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DĖL AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) IŠ 3400– 3700 MHz 
RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

Telia Lietuva, AB, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 
2022-03-17 viešajai konsultacijai paskelbtą Tarnybos direktoriaus įsakymo „Aukciono suteikti teisę 
naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo pavirtinimo“ 
projektą (toliau – Projektas), įvertino Projekto sąlygas ir norėtų atkreipti Tarnybos dėmesį į kelis 
reikšmingus aspektus sklandžiam aukciono ir jo įgyvendinimo procesui. 

 

Elektroninių ryšių įstatymo 40 straipsnio 16 dalyje įtvirtinto reikalavimo įtraukimas į Projekte numatytas 
radijo dažnių aukciono sąlygas (Projekto 19 p.), kaip jau ne kartą diskutavome su Tarnyba, yra 
nepriimtinas. Pabrėžiame, kad aptariamą reikalavimą įtraukus į Projektą, aukciono laimėtojams 
numatoma dviguba atsakomybė už to paties reikalavimo įgyvendinimą, kas prieštarauja Elektroninių 
ryšių įstatymo 2 straipsnio 1 punkte numatytiems proporcingumo ir mažiausio būtino reguliavimo, teisinio 
tikrumo ir nediskriminavimo principams.  

Tuo pačiu pažymėtina, kad: 

- nėra suprantamas Projekto 19 punkto reikalavimo objektyvus ir būtinas ryšys su radijo dažnių 
aukcionu; 

- aptariamu įpareigojimu yra didinama aukciono laimėtojų verslo rizika, kuri neigiamai atsiliepia 
akcininkų sprendimams investuoti; 

- dviguba atsakomybė nebūtų taikoma operatoriams, nedalyvaujantiems aukcione, kas sudaro 
skirtingas atsakomybės už tą patį pažeidimą taikymo sąlygas ir operatorių situaciją rinkoje; 

- net jeigu Projekto 19 punkto reikalavimas galėtų būti, tačiau nėra, pateisinamas Projekte, 
Projekte numačius reikalavimo įgyvendinimo datą, kuri galimai galėtų būti koreguojama 
Elektroninių ryšių įstatyme, būtų reikalinga spręsti teisės aktuose numatytų reikalavimų koliziją. 

Atsižvelgiant į tai, prašome Tarnybos panaikinti 19 punkto reikalavimą ir siekti kuo mažesnės 
reguliavimo naštos ir kuo saugesnių investicijų sąlygų.  

 

Taip pat, atkreipiame Tarnybos dėmesį, kad Projekto 81 punkte numatyta Tarnybos teisė į garantinę 
sumą „nepateikus Tarnybai dokumento apie pradinės įmokos dalies sumokėjimą“, banko garantijos ar 
draudimo įmonės laidavimo kontekste vertinama bei produktai/paslaugos teikiami pagal neribotos 
atsakomybės principą.  

Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti sąlygas nustatant Tarnybos teisę į garantinę sumą tik Aprašo 75.1 
papunktyje nurodytu terminu nesumokėjus Aprašo 75.1 papunktyje nurodytos įmokos pradinės dalies. 
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