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DĖL AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) IŠ 713–733
MHZ IR 768–788 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTŲ SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO
PROJEKTO

UAB „Bitė Lietuva“ teikia savo poziciją dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš
713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo pakeitimo projekto, kurio viešųjų
konsultacijų terminas baigiasi 2022-01-05 (toliau – Projektas).
Dėl eSIM reikalavimo
Projektas numato, kad leidimų turėtojai ne vėliau kaip nuo 2023 m. sausio 1 d. privalo užtikrinti galutinių
paslaugų gavėjų teisę viešąsias elektroninių ryšių paslaugas gauti galiniais įrenginiais su integruotais
abonento identifikavimo moduliais ir teisę pakeisti viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėją, pagal
Elektroninių ryšių įstatymo 40 straipsnio 9 dalies nuostatas išlaikant ryšio numerį (kai toks yra), tačiau
nekeičiant abonento identifikavimo modulio galiniame įrenginyje ir be fizinės prieigos prie galinio
įrenginio (toliau – eSIM).
Ši Projekto nuostata pažodžiui pakartoja Elektroninių ryšių įstatymo 40 straipsnio 16 dalį, todėl nelabai
suprantama, kodėl įstatymo nuostata, kuri bus privaloma visiems viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba)
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo jų turimų radijo dažnių, turėtų būti
specifiškai pakartota Projekte ir taikoma tik būsimiems aukciono dalyviams (nesilaikant nediskriminavimo
principo).
Pažymėtina, kad Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių 20 punkte yra
numatyta kokia informacija turi būti įtraukta į numatomo vykdyti aukciono aprašą (20.1-20.14 punktai).
Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių
juostų sąlygų aprašo 1 punktas numato, kad aprašas nustato aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius
(kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz suporuotos radijo dažnių juostos vykdymo procedūras,
pradinės kainos už teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) dydį, aukciono dalyvių kvalifikacinius
reikalavimus, radijo dažnių (kanalų) paskirtį ir pagrindines naudojimo sąlygas, kitas aukciono vykdymo
sąlygas. Akivaizdu, kad aprašu siekiama reguliuoti pagrindines aukciono vykdymo procedūras bei nustatyti
tam tikrus reikalavimus tiesiogiai susijusius su radijo dažnių naudojimu. Abejotina ar teisinės technikos
požiūriu aukciono aprašu galėtų būti nustatomi reikalavimai, kurie nėra tiesiogiai susiję su radijo dažnių
naudojimu.
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Dėl pareigos pateikti informaciją apie tiekėjus kontroliuojantį asmenį
Projektas numato pareigą aukcione dalyvaujantiems asmenims pateikti informaciją apie planuojamos
naudoti įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų registracijos šalį (valstybę) ir tiekėjus
kontroliuojantį asmenį.
Atkreipiame Ryšių reguliavimo tarnybos dėmesį į tai, kad UAB „Bitė Lietuva“ tokios informacijos neturi,
o taip pat neturi jokio teisinio pagrindo prašyti tokios informacijos iš planuojamos naudoti įrangos
priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų. Tuo atveju, jei mūsų bendrovė ir kreiptųsi į planuojamos naudoti
įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjuus, šie gali pagrįstai atsisakyti tokią informaciją suteikti,
net jei teikėjai ir sutiktų tokią informaciją pateikti, aukciono dalyvis negali užtikrinti, kad tokia informacija
bus teisinga, išsami ar pateikta laiku.
Tuo tarpu pagal Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz
radijo dažnių juostų sąlygų aprašo projekto (toliau – Aprašas) sąlygas, aukciono dalyvio dokumentai yra
atmetami ir nenagrinėjami, jei aukciono dalyvio pateikti dokumentai neatitinka Apraše nurodytų sąlygų
(16.1 p.), trūksta kurių nors iš Apraše nurodytų aukciono dokumentų ar jie neatitinka keliamų reikalavimų
(16.2 p.) aukciono dokumentuose nurodyti ne visi reikalingi duomenys (16.3 p.). Kitaip tariant planuojamos
naudoti įrangos, priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjams atsisakius pateikti informaciją apie juos
kontroliuojančius asmenis, pateikus neteisingą ar nepilną informaciją, ar pateikus tokią informaciją
pavėluotai, aukciono dalyvis būtų šalinamas iš tolesnio aukciono proceso. Manome, kad toks reikalavimas
yra nepagrįstas, nes galimybė dalyvauti aukcione tampa priklausoma ne nuo paties aukciono dalyvio (net
ir atitinkančio Apraše nustatytus kvalifikacinius reikalavimus), o nuo trečiosios šalies geros valios ir noro
bendradarbiauti.
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo
351 punkte numatyta, kad, kai į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo
komisiją kreipiamasi Aprašo 201 punkte nurodytu pagrindu, Ryšių reguliavimo tarnyba privalo pateikti
informaciją apie aukciono dalyvių planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir palaikymo
paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir informaciją apie juos kontroliuojantį asmenį. Manome, kad
tokiu reguliavimu nustatyta nauja prievolė Ryšių reguliavimo tarnybai negali būti automatiškai perkelta
aukciono dalyviams, nes aukciono dalyviai informacijos apie planuojamos naudoti įrangos ar paslaugų
teikėją kontroliuojantį asmenį netvarko ir neturi teisinio pagrindo tvarkyti.
Ryšių reguliavimo tarnyba šią savo pareigą gali įvykdyti tame tarpe ir kreipdamasi tiesiogiai į aukciono
dalyvio nurodytus planuojamos naudoti įrangos bei paslaugų teikėjus.
Tuo atveju, jei tokia informacija būtų teikiama aukciono dalyvių, jie neturi būti niekaip baudžiami dėl to,
kad trečioji šalis neturėdama tokios pareigos nepateikė informacijos apie savo kontroliuojančius asmenis,
pateikė neteisingą informaciją ar pateikė ją pavėluotai.
Dėl aukciono termino nukėlimo
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Atsižvelgiant į tai, kad likus mažiau nei trims savaitės iki numatomo aukciono dokumentų pateikimo
termino pabaigos vis dar diskutuojama apie aukciono sąlygų pakeitimus, manome, kad net ir tuo atveju, jei
aukciono sąlygos liktų nepakeistos, aukciono dokumentų pateikimo terminas turėtų būti nukeltas. Dėl šios
priežasties pritariame Projekto nuostatai, kuri numato nukelti aukciono dokumentų pateikimo terminą iki
2022-03-25.

UAB „Bitė Lietuva“ vardu

adv. Vitalijus Kirvaitis
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