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DIDMENINES CENTRINES PRIEIGOS FIKSUOTOJE VIETOJE MASINES RINKOS
PRODUKTAMS RINKOS TYRIMO
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau - Tarnyba) paskelbe Didmeninės

centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos (toliau _ Rinkos) tyrimo
ataskaitos pŲektą ir susĮusius Tarnybos direktoriaus isakymų projektus. Telia Lietuva, AB (toliau -Telia)
susipaŽinusi su Rinkos tyrimo ataskaitos projektu bei isakymais ,,Dėl didmeninės centrinės prieigos
fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos apibreŽimo" ir "Dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB,
turinčio didelę itaką didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkoje''
projektais, teikia pastabas ir pasiūlymus.

Dėl didmeninės centrinės prieigos paklausos ir dinamikos

Tarnyba ataskaitos 2.2. skyriaus ,,MaŽmeninės interneto prieigos paslaugos, teikiamoms
naudojant fiksuoto ryšio technologijas" pastraipos 14 psl. ir 4.2.2. skyriaus ,,Nediskriminavimo
ipareigojimas" 80 psl. teigia, kad operatoriaus perkamų didmeninės centrinės prieigos paslaugų
paklausa tiriamuoju laikotarpiu iŠliko sąlyginai stabili ir sunku vienareikŠmiškai spręsti apie tolimesnes
paslaugos tendencijas. Telia nesutinka su Šiais Tarnybos teiginiais ir mano, kad vertindama situacĮą

rinkoje apie interneto prieigos paslaugų gavėjų skaičių, kai operatorius teikia interneto prieigos
paslaugas naudodamasis kitų operatorių tinklais, turėtų atkreipti demesi ne tik į tiriamojo laikotarpio
pokytį, bet įr 2018 m. bei 2O19 m. pradžiądel sekančių prieŽasčių:

.

Vertinanttik2014-20'17 m. tiriamąjiperiodą negalima pamatytiesamos rinkos situacĮos.
Teįia nori atkreipti demesi' kad didmeninės centrinės prieigos paslaugų kiekis per 2018

m. išaugo 147 proc., t.y. nuo 2'138 iki 5'289 prieigų. Be to, per pirmus 2019 m' 4

o

mėnesius prieigų kiekis iŠaugo dar 20 proc., t.y. nuo 5'289 iki 6'460 prieigų.
Tarnyba2018 m. ketvirtinės ataskaitos apŽvalgoje teigia:

,,

Sparčiai auga ,,Telia LietĮJVa",

AB didmeninės duomenų perdavimo paslaugos, kurios naudojamos

maŽmeninių

elektroninių ryŠių paslaugų, ypač interneto prieigos, teikimui. Tokių didmeninių paslaugų
suteiktų prieigų skaičius sieke 3 604 ir palygintisu 2018 m. ll ketvirčiu išaugo 35,4 proc.,
per metus

.

-

93,6 proc. Bendros pajamos uŽ Šias paslaugas 201B m. ll ketvirti, palyginti

su 20'17 m. ll ketvirčiu, iŠaugo 26,4 proc' ir sudarė 77,0 tūkst. Eur."

Pagal 2018 m. gruodŽio '11d. Europos Parlamento ir tarnybos direktyvoje nustatyto
Europos elektroninių ryŠių Kodekso rekomendaciją rinkos tyrimas nustatomas 5-ių metų
laikotarpiui.

Telia Lietuva, AB
SaltoniŠkių g. 74, 0350'1 Vilnius
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt
www-tēlia-lt

Juridinių asmenų registras
Kodas 1212 15434

Manome, kad del aukŠčiau iŠvardintų prieŽasčių Tarnyba netiksliai įvertina konkurencinę aplinką
rinkoje ir nepagrįstai keičia nediskriminavimo ir kainų kontroles ipareigojimus.

Tarnyba analizuodama prieigų technologini pakeičiamumą teigia, kad rinkoje pradejus teikti
aukŠtesnės kartos paslaugas S^/DSL technologija, yra pakeičiamumas paklausos ažvilgiu lyginant su
FTTx technologija. Telia su Šiuo teiginiu sutinka, tačiau nori atkreipti dėmesi' kad Tarnybos tiriamuoju
laikotarpiu S^/DSL technologĮa paslaugos dar nebuvo parduodamos, išvystytos ir siūlomos plačiai.

Telia mano, kad jau šiuo atveju Tarnyba darydama tokią iŠvadą rėmėsi ne tįk tiriamuoiu periodu' bet ir
vėlesniais metais, t.y. 2O18 ir 2019 m.
Toliau ataskaitos 2.2. skyriaus ,,MaŽmeninės interneto prieigos paslaugos, teikiamoms naudojant

fiksuoto ryšio technologijas" pastraipos 15 psl. teigiama, kad 71,9 proc. visų interneto vartotojų
tiriamuoju laikotarpiu rinkosi interneto paslaugas didesnės nei 30 Mb/s spaĖos, o 2.1 . skyriaus "ViešŲų
elektroninių ryŠių paslaugų teikimas naudojant judriojo ryŠio technologijas

ir

fiksuotojo ryŠio

technologĮas" pastraipos '11 psl. teigiama, kad didŽioji t.y. 44 proc. visų abonentų besinaudojančių
fiksuoto interneto paslaugos renkasi didesnės nei 100 Mb/s spartos paslaugas. Remiantis Tarnybos
pateikta informacija bei rinkos situacija Telia mano, kad interneto paslaugos teikiamos per ADSL
technolog Įas, nėra pakeičiamos FTTx tech nolog ija

paklausos

atŽvilg iu.

