAS 2

➢ Etapas 2: 

• Reguliuojamų paslaugų maržos ir visų paslaugų 
maržos palyginimas.

• Jei marža iš reguliuojamų paslaugų yra neigiama ir 
absoliuti vertė maržos sumažėjime yra didesnė nei 3 
proc. – operatorius turi sunkumu išlaikyti tą patį 
vidaus kainų modelį.

• Jei marža iš reguliuojamų paslaugų yra teigiama, ir 
absoliuti vertė maržos sumažėjime yra didesnė nei 9 
proc. – operatorius turi sunkumu išlaikyti tą patį 
vidaus kainų modelį. RRT 8



TVARUMAS – TERMINAI

➢ Terminai - 1 mėnuo iki 2019 m. gegužės 15 d.

➢ Priemokų (angl. surcharges) taikymas – 12 mėnesių.

➢Atnaujinant leidimą taikyti priemokas – galiojo 1 mėn. 
duomenų pateikimo terminas.

➢ Jei pateikta informacija nėra pagrįsta arba pateikiama 
nepakankamai informacijos – NRI sprendimą gali 
priimti per sekančius 2 mėnesius.
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PARAIŠKOS VERTINIMAS/PRIEDAI

➢ Jei nors 1 paslauga nepatenka į BEREC nustatytas 
rinkos vidurkių (angl. benchmark) ribas - NRI toliau 
atlieka 2 etapo vertinimą (poveikis vidaus rinkos 
modeliui).

➢Maksimalus priedas įvertinamas pagal formules, 
numatytas gairėse.

➢ BEREC rinkos vidurkiai (angl. benchmark):

• Fiksuotojo ryšio skambučiams – 30 proc.

• Judriojo ryšio skambučiams – 2,3 proc.

• SMS – 2,8 proc. RRT 10



APIBENDRINIMAS
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