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DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO KAINŲ NUSTATYMO

Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – „tarnyba“) yra paskelbusi viešai konsultacijai balso skambučių
užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo ataskaitą ir susijusių
dokumentų projektus, tame tarp ir tarnybos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl ūkio subjekto UAB „Bitė
Lietuva“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“ viešajame judriojo ryšio
tinkle rinkoje“ (toliau – „Projektas“).
Projekto 4.1 punkte numatyta pareiga užtikrinti, kad balso skambučių, inicijuotų Europos ekonominės
erdvės valstybėse narėse, užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“ viešajame judriojo ryšio tinkle paslaugų kaina,
apskaičiuota atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių narių pagal Rekomendacijos dėl kainų reguliavimo
reikalavimus apskaičiuotų „grynųjų“ BU-LRIC (angl. Bottom-Up Long Run Incremental Cost) sąnaudų
vidurkį, nebūtų didesnė nei 0,94 Eur ct/min. (be PVM) iki 2020 m. birželio 30 d. ir ne didesnė nei 0,76 Eur
ct/min. (be PVM) nuo 2020 m. liepos 1 d.
Kaip žinia, balso skambučių kainų reguliavimas iš esmės yra nukreiptas į tai, kad įtakotų ir mažintų kainas
mažmeninėje judriojo telefono ryšio rinkoje. Nepaisant to, kad Lietuvos judriojo telefono ryšio rinkoje
mažmeninės kainos yra vienos mažiausios visoje Europos Sąjungoje, UAB „Bitė Lietuva“ iš esmės
neprieštarauja Projektui. Vis dėl to, nustatant balso skambučio užbaigimo kainas rinkos dalyviams visais
atvejais yra labai svarbu teisinis tikrumas bei galėjimas prognozuoti savo būsimas pajamas, todėl manome,
kad labai svarbu yra iš anksto žinoti koks bus nustatytas balso skambučių užbaigimo kainų lygis.
Atkreipiame tarnybos dėmesį į tai, kad šiuo metu taikomas balso skambučių užbaigimo kainų lygis buvo
naudojamas 2019 m. pabaigoje sudarant 2020 m. UAB „Bitė Lietuva“ biudžetą, o kainų lygio pakeitimas
metų viduryje sąlygotų būtinybę peržiūrėti akcininkų patvirtintą biudžetą. UAB „Bitė Lietuva“ nemato
objektyvios būtinybės pradėti taikyti naujas balso skambučių užbaigimo kainas nuo 2020 m. liepos 1 d.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir iš esmės pritardami tarnybos siūlomam 0,76 Eur ct/min. (be PVM)
balso skambučių kainų lygiui, prašome šį kainos pakeitimą taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d.
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