Tarnyba tiriamąji periodą prie skirtingų aplinkybių vertina nevienodai t.y. vienu aspektu
naudoja tik tiriamąji laikotarpi, kitu

_

vertina ir vėlesni periodą.

Telia siūIo:

1.
2.

ADSL technologija teikiamų interneto paslaugų kiekio neitraukti vertinant rinkos dalis.
AtsiŽvelgti

i

didmenines centrinės prieigos paslaugos paklausą, augimą ir tolimesnes

tendencĮas ir naujai ivertinti konkurencinę aplinką ir tik tuomet, jei būtų būtinybe, pakeisti
nediskriminavimo ir kainų kontrolės ipareigojimus.
DėI rinkų apibrėžimo, atskyrimo bei

kriterĮų nustatymo

Rinkos tyrimo ataskaitos 2.3 skyriuje ,,MaŽmeninių paslaugų teikimas fiksuotojo ryšio tinklais
savivaldybėse" Tarnyba analizuoja kokias rinkos dalis operatoriai uŽima kiekvienoje savivaldybeje pagal
abonentų kieki. Ataskaitoje Šie duomenys naudojami ivertinti kriterĮus, pagal kuriuos apibrėŽiamos
rinkos atskirose savivaldybėse.
Tarnyba vertino rįnkos situaciją kiekvienoje savivaldybeje ir pagal nustatytus kriterijus, kurie

nurodyti ataskaitos 2.7. skyriuje ,,Didmeninės centrinės prieigos rinkos geografinės aprėpties
vertinimas", tyre kokia yra konkurencinė aplinka savivaldybėse. Jeigu visi nustatyti kriterijai yra
tenkinami

-

rinkoje operatoriai veikia vienodoje konkurencineje aplinkoje, tuomet reguliavimas

nereikalingas. Jeigu nors vienas kriterijus nėra

tenkinamas operatoriai veikia

skirtingose

konkurencinėse aplinkose, tuomet reguliavimas gali būti reikalingas.
Pateikiame pirmo kriterijaus vertinimo pastebejimus, apibrežiant rinkas. Savivaldybes, kuriose yra
tenkinami visi kriterijai' Tarnyba iŠskyre i atskirą rinką, taip nuimdama nustatytus Telia ipareigojimus.

Savivaldybėse, kuriose nėra tenkinamas nors vienas kriterijus Tarnyba nevertino koks operatorius
uŽima dominuojančią padeti pagal abonentų skaičių ir paliko ipareigojimus Telia. Tačiau yra eilė
savivaldybių, kuriose nėra tenkinamas bent vienas kriterijus' bet Telia rinkos dalis pagal abonentų
skaičių nesiekia 40 proc. (pvz. Kauno m. savivaldybė 37'9 proc., PanevėŽio m. savivaldybė 28.3 proc.
2

ir t.t).

Manome, kad faktinis lnterneto bei Televizijos abonentų kiekis yra svarbiausias kriterijus vertinant

rinkos situacĮą savivaldybeje. Tuo tarpu tinklo išvystymas tik suteikia galimybę suteikti paslaugą, bet

negarantuoja paslaugos pardavimo. Telia atskįrose savivaldybėse turėdama pakankamai išvystytą

tink|ą, uŽima maŽą rinkos dali pagal abonentų skaičių' Tai reiškia, kad negali konkuruoti su kitais
operatoriais bei išnaudoti esamo klientų potencialo ir gerinti atitinkamos savivaldybės rinkos situaciją,

nes be pagristo pagrindo privalo vykdyti Tarnybos nustatytus ipareigojimus. Tuo tarpu tokiose
savivaldybėse dominuojančiam operatoriui suteikiamos išskirtines sąlygos (didinti abonentų skaičių
kaip nuosavu tinklu, taip ir perkant didmenines paslaugas). Telia nėra skatinama plesti tinklų, nes juos
turėtų perparduoti prastesnėmis sąlygomis, nei galetų.

Telia nėra suprantama kodel pirmo kriterĮaus antros dalies formuluotėje ,,Vieno alternatyvaus
operatoriaus (kito nei Telia) uŽimama rinkos dalis _ nemaŽai nei 25 procentai..." atskaitos tašku
pasirinkta Telia. Manome, kad nagrinėjant rinką pagal kriterijus reikia vertinti kiekvieną operatorių

individualiai. Todel tiek Šiaulių, tiek Visagino savivaldybėse turi būti nustatyti ipareigojimai
dominuojančiam operatoriui, t.y. S plius.
Pateikiame pastebejimus del 2 ir 3 kriterijų nustatymo ir taikymo vertinant rinkos konkurencinę
aplinką. Tarnyba rinkos ataskaitoje iki
surinktų per

šiol ( net po

patikslintos ataskaitos) nepateikė visų duomenų

oTlS sistemą. Rinkoje veikia daugiau nei 50 operatorių, kurie nuomojasi

'10O% jau turi

iš Telia

RKKS

ir

nuosavų tinklų' Tarnyba anketą įŠsiuntė 68 respondentams, kurie yra uŽsiregistravę kaip

o Tarnyba ataskaitoje pateikia tik 34

operatoriai ir teikia paslaugas nuosavais tinklais,

operatorių

duomenis. Vis tik nepriklausomai nuo apimčių, manome, kad turi būti atskleista ir viešai pateikta visa
informacija iŠ

oTls.

