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KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS

POVEIKIO VERTINIMO SANTRAUKA

pridedamas prie dokumento 
KOMISIJOS ATLIEKAMAS 2009 M. BIRŽELIO 18 D. EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 544/2009 DĖL TARPTINKLINIO RYŠIO 

PER VIEŠUOSIUS JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO TINKLUS BENDRIJOJE 
PERSVARSTYMAS

1. PAGRINDINIAI FAKTAI
Šioje poveikio vertinimo ataskaitoje analizuojami persvarstant Tarptinklinio ryšio 
reglamento1 taikymą pasiūlyti reguliavimo variantai. Poveikio vertinimu siekiama nustatyti, ar 
reguliavimo priemones, kurių galiojimas baigiasi 2012 m. birželio 30 d., būtina pratęsti, taip 
pat analizuojami tokio reguliavimo variantai.

Nuo 2009 m. liepos 1 d., kai įsigaliojo iš dalies pakeistas Tarptinklinio ryšio reglamentas, 
Komisija stebėjo tarptinklinio ryšio rinkos pokyčius. Siekiant sužinoti, ką suinteresuotosios 
šalys mano apie Tarptinklinio ryšio reglamento persvarstymą, 2010 m. gruodžio 8 d. pradėtos 
viešos konsultacijos. 2010 m. birželio 30 d. Komisija patvirtino tarpinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje pažymima, kad reglamentas įgyvendintas tinkamai, tačiau konkurencija dar 
nesustiprėjo. 

2. PROBLEMOS APIBŪDINIMAS
Kol nebuvo taikomas reguliavimas, tarptinklinio ryšio kainos buvo nepagrįstai aukštos, 
palyginti su tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąnaudomis. Dabar galiojančiu ir ankstesniu 
tarptinklinio ryšio reglamentais siekta sumažinti pernelyg aukštas kainas ir paskatinti 
konkurenciją. Per pastaruosius kelerius metus kainos sumažėjo, tačiau tai lėmė daugiausia 
kainų reguliavimas, o ne stiprėjanti konkurencija. Absoliutusis didmeninių ir mažmeninių 
kainų skirtumas išliko stabilus arba tik šiek tiek sumažėjo. Tai reiškia, kad reliatyvusis 
skirtumas padidėjo. Vidutiniai ES tarifai beveik atitinka reglamentu nustatytas kainų ribas. 
Tokie pokyčiai rodo, kad tarptinklinio ryšio rinka dar nėra konkurencinga. 
Rinkos ir technologijų pokyčiai
Nors esama paslaugų, kurios galėtų iš dalies pakeisti tarptinklinio ryšio paslaugas, tačiau 
tokias paslaugas reikėtų vertinti tik kaip papildančias tarptinklinio ryšio paslaugas, nes jos 
nedaro tarptinklinio ryšio rinkai konkurencinio spaudimo. Jei nebus taikoma konkurencijos 
skatinančių struktūrinių priemonių, mažai tikėtina, kad išplėtojus naujus tinklus (pvz., LTE), 
kurie padėtų užtikrinti didesnį pajėgumą ir galbūt intensyvesnį duomenų naudojimą, pavyks 
sumažinti mažmenines kainas. 

Problemos priežastys
Didmeninių paslaugų rinkoje dvišalėms operatorių deryboms didelį poveikį daro srauto, kurį 
operatorius nukreipia į kito operatoriaus tinklą, apimtis, o tai riboja konkurenciją. 
Mažmeninėje rinkoje tarptinklinio ryšio pakaitalų yra mažai arba nėra visai. Kita 
mažmeninėje rinkoje esančių problemų priežastis – mažas tarptinklinio ryšio paslaugų paketų 
paklausos elastingumas. Kai ryšio naudotojai perka judriojo ryšio paslaugų paketą, 

                                               
1 OL L 171, 2007 m. birželio 29 d., p. 32-40.
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tarptinklinio ryšio kaina jiems nerūpi, o tai reiškia, kad siūlydami šią judriojo ryšio paslaugų 
paketo paslaugą operatoriai nekonkuruoja. Be to, trūksta skaidrumo, nes tarptinklinio ryšio 
tarifus, kurie siūlomi judriojo ryšio paslaugų paketuose, palyginti sudėtinga ir tam reikia daug 
laiko. 

