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PASTABOS DĖL RINKOS TYRIMO REZULTATŲ

UAB Duomenų logistikos centras (toliau – Bendrovė) gavo Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) 2020-10-28 raštą Nr. (43.4E)1B-3166 dėl jos atliekamo Didmeninės aukštos kokybės
prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo (toliau – Rinkos tyrimas) su prašymu pateikti pastabas.
Bendrovė, susipažinusi su pateikta Rinkos tyrimo medžiaga, teikia savo pastabas:
1. Rinkos tyrimo ataskaitoje Tarnyba dažnai mini būtinybę verslo klientams sujungti savo nutolusius
taškus, esančius skirtinguose verslo centruose. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad reikšminga verslo
klientų dalis laiko savo IT įrangą specialiai tam pritaikytose vietose – duomenų centruose. Tokiu
atveju pagrindinis kliento ryšių mazgas, esantis duomenų centre, ryšio linijomis turi būti
sujungiamas su nutolusiais kliento taškais, įsikūrusiais, tarkim, verslo centruose. Telia Lietuva, AB
valdomuose duomenų centruose dažnu atveju yra didesnis verslo klientų, laikančių ten savo IT
įrangą ar perkančių virtualius resursus (debesijos paslaugas), skaičius nei eiliniame verslo centre.
Todėl prašome Tarnybos, rengiant įpareigojimus Telia Lietuva, AB dėl didmeninės aukštos kokybės
prieigos fiksuotoje vietoje suteikimo, įvertinti aplinkybę, kad šie įpareigojimai suteikti prieigą galiotų
ir Telia Lietuva, AB valdomuose duomenų centruose.
2. Technologiškai galimybė suteikti didmeninę aukštos kokybės prieigą fiksuotoje vietoje galiniame
taške tiesiogiai priklauso nuo aktyvios tinklo įrangos, tiksliau prievadų (angl. „port“) įpareigojimą
suteikti prieigą turinčio operatoriaus (Telia Lietuva, AB) aktyvinėje įrangoje skaičiaus. Siekiant
užkirsti kelią Telia Lietuva, AB piktnaudžiauti ribojant prieigos skaičių, kai prieigai dedikuojama
įranga su mažu prievadų skaičiumi arba visi šioje įrangoje esantys prievadai būna užimti, ir
įpareigojimą suteikti prieigą turintis operatorius reikalauja prieigos prašantį operatorių pastarojo
sąskaita išplėsti aktyvinės įrangos prievadų skaičių, Bendrovės nuomone, pareiga palaikyti reikiamą
prievadų skaičių turėtų tekti įpareigojimą suteikti prieigą turinčiam operatoriui, kadangi šios
aktyvios įrangos (porto) kaštų dalis vienaip ar kitaip bus įtraukta į didmeninės aukštos kokybės
prieigos fiksuotoje vietoje paslaugos savikainą ir kainą. Taryba turėtų įvertinti šią aplinkybę aiškiai
aprašant įpareigojimų ribas.
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