PrieŠingu atveju kelia abejones tyrimo duomenų surinkimas ir iŠ to išeinančios

pasekmės. Taigi, neturint visų duomenų, nėra galimybes ivertinti 2 ir 3 kriterijų teisingumo bei ataskaitos
rezultatų. Telia mano, kad rinkos tyrimas turi būti skaidrus ir visi operatoriai turi tureti galimybę

susipaŽinti su duomenimis, kurie sprendŽia tolimesni rinkos apibreŽimą. Tarnyba nepateikdama
duomenų, neleidŽia pilnai ivertinti konkurencinės aplinkose savivaldybėse, paruošti komentarų
ataskaitai, isitikinti ipareigojimų nustatymo teisingumu. Telia mano, kad tokia Tarnybos pozicija yra
diskriminuojantį rinkos daIyvius, arba konkrečiai Telia, nes tik

jai su maŽa išimtimi yra

suteikti

ipareigojimai.

Nors ir nematant visų oTlS sistemoje surinktų duomenų Telia, kaip oTlS projekto dalyvė, Žino,
kad pateikiant duomenis sistemai ne visi adresai ,,sumigruoja" iduomenų bazę, kurivėliau suskaičiuoja

rezultatus. Duomenų, kuriuos Tarnyba naudoja rįnkos tyrimo metu Telia keltame faile iš viso buvo

28d210 adresų eilučių, o iš jų 27'269 ikelti nepavyko, tai sudaro - 9.5 proc. nuo visų pateiktų adresų.
Taip pat paskutinių duomenų pateikimo etapu (2019 m. balandŽio m.) iŠ visų faile esančių 295'812
esančių adresų eilučių 27'561adresai nesumigravo

-

į

sistemą, Šie duomenys sudaro

-

9.3 proc. nuo visų

9.4 proc. eilučių oTlS sistemoje nėra, todel tiksliai ivertinti
operatorių pasiekiamų gyvenamŲų patalpų ir operatorių tinklų persidengimo galimybes nera. oTlS
pateikiamų adresų. Akivaizdu, kad

sistemoje skaičiuojami ir Tarnybos ataskaitoje naudojami duomenys iŠ kurių vėliau įvertinami 2 ir 3
kriterĮų rezultatai nėra visiŠkai tiksĮūs, t.y. maŽesni nei turėtų būti. Todel Telia mano, kad vertinant
atitinkamus kriterijus turetų būti įvesta bent 5 proc. paklaida i didŽiąją pusę.

Tarnyba tyrime apibreŽdama rinkas tink|ų padengimą vertina

tik gyvenamųjų patalpų. Kyla

klausimas kodel? Ataskaitoje visiŠkai nesimato kiek operatorių dirba su verslo klientais, kokiu procentu
operatoriai turi iŠvystę tinklus iki verslo patalpų ir koks procentas verslo patalpų persidengia trijų
J

operatorių tink|ais. Tai iŠ esmės yra labai svarbi prieŽastis, dėl kurįos atliktas tyrimas reikalauja
pakartotinio vertinimo ir naujos ataskaitos.

Pateikiame pavyzdŽius per trĮų kriterĮų testą

1.
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Pirmas kriterijus:

.
.

o

trys operatoriai- kriterijus tenkinamas

Vieno operatoriaus (ne Telia) uŽimama rinkos dalis nemaŽiau 25 proc.

-

kriterijus

tenkinamas
Telia rinkos dalis nedidesnė nei40 proc.

-

kriterijus tenkinamas
Lentelė 2 - operatorių tinklai

20'

lKlaipėdos miesto

98.98%

8,92%

6',7,92%

90,04%

Antras kriterĮus - tenkinamas
Lentelė 3 _ Tinklų persidengimas

20

Klaipėdos rniesto
Trečias kriterĮus

65,8470

51.-537

78.2?6

- netenkinamas
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Dėl trečio kriteriiaus - trys operatoriai padengia bent 70 proc. tų pačių gyvenamŲų patalpų
Kriterijus pagal pateiktus Tarnybos duomenis yra netenkinamas.

Tarnybai pateikus ataskaitos papildymą, ir toliau išlieka neatsakyti klausimai:

1.
2.

3.
4.

Kuo remiantis buvo pasirinkta trečio kriterijaus reikalavimai (70 procentų)?

Kodel neivertinama duomenų ikėlimo tikslumo paklaida tiek antrame, tiek trečiame
kriterijuose? PrieŽastis dėl tikslumo paklaidos ivedimo pateikta aukščiau.
Kodėl nėra įvertinti naujausi oTlS duomenis? Argumentai dėl naujausių duomenų
naudojimo visais aspektais pateikti 1-2 puslapiuose.
Kodel pateiktas tik 34 operatorių tinklų padengiamumas, kai apklausa buvo siunčiama

68-iems operatoriams? lŠ šių skaičių matyti, kad 50 proc. operatorių nepateike
duomenų rinkos tyrimui' Tai labai didelis skaičius ir daryti išvadas tik iš dalies

5.

informacijos yra klaidinqa.