3. AR SUBSIDIARUMO ATŽVILGIU ES VEIKSMAI PAGRĮSTI?
ES masto reguliavimo priemonės būtinos dėl to, kad nacionalinės reguliavimo institucijos 
negali išspręsti aukštų kainų problemos nacionaliniu mastu dėl tarptinklinio ryšio rinkos 
tarptautinio pobūdžio. Kadangi atskiros valstybės narės nėra suinteresuotos reguliuoti rinką 
taip, kad būtų atsižvelgta į galimą tokio reguliavimo poveikį kitoms valstybėms narėms, 
geriau taikyti ES masto priemones, nes taip bus geriau atsižvelgta į visų ES valstybių narių 
bendruosius interesus. Jei bus imtasi Europos masto priemonių, aukštų kainų problema 
valstybėse narėse nebus sprendžiama skirtingai, todėl nebus sukurta kliūčių vidaus rinkai 
kurti. 

Remdamasis Sutarties 114 straipsniu2, Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas jau priėmė du 
reglamentus – vieną 2007 m., o kitą – 2009 m. Nors teisinį šių reglamentų pagrindą užginčijo 
kai kurie judriojo ryšio operatoriai, Europos Teisingumo Teismas neseniai patvirtino, kad 
Europos bendrijos steigimo sutarties 95 str.3 kaip teisinis 2007 m. reglamento4 pagrindas buvo 
taikomas pagrįstai. Tame pačiame sprendime Europos Teisingumo Teismas dar apsvarstė ir 
patvirtino, kad Europos Sąjungos teisės aktų leidėjo veiksmai atitiko subsidiarumo ir 
proporcingumo principus. 

4. TIKSLAI
Naujojoje „Europos skaitmeninėje darbotvarkėje“5 (ESD), kuri yra viena iš sudedamųjų 
strategijos „Europa 2020“ dalių, nustatyti pagrindiniai tiksliniai veiksmingumo rodikliai, 
kuriuos reikia įvykdyti norint sukurti bendrą skaitmeninę rinką. Tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikimo srityje siekiama, kad „iki 2015 m. tarptinklinio ryšio ir nacionaliniai tarifai turėtų 
būti beveik suvienodinti“6. Šis tikslinis rodiklis galės būti laikomas įvykdytu, jei konkurencija 
bus tokia, kad vartotojai galės mokėti tarptinklinio ryšio mokesčius, beveik atitinkančius 
konkurencingas nacionalinės rinkos kainas. Taigi šioje srityje siekiama trijų bendrųjų 
politikos tikslų:

 Pirmasis – sukurti bendrą darnią reguliavimo sistemą, kuri padėtų kurti vidaus rinką.

 Antrasis – skatinti ir stiprinti tvarią konkurenciją bendroje skaitmeninėje rinkoje. 

 Trečiasis – ginti piliečių interesus, visų pirma užtikrinant aukštą vartotojų apsaugą
visoje ES.

Poveikio vertinime taip pat nustatyta konkrečių ir veiklos tikslų, kuriais grindžiami minėti 
bendrieji tikslai. Politikos variantai vertinami atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinus tokią politiką 
pavyks pasiekti minėtų tikslų.

                                               
2 Ankstesnis Europos bendrijos steigimo sutarties 95 str.
3 Žr. naują Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 str.
4 Žr. 2010 m. birželio 8 d. Teismo sprendimą C-58/08.
5 Žr. http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.
6 Žr. Europos skaitmeninės darbotvarkės 2 priedą.
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5. POLITIKOS VARIANTAI
Šiame poveikio vertinime svarstomi įvairūs ankstesniame skirsnyje nuodytiems klausimams 
spręsti skirtos politikos variantai. Reikėtų pažymėti, kad struktūrinėmis priemonėmis siekiama 
pašalinti aukštų tarptinklinio ryšio kainų priežastį, t. y. paskatinti didesnę konkurenciją. 
Struktūrinės priemonės – tai, pavyzdžiui, priemonės, kuriomis sudaromos palankesnės 
patekimo į rinką sąlygos, arba priemonės, kuriomis didinama vartotojams siūlomų paslaugų 
įvairovė, suteikiant jiems galimybę pirkti nuo kitų ryšio paslaugų atskirtas tarptinklinio ryšio 
paslaugas. Padidinti konkurenciją tarptinklinio ryšio rinkoje tik ribojant kainas neįmanoma. 
Nors taip ribojant kainas tam tikru laikotarpiu galima užtikrinti vartotojų apsaugą, kertinės 
problemos lieka neišspręstos, todėl labai tikėtina, kad tokį kainų ribojimą reikės taikyti ir po 
kito reguliavimo laikotarpio. Šiame poveikio vertinime svarstyti tokie politikos variantai: 

