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Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai
Ūnijas iela 45
Rīgā, LV-1039
Par tirgus analīzes ziņojumu
Esam iepazinušies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators)
publicēto tirgus analīzes konsultāciju dokumentu Precizēts konsultāciju dokuments par
ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā
individuālos publiskos telefonu tīklos tirgus analīzi.
Vēlamies izteikt sekojošus komentārus par minēto tirgus analīzes ziņojumu (turpmāk
– Dokuments):
1. Dokumenta nodaļā “13.1 SIA „Tet” piemērotās saistības” 4.punktā ir atsauce uz EK
2020.gada 18.decembra Deleģēto regulu (ES) 2021/654, taču nav minēts būtisks
apstāklis, ka Regulas 4. un 5. pants attiecas uz zvaniem, kas veikti no Savienības
numuriem. Minētais būtiski ietekmē regulā noteikto savienojumu pabeigšanas tarifu
piemērošanu, tāpēc Dokumentu nepieciešams papildināt sekojoši:
“Tarifu augšējas robežas un izmaksu aprēķināšanas, daļā par balss savienojuma
pabeigšanas tarifiem, saistība netiek regulēta kopš 2021.gada 1.jūlija, pateicoties EK
2020.gada 18.decembra Deleģētai regulai (ES) 2021/654, ar ko Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvu (ES) 2018/1972 papildina, nosakot vienotu maksimālo Savienības
mēroga mobilā balss savienojuma pabeigšanas tarifu un vienotu maksimālo Savienības
mēroga fiksētā balss savienojuma pabeigšanas tarifu (turpmāk – Deleģētā regula (ES)
2021/654) savienojumiem, kas veikti no Savienības numuriem.
Deleģētajā regulā (ES) 2021/654 noteiktajā savienojumu pabeigšanas tarifā
savienojumiem, kas veikti no Savienības numuriem, ir iekļautas jebkuras izmaksas, kas
saistītas ar izsaukuma maršrutēšanu operatora elektronisko sakaru tīklā no
starpsavienojuma punkta (fiziska vai loģiska) līdz galalietotāja tīkla pieslēguma punktam,
tai skaitā:….”
2. Dokuments neparedz būtiskas ietekmes statusa noteikšanu un caurredzamības
saistību un saistību attiecībā uz piekļuvi elektronisko sakaru tīklam piemērošanu diviem
komersantiem, kuri ir aktīvi tirgū Nr.1. Šie komersanti ir SIA “Tele2” un SIA “Bite Latvija” –
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abiem ir vismaz viens starpsavienojuma līgums par savienojumu pabeigšanas
pakalpojumiem fiksētajos elektronisko sakaru tīklos un numerācijas lietošanas tiesības uz
fiksēto tīklu numuriem. Turklāt ar abiem minētajiem komersantiem tiek veiktas arī fiksēto
tīklu numuru pārvietošanas, lai nodrošinātu numura saglabāšanas pakalpojumu.
Aicinām Regulatoru noteikt arī SIA “Tele2” un SIA “Bite Latvija” būtisku ietekmi tirgū
Nr.1 un piemērot caurredzamības saistību un saistību attiecībā uz piekļuvi elektronisko
sakaru tīklam.
Ar cieņu,
Juridiskās daļas
Darbības atbalsta vadītāja
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