Kodel nei per vieną kriterĮų nevykdytas tyrimas dėl verslo patalpų?

TeIia mano, kad tyrimas per atskiras savivaIdybes būtų tikslesnis, jeigu Tarnyba
savivaldybėse, kuriose nėra tenkinamas nors vienas kriterijus vertintų koks operatorius toje
savivaIdybėje užima dominuojančią padėti pagaIfaktiniabonentų kieki neimant atskaitos tašku
Telįa. Telia siūlo patikslinti kriterĮų nustatymą, pakaĖotinai įvertintl konkurencinę apIinką
savivaldybėse ir paskelbti patiksIintą ataskaitą.
Telia vertina, kad rinkos tyrimas šiuo aspektu nėra pilnai išanalizuotas, todėI siūlome
pakaĖotinai atlikti rinkos tyrimą, rinkos tyrimo ataskaitoje pateikiant reikalingą ir išsamią
informaciją, kad rinkos daIyviaigalėtų isitikinti rinkos tyrimo teisingumu. Taip pat ekonomiškai
pagristi 70 procentų tinklų persidengimo kriterijaus pasirinkimą ir papildyti verslo patalpų
tinklus.
Dėl prieigos apibrėžimo

Tarnyba vertindama didmeninės centrinės prieigos rinkos pradinės paslaugos apibreŽimą ir
rinkos 1 , 2 struktūras 2.5.1. skyriaus 49 puslapyje , 3'2.1 skyriaus 62 puslapyje ir 3.3.1 . skyriuje teigia,
kad Didmeninė centrinė prieiga yra apibreŽiama/vertinama ikigalutinio paslaugos gavejo patalpų/taŠko.

Telia sutinka su Šįuo Tarnybos teiginiu, tačiau nori atkreipti demesi' kad vertinant

oTls

sistemoje

pateiktus duomenis Tarnyba nėra iki galo teisi sakydama, kad operatorius turėdamas nuosavą tinklą iki
pastato gali suteikti paslaugas visose pastate esančiose patalpose. Telia nori pabrėŽti, kad ne visada
operatorius turėdamas tinklą iki pastato gali galutinius paslaugos gavėjus pasiekti be didelių investicĮų
irlar technines galimybes tureti visiems galutiniams klientams suteikti paslaugas. Taip yra todėl, kad,

pastatuose kaip: verslo centrai, prekybos centrai, dideli pastatai, ivado i pastatą savininkas ne visada
galės suteikti paslaugą nuosavu tinklu arba bus reikalingos dideles investicijos nutiesti tinklą per pastatą
ir/ar didelę teritoriją iki galinio kliento patalpų.

Verslo centrų atveju, vidinis tinklas gali priklausyti kitam operatoriui ar pačiam pastato savininkui.
Del Šios prieŽasties operatorius turėdamas savo ivadą Į pastatą, neturės galimybes pasiekti galutinio
paslaugos gavėjo, nes:

5

1.

Negalės nutiesti nuosavo tinklo, nes pastato savininkas ar tinklo valdytojas nesuteiks tokių
galimybių;

2'

Tinklo nutiesimas gali reikalauti didelių investicijų dėl didelių atstumų, pertvarų ir pan.

Analogišką situacĮą daŽniausia pasitaiko ir prekybos centruose.
Didelių pastatų ar didelės teritorijos adresų atveju, ivadas gali būti ivestas i vieną iš pastato
dalių/patalpų, tuo tarpu paslaugas pateikti gali reiketi kitame pastato gale ar kitame teritorijos gale. Tai
pareikalautų dide|ių investicijų, bei nestandartinių darbų: storų sienų gręŽimas, inŽinieriaus aukštalipio

paslaugos ir pan.
Svarbu. kad Tarnvba vertindama 2 ir 3 kriterUus naudoja tik qyvenamųų patalpu oTlS duomenis,

bet prieiga apibrėŽiama neišskiriant ar tai qvvenamosios, ar komercinės patalpos. Todėl aukŠčiau
minėtiems pastatų tipams neturi būtitaikomi tie patvs ipareiqoiimai.
DėI centrinės prieigos iki gyvenamųjų patalpų teikimo schemos. Tarnyba pateiktoje 13-14
paveikslelių schemose neįvardina centrinės prieigos jrengimo taško pas vartotoją, o tik pateikia prieigos
taŠką tinkle. Siūlome patikslinti ir pataisyti teikimo schemą sekančiai:

r
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Dėlaukščiau minėtų priežasčių Telia siūlo:

.

pastatai, kuriose vykdoma tik komercinė veikla turėtų būti atskiĖi nuo didmeninės

centrinės prieigos rinkos apibrėžimo lr tiriami kaip atskira didmeninės centrinės
prieigos rinka verslo poreikiams, nes tiek tinklo išvystymas, tiek konkurencinė
aplinka šiuose pastatuose skiriasi nuo konkurencijos gyvenamosios paskiĖies

pastatuose. Europos sąjungoje toks reguliavimas jau yra taikomas (pvz.