1. Netaikyti reguliavimo
2. Toliau taikyti dabartinį metodą: riboti didmenines ir mažmenines kainas, taip pat 

riboti duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų mažmenines kainas (žr. toliau 
b ir c punktus): 

(a) Dabartinis metodas su tokiomis pačiomis kainų ribomis; šis scenarijus 
laikomas pagrindiniu scenarijumi. 

(b) Pratęsti dabartinio modelio taikymą, tačiau pakoreguoti metines kainų ribas ir 
nustatyti duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainų ribas; pasirinkus šį 
politikos variantą, kainos sumažėtų smarkiau nei pagal dabar galiojantį 
reglamentą – mažmeninės kainos būtų beveik suvienodintos su nacionalinėmis 
kainomis.

(c) Suderinti tarptinklinio ryšio tarifus su nacionaliniais tarifais, nustatant fiksuotą 
antkainį; tai yra tam tikra kainų ribojimo forma: siekiant padengti didmenines 
ir mažmenines tarptinklinio ryšio sąnaudas, į nacionalines kainas leidžiama 
įskaičiuoti reguliuojamą antkainį (ryšio naudotojo šalies rinkoje arba šalies, 
kurioje jis naudojasi tarptinkliniu ryšiu, rinkoje).

3. Struktūrinis sprendimas – dviejų ar trijų naujų elementų rinkinio įdiegimas 
didmeninėje ir mažmeninėje rinkose:

(a) Atsiejimas – struktūrinė mažmeninio lygmens priemonė. Vartotojai galės pirkti 
tarptinklinio ryšio paslaugas iš kito operatoriaus nei nacionalinių paslaugų 
teikėjas. 

(b) Prieigos prie tinklų suteikimas virtualiųjų judriojo ryšio tinklų operatoriams7. 
Šis politikos variantas susijęs su struktūrinės priemonės taikymu didmeninėje 
rinkoje: virtualiųjų judriojo ryšio tinklų operatoriai už tam tikro dydžio 
didmeninę kainą gautų prieigą prie tinklo, kad galėtų teikti tarptinklinio ryšio 
paslaugas. Tas politikos variantas gali būti taikomas tik vienas arba kartu su 3 
punkto a papunktyje nurodytu politikos variantu. 

(c) Abiejų – a ir b – politikos variantų derinys ir apsauginių kainų ribų taikymas 
tam tikru laikotarpiu. Atsiejimo priemonė, taikoma kartu su prieigos virtualiųjų 
judriojo ryšio tinklų operatoriams suteikimu, turėtų padaryti konkurencinį 
spaudimą mažmeninei rinkai.

4. Neatidėliotino atsiskaitymo sandorių rinka 

                                               
7 Ir judriojo ryšio tinklų operatoriams, pageidaujantiems patekti į naujas rinkas.
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Tai prekybos mechanizmas, kuriuo siekiama pašalinti dabartinę kliūtį, susijusią su faktu, kad 
didmeninės kainos didmeninėje priimamo srauto rinkoje iš esmės priklauso nuo to, kokio 
dydžio tarptinklinio ryšio srautą gali pasiūlyti operatorius. Taikant šį politikos variantą 
didmeniniai visų operatorių teikiamų visų tarptinklinio ryšio paslaugų tarifai būtų labiau 
orientuoti į sąnaudas. Drastiški tarptinklinio ryšio rinkos struktūros pokyčiai nebūtų naudingi 
Europos telekomunikacijų sektoriui, nes neaišku, ar keliose šalyse veikiantys susivienijimai 
tebegalėtų siūlyti patrauklias paslaugas, jei visi tokių susivienijimų nacionaliniai partneriai 
turėtų dalyvauti neatidėliotino atsiskaitymo sandorių rinkoje. Sukūrus neatidėliotino 
atsiskaitymo sandorių rinką mažmeninėje rinkoje konkurencija neatsirastų.

