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Atviros interneto prieigos stebėsena

▪ ES teisingumo teismo sprendimai dėl nulinio 
tarifo planų

▪ Atnaujintos BEREC gairės dėl atviros interneto 
prieigos

▪ Įtaka vartotojams ir paslaugų pasiūlymams

▪ Nepageidaujamo turinio blokavimas karo 
Ukrainoje kontekste
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ES teisingumo teismo sprendimai dėl 
nulinio tarifo planų

▪ 2021 rugsėjo 2 d. priimti 3 sprendimai bylose:
– C-854/19 „Nulinio tarifo“ netaikymas tarptinklinio 

ryšio atveju

– C-5/20 Dalijimosi internetu ribojimas naudojantis 
„nuliniu tarifu“ 

– C-34/20 Pralaidumo ribojimas naudojantis „nuliniu 
tarifu“ 

▪ ESTT išaiškinimais reikia vadovautis vykdant 
Reglamento (ES) 2015/2120 nuostatų 
įgyvendinimo priežiūrą.
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ESTT sprendimas yra platesnis nei 
konkretūs bylose nagrinėti atvejai

▪ „tokia tarifų pasirinktis prieštarauja iš 
Reglamento 2015/2120 3 straipsnio 3 dalies 
kylančioms pareigoms, šis prieštaravimas 
išlieka nepriklausomai nuo siūlomų tarifų 
pasirinkčių naudojimo sąlygų formos ar 
pobūdžio“

▪ „Nulinio tarifo“ planai, tokie kokie dažniausiai 
buvo sutinkami ES rinkoje po ESTT sprendimų 
laikytini netenkinantys Reglamento 2015/2120 
nuostatų
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BEREC gairių atnaujinimas

▪ Dėl ESTT sprendimų buvo pradėtas BEREC gairių 
dėl Atviro interneto reglamento įgyvendinimo 
atnaujinimas

▪ Pagrindiniai pokyčiai gairėse susiję su „nulinio 
tarifo“ planų interpretavimu

▪ Atnaujintos gairės buvo pateiktos viešai 
konsultacijai nuo 2022 kovo 15 d. iki balandžio 14 
d. Sulaukta 22 nuomonių raštu.

▪ Atnaujintas BEREC gaires planuojama paskelbti 
birželio mėn.
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„Nulinio tarifo“ planų išvedimas iš ES 
rinkos

▪ Pagal 2021 BEREC apžvalgą „nulinio tarifo“ 
planai buvo 25 šalių rinkose

▪ Po ESTT sprendimų, tokie pasiūlymai tapo 
nesuderinami su Reglamento 2015/2120 
nuostatomis

▪ Dauguma nacionalinių reguliuotojų formalius 
veiksmus dėl „nulinio tarifo“ planuoja atlikti po 
atnaujintų BEREC gairių paskelbimo, paliekant 
pakankamą laiko tarpą operatoriams 
įgyvendinti pokyčius
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„Nulinio tarifo“ planai Lietuvoje

▪ RRT kas ketvirtį atlieka Atviro interneto prieigos 
stebėseną

▪ Dokumentuojami prievadų blokavimo bandymų 
rezultatai ir atliekama „nulinio tarifo“ komercinių 
paslaugų analizė

▪ Pastovaus apmokėjimo paslaugoms „nulinio tarifo“ 
komercinius pasiūlymus teikia UAB „Bitė Lietuva“

▪ Išankstinio apmokėjimo paslaugoms „nulinio tarifo“ 
komercinius pasiūlymus prie pasirinktų pagrindinių 
planų teikia visi trys operatoriai: „Bitė Lietuva“ (Labas), 
„TELE2“ (Pildyk) ir „Telia Lietuva“ (Ežys).
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„Nulinio tarifo“ planai Lietuvoje

▪ Išankstinio apmokėjimo paslaugoms „nulinio 
tarifo“ komercinius pasiūlymus operatoriai teikia 
šių programėlių duomenims:

▪ Visi operatoriai - „Facebook“ ir „Messenger“;

▪ „Bitė Lietuva“ (Labas) ir „TELE2“(Pildyk) - „TikTok“, 
„Snapchat“, „Instagram“;

▪ „Bitė Lietuva“ (Labas) – „WhatsApp“, „Viber“;

▪ „TELE2“ (Pildyk) – „PUBG“, „Tinder“, „YouTube“;

▪ Telia Lietuva (Ežys) – „Spotify“, „Tidal“.
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„Nulinio tarifo“ planai Lietuvoje

▪ Komunikacija vartotojams dėl „nulinio tarifo“ 
planų ateities

▪ Komercinių pasiūlymų adaptavimas

▪ Alternatyvūs pasiūlymai vartotojams

▪ Įsipareigojimų vykdymas pagal galiojančias 
sutartis

▪ Galimybė nutraukti sutartį be netesybų
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Nepageidaujamo turinio blokavimas 
karo Ukrainoje kontekste

▪ LR teisėsaugos institucijos pareikalavo 
interneto prieigos paslaugų teikėjus nedelsiant 
Lietuvos Respublikoje nutraukti prieigą prie 
tam tikrų interneto tinklalapių

▪ ES Tarybos reglamentas 2022/350, kuris 
numato RT ir Sputnik organizacijų skleidžiamos 
informacijos ribojimą įskaitant ir naudojantis 
interneto prieiga
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Nepageidaujamo turinio blokavimas 
karo Ukrainoje kontekste

▪ Atviro Interneto Reglamentas 2015/2120 nėra 
kliūtis įgyvendinant turinio blokavimo 
nurodymus, nes naudojamasi 3 straipsnio 3 
dalyje numatytomis išimtimis.

▪ Blokavimų įgyvendinimui dažniausiai yra 
taikomas DNS blokavimo metodas

▪ Operatoriai yra atsakingi už sankcijų dėl 
nepageidaujamo turinio įgyvendinimo
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