o

Olandijoje ir k.t.).
patikslinti centrinės prieigos teikimo schemas.
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Dėl prieigų diferencĮavimo fiziniams ir juridiniams asmenims

Ataskaitos 4.2.4' skyriaus ,,Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos ipareigojimai" 92 puslapyje
iŠdestytuose kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos ipareigojimuose, 4 punktas skamba: ūkio subjektas
Telia privalo netaikyti skirtingų didmeninės centrinės prieigos (ir susijusių priemonių) kainų priklausomai
nuo galutinių paslaugų gavejų, kuriems prieigos gavėjas teiks maŽmenines paslaugas naudodamas ūkio

subjekto Telia suteiktą prieigą, formos (fiziniai ar juridiniai asmenys).

Telia nesutinka su šiuo Tarnybos nustatytu ipareigojimu remdamasi šiais argumentais:

1.

Centrinės prieigos rinkos tyrime nagrinėjama Lietuvos maŽmeninė rinka,

kurioje

nusistovėjusi konkurencine aplinka ir dauguma operatorių teikiančių interneto, televizijos ar
telefonijos paslaugas tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims juos diferencijuoja pagal

2.

pr.i"ugų gavejo mokamą kainą uŽ paslaugas.
Prieigos skirtos fiziniams ir juridiniams asmenims skiriasi ne tik kokybiniais (iskaitant
aptarnavimą) parametrais, bet ir technologįniais. Juridiniai asmenys, turintys statinius lP

adresus, turi daugiau verslo vystymo privalumų, pvz.: asmenys, norintys prisijungti prie
konkrečios imonės saugių duomenų bazių arba pateikti savo duomenis, yra patikrinami ir
prileidŽiami prie sistemų tik pagal statinj lP; imonės turinčios statinius lP turi galimybę kurti

3.

vidinius virtualius tinklus ir k.t' Statiniai lP adresai sąlygoja didesnius Telia tinklo kaštus.

Juridinių ir Fizinių asmenų faktiŠkaį iŠnaudojama greitaveika (generuojamas intensyvus
duomenų srautas) yra skirtinga, todėl Telia tinklo resursai naudojami nevienodai, t.y.

4'

juridiniams asmenims priskiriama daugiau tinklo sąnaudų lyginant su fiziniais asmenimis ir kt.

Telia nėra aiškus Tarnybos motyvai keisti ipareigojimus, nes dabartinis vieŠas pasiūlymas
netrukdo operatoriams pirkti didmeninės centrinės prieigos paslaugas. Pateikiame
didmeninės centrinės prieigos pajungimų skaičių fiziniams

Fiziniaiasmenys
Juridiniai asmenys

5.

2015
1617

2018

ir

juridiniams asmenims:

Pokūis

3200

+3200

2089

+472

Tarnyba skatins Telia interneto paslaugoms B2C segmentui naudoti mobilų tinklą, o
interneto paslaugų kainą fiksuotu tinklu padidinti bei keisti B2C prieigų technines

charakteristikas, pvz. apribojant MAC adresų kieki (galimą prijungti galinių irenginių kieki ir
pan.) ir kt.

6.

Naujas Tarnybos ipareigojimas sukeltų rinkoje ,,kainų karą", kas sąlygotų visų rinkoje
veikiančių operatorių maŽesni verslo vystymąsi ir naujas investicijas i Lietuvos tinklo pletrą.
operatoriai, net neperkantvs didmeninės centrinės prieigos, o teikiantys paslaugas savo
tinklais, bus priversti maŽinti kainas juridiniams asmenims. Pateikiame keletą pavyzdŽių
kokįomis kainomis šiuo metu operatoriai teikia paslaugas juridiniams asmenims:
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Baltnetos kom unikacijos
šviėsolaidįs 50

Planag

Greitaveika

ŠVlēsolaidls 100

50 į4į}p5

lšorinįs IP adresas

1l-}0

1

Gedimų šalinima5 ne ilgiau kaip p€r

4

švlesolaidįs 500

į4bps

500 Mbps
5

1

val, darbo dieno5 metu

Kaina (bē PVM)

nuo 35

Eur,/mėn.

nuo 65

Eur/mėn,

nuo 15o Eurlmėn,

Nacionalinis telekomunikacĮų tinklas
x

Sviesolaidinio interneto planai

Greltavelka

50 Mbps

100 Mbps

300 Mbps

1

Optimali tinklo sauga

Yra

Yra

Yra

Yra

Maršrutizatorius su WįFi

Yra

Yra

Yra

Yra

Klientų aptarnaVi mas 2417

Yra

Yra

Yra

Yra

Kaina sudarius gutaĄ pllus

7.

PVM

NUo 23

EUr/Mėn.

Nuo 34

EUrlMėn'

NUo 45

Ėur/Mėfi.

Gbps

Nuo 69 Eur/Mė.}.

Gali būti klaidinami galiniai klientai, kurie iki galo neisigilinę i paslaugą, isigys ne tos kokybės
paslaugas, kokios tikėjosi.