6. POVEIKIO VERTINIMAS
Pirmiausia, atsižvelgiant į tikslus, atliktas kokybinis visų politikos variantų vertinimas. 
Tuomet parengtas galutinis politikos variantų sąrašas ir kiekvienas toks variantas, taikant 
ekonominį modelį, kiekybiškai išanalizuotas, siekiant įvertinti poveikį sektoriaus pelnui, 
vartotojo pertekliui ir bendrai gerovei. Be to, atlikta atrinktų politikos variantų ekonominės 
naudos analizė. 

Kokybinė analizė
1 variantas. Netaikyti reguliavimo
Pasibaigus dabartinio reglamento galiojimui, kainos nesumažės, nes didmeninėje ir 
mažmeninėje rinkoje nėra konkurencijos. Greičiausiai jos padidės, nes tik nedaugelis 
operatorių gali iš tiesų konkuruoti mažmeninėje rinkoje.

2a variantas. Tolesnis dabartinių kainų ribų taikymas 
Pagrindinio scenarijaus tikslas bus išvengti pernelyg didelių mažmeninių tarifų, didelių 
sąskaitų už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu ir kartu užtikrinti tarptinklinio ryšio 
mokesčių skaidrumą. Tačiau vartotojai nepajus mažesnių tarptinklinio ryšio mokesčių 
teigiamo poveikio, kuris turėtų atsirasti sumažėjus sąnaudoms. Taigi mažmeninės duomenų 
perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainos gali vis tiek būti didelės. Dabar taikoma reguliavimo 
strategija nepritaikyta struktūriškai šalinti kliūčių didmeninėje (priimamo srauto ir 
perpardavimo) ir mažmeninėje rinkose. 

2b variantas. Pratęsti dabartinio modelio taikymą, tačiau pakoreguoti metines kainų ribas 
ir nustatyti duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainų ribas 
Taikant šią strategiją, reguliavimo laikotarpiu savaime sumažės mažmeninės skambučių, SMS 
žinučių ir duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainos – tos kainos bus beveik 
suvienodintos su nacionalinėmis kainomis. Tai užtikrins aukštą vartotojų apsaugos lygį. Kita 
vertus, tokia strategija neskatina konkurencijos vidaus rinkoje, todėl nesprendžiamos kertinės 
struktūrinės problemos. Taikant šį metodą neįmanoma tvariai ir ilgam laikui išspręsti 
problemų, todėl tikėtina, kad pasibaigus kitam reguliavimo laikotarpiui šią strategiją reikės 
taikyti ir toliau. 

2c variantas. Suderinti tarptinklinio ryšio tarifus su nacionaliniais tarifais, nustatant 
fiksuotą antkainį 
Nors šių metodų poveikis konkurencijai tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo srityje yra labai 
nedidelis, nes jais negali būti išspręstos kertinės struktūrinės problemos, tokiais metodais 
užtikrinama, kad konkurencijos mažmeninėje nacionalinėje rinkoje teikiamą naudą iš karto 
pajustų tarptinklinio ryšio naudotojai. Nors taikant tokią politiką kainos kai kurioms vartotojų 
grupėms sumažėtų, apskritai toks metodas yra ne toks naudingas kaip Europos tarifų ribos (žr. 
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2b variantą), t. y. suvienodinti tarptinklinio ryšio kainas su nacionalinėmis kainomis visiems 
vartotojams pavyktų sunkiau. 

3a variantas. Atsiejimas
Prognozuojama, kad tokia politika padėtų išspręsti konkurencijos stokos ir riboto vartotojų 
pasirinkimo problemą. Tačiau šiai priemonei įgyvendinti reikės laiko, taigi gali reikėti toliau 
taikyti apsaugines mažmeninių kainų ribas. Taikant tik atsiejimo priemonę nebus sukurtos 
palankios sąlygos naujiems dalyviams patekti į tarptinklinio ryšio rinką. Todėl kartu su šia 
priemone gali tekti taikyti prieigos suteikimo įpareigojimus (žr. 3b variantą žemiau). 

