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DĖL 5G DAŽNIŲ AUKCIONŲ
Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (toliau – LKTA) net keletą kartų kreipėsi į Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą (toliau – RRT) dėl prašymo įpareigoti 5G dažnių aukcionų
laimėjusius ūkio subjektus sudaryti sąlygas pagal paskelbtą su RRT suderintą viešą pasiūlymą
atlygintinai naudotis dalimi jų įsigytų 5G dažnių ūkio subjektams, kurie patys neturi 5G dažnių.
RRT paskelbus ir pateikus derinimui Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš
713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo projektą bei Radijo ryšio plėtros
470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano projektą (toliau kartu – Projektai), LKTA atitinkamai
2021 m. liepos 2 d. raštu Nr. 8 ir 2021 m. liepos 21 d. raštu Nr. 9 pateikė pastabas ir pasiūlymus
derinamiems Projektams.
Deja, RRT į LKTA pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgė ir abiejų Projektų derinimo pažymose
nurodė analogišką komentarą:
„Plano papildymas siūlomu reglamentavimu būtų perteklinis, nes galiojančiame ERĮ jau yra
reglamentuotas prieigos, t. y. laikantis nustatytų sąlygų, išimtiniu ar neišimtiniu pagrindu
elektroninių ryšių infrastruktūros, įskaitant patalpas, tinklų ir (arba) paslaugų suteikimas kitam
ūkio subjektui elektroninių ryšių paslaugoms teikti, įskaitant atvejus, kai elektroninių ryšių
paslaugos naudojamos informacinės visuomenės ir transliavimo (retransliavimo) paslaugoms
perduoti, suteikimas.“
„Aukciono sąlygų projekto papildymas siūlomu reglamentavimu būtų perteklinis, nes galiojančiame
ERĮ jau yra reglamentuotas prieigos, t. y. laikantis nustatytų sąlygų, išimtiniu ar neišimtiniu
pagrindu elektroninių ryšių infrastruktūros, įskaitant patalpas, tinklų ir (arba) paslaugų suteikimo
kitam ūkio subjektui elektroninių ryšių paslaugoms teikti, įskaitant atvejus, kai elektroninių ryšių
paslaugos naudojamos informacinės visuomenės ir transliavimo (retransliavimo) paslaugoms
perduoti, suteikimas.“
Šiame rašte nenorime kartoti jau ankstesniuose raštuose dėstytų LKTA argumentų, tačiau norėtume
išsamesnio paaiškinimo dėl RRT derinimo pažymose nurodyto komentaro, paaiškinant kaip
mažesni arba nauji rinkos dalyviai, kurie ateityje norėtų naudotis 5G technologijos teikimais
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privalumais, galėtų tai praktiškai įgyvendinti remiantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių
įstatymo (toliau – ERĮ) nuostatomis.
Atkreiptinas dėmesys, kad ERĮ 21 ir 22 straipsniuose reglamentuojamas prieigos suteikimo
klausimas. ERĮ 21 straipsnyje reglamentuojamas įpareigojimas suteikti prieigą operatoriams,
turintiems didelę įtaką: „1. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę įpareigoti operatorių, turintį didelę
įtaką atitinkamoje rinkoje, patenkinti pagrįstus kitų ūkio subjektų prašymus suteikti prieigą prie
konkrečių tinklo elementų ir susijusių priemonių ar juos (jas) naudoti, tarp jų:<...>“.
ERĮ 22 straipsnyje reglamentuojama tik operatoriaus pareiga derėtis dėl prieigos: „1. Ūkio
subjektai, kurie teisėtai verčiasi elektroninių ryšių veikla, turi teisę laisvai derėtis dėl prieigos.
Operatoriai turi teisę ir, kai to prašo kitas operatorius ar viešųjų elektroninių ryšių paslaugų
teikėjas, norintis teikti viešųjų elektroninių ryšių paslaugas ar užtikrinti jų teikimą, pareigą derėtis
dėl tinklų sujungimo, kad būtų užtikrintas paslaugų teikimas ir tarpusavio sąveika.“
Taigi, priešingai nei nurodo RRT, remiantis ERĮ nuostatomis prieigos suteikimas galimas tik šiais
atvejais: (i) kai operatorius pripažįstamas turintis didelę įtaką atitinkamoje rinkoje ir jam nustatomi
įpareigojimai, (ii) kai šalys komercinių derybų būdu susitaria dėl prieigos suteikimo.
Nematome galimybės pasinaudoti nei vienu ERĮ nurodytu pagrindu. Šiuo metu Lietuvos mobiliojo
ryšio rinkoje veikia trys didieji operatoriai - UAB “Bitė Lietuva”, UAB “Tele2”, Telia Lietuva, AB.
Būtent šie didieji operatoriai ir įsigys 5G dažnius, tačiau nei vienas iš jų nei šiuo metu, nei
numanome ateityje nebus pripažintas didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčiu operatoriumi bei jam
nustatytas įpareigojimas suteikti prieigą.
Antruoju atveju, kuomet prieiga prie 5G dažnių galėtų būti suteikiama komercinių derybų metu
analogiškai sunkiai įgyvendinama, nes nei vienas iš aukščiau įvardintų operatorių nei šiuo metu, nei
numanome ateityje neturės motyvų siūlyti prieigos prie dažnių.
Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, LKTA prašo RRT:
-

Skirti laiko susitikimui su LKTA, kurio metu norėtume išgirsti išsamius RRT argumentus dėl
LKTA pasiūlymų atmetimo bei paaiškinimus kaip mažesni arba nauji rinkos dalyviai, kurie
ateityje norėtų naudotis 5G technologijos teikimais privalumais, realiai galėtų įgyvendinti
savo teisę gauti prieigą prie 5G dažnių;

-

Papildyti Projektus įpareigojimu 700 MHz radijo dažnių aukcioną laimėjusius ūkio subjektus
sudaryti sąlygas pagal viešai paskelbtą, su RRT suderintą, viešą pasiūlymą atlygintinai
naudotis dalimi jų įsigytų dažnių ūkio subjektams, kurie patys neturi šių dažnių

LKTA yra pasirengusi visapusiškai bendradarbiauti su RRT ir jos įgaliotais pareigūnais, teikti
reikalingą papildomą informaciją, dalyvauti susitikimuose. Lauktume Jūsų pasiūlymo dėl
susitikimo datos ir laiko.
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