Didmeninė rinka yra mažmeninės konkurencinės rinkos aplinkos atspindys, todėI
Tarnyba keisdama reguliavamą didmenoje darytų tiesioginę įtaką mažmeninei rinkai.
Aukščiau minėtas didmeninės rinkos reguIiavimas verstų TeIia peĖiūrėti savo
pasiūlymus mažmeniniams klientams. GalimąTelia pajamų praradimo tš yerslo klientų

ir planuojamą kainų didinimo gyventojų segmente vertinimą pateikiame. Priedas

1.

Tarnybai papildžius ipareigojimus, TeIia būtų priversta reaguota: arba didinti
mažmeninių prieigų kainas fizinių asmenų prieigoms, arba keisti techninius ir
kokybinius parametrus mažmeniniams klientams, arba mažiau investuotiitinklo pIėtrą
ir t.t.

Visi rinkos dalyviai galimai prarastų pajamas. lr netik iš tų maŽmeninių pasIaugų,
kurios realizuotos per didmeninę prieigą, bet ir iš tų, kurios realizuotos operatorių
nuosavais tinklais. Mūsų veĖinimu normalial veikiančių operatorių praradimai gaIi
siekti ne vieną mln./ metus. Pajamų praradimas veda iverslo stabdymą.

Dėlvieno operatoriaus prisijungimo taško teikti Gentrinės prieigos paslaugas
Ataskaitos 4.2.1. skyriuje Tarnyba nustato ipareigojimus suteikti prieigą. Pirmuoju
ipareigojimu Tarnyba ipareigoja Telia suteikti didmeninę centrinę prieigą (ir susijusias priemones) bet
kuriame prisijungimo prie ūkio subjekto Telia tinklo taŠke, iš kurio būtų sudaryta galimybe ūkio subjektui
teikti maŽmenines elektroninių ryšių paslaugas savo galutiniams paslaugų gavėjams visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje, iŠskyrus Šiaulių miesto savivaldybės ir Visagino savivaldybes teritorijas.
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Telia dar kartą informuoja Tarnybą, kad didmeninės centrinės prieigos naudojama tinklo
struktūra yra tokia, kad visi klientai yra nukreipiami

itris taškus. operatorių prisĮungimo

prie vieno Telia

taŠko, iŠ kurio būtų sudaryta galimybė teikti maŽmenines paslaugas galutiniams paslaugų gavėjams
visoje Lietuvos teritorĮoje yra techniŠkai neimanomas. operatoriai, prisĮungę viename taŠke ir nusipirkę
papildomus magistralinius sujungimus iki kitų dvejų Telia tinklo taško, jau dabar gali teikti paslaugas
visoje Lietuvos respublikoje. Be to, Žinant rinkos situaciją, regioniniai operatoriai veikia tik tam tikroje
teritorijoje, neplėtodami veiklos visoje Lietuvoje, todel Tarnybos teiginys'

kad tai

palengvintų

operatoriams apimti visą Lietuvos teritorija nėra teisingas.

Telia siūlo nekeisti šiuo metu galiojančio ipareigojimo formuIuotės.

Dėl nediskriminavimo ipareigojimo

ir

mažmeninės interneto prieigos pasIaugos ir
didmeninių paslaugų kainų skirtumo palyginimo
Telia išanalizavusi ataskaitos 4.2.2. Nediskriminavimo ipareigojimo analizę mano, kad Tarnybos
pateikti argumentai del nediskriminavimo yra nepakankami:

o

Tarnyba negali spręstidėltolimesnių didmenines centrinės prieigos pajungimų tendencijų
_ Telia nuolat teikia ataskaitas Tarnybai iŠ kurių matyti, kad pajungimų skaičius nuosekliai

au9a:

o

Pajungimų skaičius

o

2015

2018

1617

5289

Pokūis
+3672

rinkoje didmeninę centrinę prieigą perka 16 operatorių, iŠ jų 50 proc. veikia visuose
regionuose. Tuo tarpu efekfiiai konkurencijai vertinti rinkoje pakanka 3-jų operatorių.
Pateikti operatorių skundai tiek Tarnybai, tiek KonkurencĮos tarybai buvo nepagristi, nes

Telia pateikė visus skaičiavimus ir paaiŠkinimus dėl didmeninių ir maŽmeninių paslaugų

o
.

kainų skirtumo.

Konkurencijos tarybos vieŠas praneŠimas pagal operatorių skundus, kad prieŽasčių
nediskriminavimui vertinti nėra.

Tarnybos nuomone Telia privales atlikti ex ante kainų spaudimo testą, uŽpildydama
Tarnybos paruoŠtą skaičiavimo lentelę. Telia mano, kad grieŽtaiapibreŽta |entelės forma
apsunkins tiek Telia faktinių paslaugų skaičiavimus, tiek Tarnybos kontrolę. Tai atsitiks
todėl, kad rinka yra lanksti ir besikeičianti, galimi didmeninės centrinės prieigos susĮusių

paslaugų technologiniai pokyčiai, skaitmenizuojasi sistemos ir keičiasi aptarnavimo
padalinių darbo apimtys, atsakomybės ir k.t. Mineti pokyčiai atsispindės tiek didmeninės

centrinės prieigos paslaugos kaštuose, tiek susĮusių paslaugų kaštuose, tiek pačių
operatorių patiriamuose maŽmeninių paslaugų kūrimo galutiniams paslaugų gavėjams
kaštuose. Todėl nera tikslinga grieŽtai apibreŽti kainų skirtumo skaičiavimo prielaidų.