3b variantas. Įpareigojimas suteikti didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo prieigą 
reguliuojamomis kainomis
Tokia priemonė galėtų paskatinti konkurenciją, nes būtų sudarytos palankios sąlygos plėtoti 
Europos virtualiuosius tinklus, o tokių tinklų operatoriai galėtų siūlyti tokius pačius 
tarptinklinio ryšio tarifų planus vartotojams visose šalyse. Prognozuojama, kad 3b politikos 
variantas padarys teigiamą poveikį konkurencijos rinkoje sąlygoms – bent didmeniniu lygiu. 
Tačiau, jei ši politika būtų taikoma kartu su mažmeniniais struktūriniais įpareigojimais (žr. 3a 
variantą), galimybės sustiprinti konkurenciją gerokai padidėtų. 

3c variantas. Atsiejimas, prieigos suteikimo įpareigojimas ir apsauginės kainų ribos
Tam, kad pavienės tarptinklinio ryšio paslaugos būtų teikiamos tikrai veiksmingai, reikia dar 
nustatyti prieigos suteikimo įpareigojimą, kuris padės į rinką lengviau patekti jau esamiems ar 
naujiems rinkos dalyviams, įskaitant visos Europos masto tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjus. Toks priemonių derinys padės sustiprinti konkurenciją ir, siekiant sumažinti kainas 
vartotojams, nebereikės taikyti griežtų mažmeninių kainų ribų. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad 
šiai priemonei įgyvendinti reikės laiko, tam tikrą laikotarpį būtų tikslinga ir toliau taikyti 
apsaugines kainų ribas, kurios būtų pakankamai aukštos ir skatintų konkurenciją – taip 
vartotojai bus apsaugoti, kol atsiejimo priemonės bus visiškai įdiegtos ir taps veiksmingos. Ši 
priemonė padės spręsti kertines tarptinklinio ryšio problemas ir padės atrasti tvarų ir 
konkurencingą tarptinklinio ryšio rinkos problemų sprendimą – tokį, kad nereikėtų ir toliau 
taikyti kainų reguliavimo. 

3d variantas. Neatidėliotino atsiskaitymo sandorių rinka
Taikant šią politiką konkurencija mažmeninėje rinkoje nebūtų sustiprinta, todėl nėra jokių 
garantijų, kad tarptinklinio ryšio kainos bus suvienodintos su skirtingų valstybių narių 
nacionaliniais tarifais. Kadangi šios strategijos nauda labai abejotina, mažai tikėtina, kad ji 
padės pasiekti tikslus veiksmingai arba proporcingai. 

Kiekybinė analizė
Remiantis minėtu vertinimu, siūloma atlikti kiekybinį 1, 2a, 2b ir 3c politikos variantų 
vertinimą. Ekonominiam poveikiui įvertinti parengtas išsamus ekonominis modelis. Šio 
modelio tikslas – nustatyti skirtingų reguliavimo variantų poveikį tarptinklinio ryšio srautui ir 
tarptinklinio ryšio rinkos pajamoms, vartotojo pertekliui, gamintojo pertekliui ir bendrai 
socialinei gerovei – kiekvienai šaliai atskirai ir visoms bendrai. 

Pasirinkus 2b ir 3c politikos variantus, kainų ribos būtų taikomos ir naikinamos ne tuo pačiu 
laiku. Kad būtų lengviau šiuos politikos variantus palyginti, kiekybinis jų poveikis 
apskaičiuotas remiantis atitinkamomis mažmeninių kainų ribomis, neatsižvelgiant į kainų 
mažėjimo poveikį, kurį padarytų papildoma konkurencija, atsiradusi taikant 3c politikos 
variantą. 
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Didelis neigiamas reguliavimo panaikinimo (1 variantas) poveikis yra akivaizdus. Pagrindinė 
jo priežastis – konkurencijos didmeninėje ir mažmeninėje rinkose nebuvimas. 2b ir 3c 
politikos variantai padarytų teigiamą palyginamą poveikį socialinei gerovei. Šie variantai 
panašūs tuo, kad vartotojai gautų naudos, nes mažmeninių kainų ribos būtų taikomos dar ir 
duomenų perdavimui. 3c varianto poveikis būtų panašus į 2b varianto poveikį, tačiau nebūtų 
ilgalaikio kainų reguliavimo. Reikėtų pažymėti, kad 3c variantas grindžiamas ne tokia griežta 
kainų ribų strategija, todėl lieka galimybių rinkos jėgoms pačioms nustatyti kainas.