Pateikiame siūlymus Tarnybos pateiktai skaičiavimų lente|ei:

1.

2.

Reikia patikslinti ,,Pagrindines didmeninės centrinės prieigos paslaugos kainą":
1.1. Lentelės Eil. Nr. 1 papildyti Didmeninės centrinės prieigos irengimo mokesčiu.

Patikslinti,,Skaičiavimo prielaidas":
2.1

.

Lentelės Eil. Nr. 2 patikslintiirengimo mokesčio skaičiavimą. Skaičiuojant standartinio
pasiūlymo kainas skaičiuoti 12 mėn. paslaugos naudojimosi laikotarpi. Skaičiuojant
laikinų pasiūlymų kainas, skaičiuoti orieŽtaitik pagal laikinų pasiūlymų sąlygas;
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2.2. Lentelės Eil. Nr.3 turi būtisutarta kaip skaičiuojamas,,Planuojamas" pajungtų prieigų

kiekis. Telia mano, kad vidutinis prieigų kiekis turi susidaryti iŠ dviejų rodiklių: faktįnio

einamŲų metų svertinio pajungimų kiekio ir planuojamo naujų pajungimų kiekio.
Standartinio pasiūlymo planuojamas naujų pajungimų kiekis turi būti vertinamas 12-

ai

mėnesių. Laįkino pasiūlymo atveju pĮanuojamas pajungimų kiekis turi būti

vertinamas per akcijos galiojimo trukmę. Tiek esami, tiek suplanuoti nauji pajungimai

3.

bus realizuoti tuo pačiu tinklu ir naudos tuos pačius tinklo resursus.
|traukti naują dali ,,SusĮusios priemonės", kuri apimtų komercines paslaugas reikalingas

operatoriaus prisijungimui prie Didmeninės centrinės prieigos prisijungimo taŠko. Telia
nori atkreipti dėmesi, kad nėra galimybes tiksliai apibreŽti kokios paslaugos turi būti
itraukiamos i skaičiavimą, nes kiekvienas operatorius realizuoja savarankiŠkai ir daŽnu
atveju ne tik per Telia siūlomas paslaugas. Šiai dienaį galimi prisijungimo variantai:
3.1. Prisijungimo prie Didmeninės centrinės prieigos taŠko paslauga;
3.2. Prisijungimo prie Didmeninės centrinės prieigos taŠko prievadas,
3.3. Skaidulų nuoma;

3.4.L2 paslauga;
3.5. Duomenų srauto perdavimo paslauga;
3.6. RyŠių kabelių kanalų vietos nuoma;

4.

3.7.lr kt. (iraŠytijei būtų kitų susijusių priemonių)

Patikslinti Tarnybos siūlomą pavadinimą ,,Papildomos didmeninių paslaugų' būtinų
maŽmeninei įnterneto prieigos paslaugai teikti, kainos (sąnaudos (iskaitant investicijų
grąŽą))**, Eur (be PVM)-

i

,,SusĮusių priemonių, būtinų maŽmeninei interneto prieigos

paslaugai teikti, kainos vienai paslaugai (sąnaudos (jskaitant investicĮų grąŽą)**, Eur be

5.

PVM"
Patikslinti ,,Kitos sąnaudos (iskaitant investicijų grąŽą)":
5.1. Lentelės Eil. Nr.'11 patikslinti, kad turi būti vertinama galinės irangos įsiqUimo rinkos

kaina per nusidėvėjimo laikotarpi;
5.2. Lentelės Ei|. Nr.1 1 patikslinti MaŽmeninio interneto prieigos paslaugos teikimo priedo

iŠaiškinimą. |vertinant, kad:

5.2.1. Pagal viešai skelbiamus duomenis www.rekvizitai.vz.lt

apdraustŲų

darbuotojų skaičius lyginant su Telia yra labai maŽas. Todėl operatorių,

veikiančių Lietuvoje organizacinė struktūra skirta maŽmeninių paslaugų
kūrimui neį technologinių, nei klientų aptarnavimo apimtimi nesilygina ir
netapatinama su Telia.
Operatorius

Apd raustų darbuotojų skaičius

Telia

2518

Bitė Lietuva

619

C-gates

322

Balticum

227

Tele2

145

S-plius

145

Batnetos kom unikacijos

136

l0

5.2.2'

5ci

75

lnfostruktūra

58

csc

38

Consilium

33

NTT

32

Etnetas

14

Ecofonas

12

Magnetukas

11

Tarnyba metineje ataskaitoje sąnaudų suskaičiavimui naudoja FDC modeli,

t.y. istorinės sąnaudos. Todėl detalus operatorių sąnaudų (maŽmeninis
veiklos priedas) kaŠtų objektų paskaičiavimas nėra tinkamas. Ne veįtui
nediskriminavimo ir sąnaudų apskaitos rekomendacija siūlo naudoti BU-

LRIC. Šiuo atveju sąnaudos būtų skaičiuojamos kaip efektyviai veikiančio
operatoriaus, todėl būtų galimybė lengviau palyginti Telia ir kitų rinkoje
veikiančių operatorių veiklų sąnaudas.

Telia siūIo ekspertlnių būdu apibrėžti viesiems operatoriams taikomą gaIimai
patirlamų veikIų sąnaudų procentą, kuris būtų naudojamas hipotetiniam kainų
spaudimo testo skaičiavimui. lš ankstesnės Telia praktikos su KonkurencĮos

6.

taryba, minėtas procentas gaIl būti nedidesnis nei f 0 proc.
Lentelės Eil. Nr. 12 pirmoje eiluteje turi būti patikslinta, kad tai mėnesio mokestis bei turi
būti papildytas dar 2 eilutėmis:

6.1.Ūkio subjekto Telia maŽmeninės interneto prieigos paslaugos irengimo mokesčio,
teikiamo pagrindinės didmeninės paslaugos pagrindu kaina, Eur be PVM
6.2.

Ūkio subjekto Telia maŽmeninės interneto prieigos paslaugos galinės irangos
mėnesio mokesčio, teikiamo pagrindinės didmeninės paslaugos pagrindu kaina, Eur
be PVM

Telia sįūloma lentelė papildyta aukščiau minėtais siūlomais pakeitimais. Pakeitimai paŽymeti kita
spalva.

Nr

Ex ante kainų spaudimo testo dedamosios dalys

Greitaveika x

Greitaveika y

Pagrindinės didimeninės centrinės prieigos paslaugos kaina (sąnaudos (iskaitant investicijų
grąŽą))' Eur be PVM
1

1

Didimeninės centrinės prieigos paslaugos mėnesio
mokestis
Didimeninės centrinės prieigos paslaugos įrengimo
mokestis
Skaičiavimo prielaidos

2
3

|sipareigojimo naudotis paslaugomis laikotarpis, mėn

Planuojamų pajungti prieigų (galutinių paslaugų
gavejų) kiekis, vnt.

Faktinis prieigų (galutinių paslaugų gavejų) kiekis, vnt.
11

Vidutinis santykis tarp parduotos/realiai naudojamos

4

spartos
5

Tarptautinio interneto kaina uŽ 1Mb/s, Eur be PVM

6

Vietinio interneto kaina uŽ 1Mb/s, Eur be PVM

7

Tarptautinio ir vietinio interneto vidutinis santykis

Susijusios priemonės
8

B

I

c

10

D

11

t.

t.

Susijusių priemonių, būtinu maŽmeninei interneto prieigos paslaugai teikti, kainos vienai
paslaugai (sąnaudos (iskaitant investicijų grąŽą)**, Eur be PVM
B

12

c
D
t.t.

Kitos sąnaudos (iskaitant investicijų grąŽą)

Galinės irangos isigijimo kaina (per nusidevėjimo
laikotarpĮ) Eur be PVM

13

MaŽmeninės interneto prieigos paslaugos teikimo
priedas, Eur be PVM
+

--l

Nr

14

(f)

Visų didmeninių paslaugų, būtinų maŽmeninei
interneto prieigos paslaugai teikti, sąnaudos ir
maŽmeninės interneto prieigos paslaugos teikimo
priedo suma (operatoriaus savikaina), Eur be PVM
Ukio subjekto Telia maŽmeninės interneto prieigos
paslaugos mėnesio mokestis, teikiamos pagrindinės
didmenįnės paslaugos pagrindu kaina, Eur be PVM
Ūkio subjekto Telia maŽmeninės interneto prieigos
paslaugos irengimo mokestis, teikiamos pagrindinės
didmeninės paslaugos pagrindu kaina, Eur be PVM
Ūkio subjekto Telia maŽmeninės interneto prieigos
paslaugos galines jrangos mėnesio mokestis,
teikiamos pagrindines didmeninės paslaugos pagrindu
kaina, Eur be PVM

(\
+

,A

\tr
rl

Skirtumas tarp Telia maŽmeninės interneto prieigos
paslaugos, teikiamos paslaugos A pagrindu, kainos ir
visų didmeninių paslaugų, būtinų maŽmeninei interneto
prieigos paslaugai teikti, sąnaudų sumos (operatorių
savikaina) Eur be PVM

l2

Telia siūlo, palikti galimybę koreguoti lentelės prielaidas, priklausomai nuo pokyčių, kurie įtakoja
kainų spaudimo skaičiavimo hipotetini testą.
lnformuojame, kad pajamų praradimo pateikta informacija priede 1 yra konfidenciali, todel
prašome Tarnybos vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių istatymo 71 straipsnio 2 dalimi
uŽtikrinti Šios informacĮos konfidencialumą.

PRIDEDAMA:

'l.

Pajamų praradimo

iŠ

verslo klientų

ir kainų pakėlimo gyventojų segmente, dėl

kontrolės Įpareigojimo pakeitimo, skaičiavimas

-

Tarnybos kainų

4 lapai.

Pagarbiai
Teisės ir korporatyvinių reikalų padalinio vadovė

D.Simonavičius' (8

-

Daiva Kasperavičienė

5) 236 84 35' el. paštas domas.simonavicius@telia.lt

T.Semionova, (8 -5) 23677 47' el. Paštas tatiana.sem ionova@telia.lt
V. Gobienė (8' (8 -5) 2367171' el. Paštas vida.qobiene@telia.lt
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