Apskritai nedidelis tarptinklinio ryšio paslaugų, išskyrus mažmeninio duomenų perdavimo 
paslaugas, elastingumas reiškia, kad poveikis bendrai gerovei yra nedidelis, todėl ir šių 
politikos variantų skirtumai nedideli, nes kainų mažinimas reiškia tik tai, kad vartotojai moka 
mažiau už beveik tokį patį vartojimą, t. y vartojimas perkeliamas nuo įmonių vartotojams. 
Tačiau tokia padėtis gali pasikeisti dėl prognozuojamo duomenų perdavimo apimties 
didėjimo, nes dėl mažesnių duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainų turėtų padidėti tokių 
paslaugų apimtis.
Administravimo išlaidos
Pasirinkus 1, 2a ir 2b politikos variantus didelių išlaidų nebus patirta, nes jie susiję arba su 
reguliavimo netaikymu, arba su esamos padėties išlaikymu – atitikties užtikrinimo išlaidos ir 
administracinės išlaidos nepasikeistų. 3c politikos variantui įgyvendinti reikės laiko, nes 
reikės išspręsti nemažai techninių, saugumo ir maršruto parinkimo klausimų – šį darbą 
bendradarbiaudami turėtų atlikti Komisija, EERRI, operatoriai ir galbūt standartizavimo 
įstaigos. Kita vertus, įdiegus struktūrinę priemonę ir panaikinus mažmeninių kainų ribas, 
stebėsenos ir atitikties užtikrinimo išlaidos turėtų sumažėti. 

7. POLITIKOS VARIANTŲ PALYGINIMAS
Palyginus 2b ir 3c politikos variantus kokybiškai ir kiekybiškai, nustatyta, kad abu padarytų 
teigiamą poveikį socialinei gerovei. 2b variantas (kainų ribojimas) būtų šiek tiek naudingesnis 
vartotojų apsaugai, nes, pasirinkus šį variantą, mažmeninėje rinkoje būtų tiesiogiai imamasi 
radikalių reguliavimo priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad nepriklausomai nuo rinkos 
sąlygų visi vartotojai visuomet mokėtų mažesnes kainas. Kita vertus, 3c politikos variantas 
suteikia galimybę sustiprinti konkurenciją tarptinklinio ryšio paslaugų rinkoje ir sumažinti 
vartotojams kainas. Be to, siekiant užtikrinti tam tikro masto vartotojų apsaugą, kol atsiejimo 
priemonė bus visiškai įdiegta ir taps veiksminga, tam tikrą laikotarpį būtų toliau taikomos 
apsauginės kainų ribos. Šis politikos variantas paskatintų konkurenciją ir taip padėtų užtikrinti 
stabilesnį reguliavimą per ilgesnį laikotarpį. Pasirinkus 2b politikos variantą, konkurenciją 
skatinančių struktūrinių pokyčių neatsiras, todėl greičiausiai po 2015 m. reikės nustatyti 
naujas reguliuojamas mažmenines kainas. Todėl siūloma taikyti persvarstytą Tarptinklinio 
ryšio reglamentą, pagal kurį dešimties metų laikotarpiu būtų įgyvendinamas 3c politikos 
variantas, o Komisija kas dvejus metus teiktų išsamią to reglamento veikimo ataskaitą. 

8. VERTINIMAS IR STEBĖSENA
Nacionalinės reguliavimo institucijos, EERRI ir Komisija labai atidžiai stebės tarptinklinio 
judriojo ryšio reguliavimo pratęsimo padarinius. Nacionalinės reguliavimo institucijos turės 
toliau stebėti ir prižiūrėti, kaip laikomasi reglamento, taip pat galės savo iniciatyva imtis 
priemonių, kad, laikydamosi iš dalies pakeisto reglamento sąlygų, užtikrintų atitiktį tam 
reglamentui. Pratęsto tarptinklinio ryšio reglamento vertinimui galima taikyti panašų metodą 
kaip ir dabar galiojančiam reglamentui. Numatoma, kad Komisija, atsižvelgusi į EERRI 
nuomonę, persvarstys reglamento veikimą ir 2015 m. Tarybai ir Parlamentui pateiks ataskaitą. 



LT 8 LT

Vėliau Komisija ataskaitas rengs reguliariai kas dvejus metus iki reglamento galiojimo 
pabaigos 2022 m. 


