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Tema:

Gerb. Ministre,
1. SANTRAUKA
(1)

Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Europos Komisija įvertino priemonę
„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra“ (toliau –
priemonė arba RAIN) ir nusprendė neteikti prieštaravimų, kadangi su minėtąja
priemone susijusi valstybės pagalba suderinama pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo (SESV) 107 straipsnio 3 dalies c punktą.

2. PROCEDŪRA
(2)

Pasibaigus diskusijoms iki pranešimo, 2012 m. sausio 4 d. registruotu raštu pagal
SESV 108 straipsnio 3 dalį Lietuvos institucijos pranešė apie Komisijos patvirtintos
pagalbos schemos SA.281921 (toliau – pradinė schema) geografinės taikymo srities
išplėtimą. 2012 m. vasario 10 d. registruotu raštu Komisija paprašė papildomos
informacijos apie pasiūlytą priemonę; į šį raštą Lietuvos institucijos atsakė 2012 m.
kovo 8 d. registruotu raštu.

3. PRIEMONĖS APIBŪDINIMAS
(3)

Tikslai. Projekto tikslas – Lietuvos kaimo vietovėse, kuriose šiuo metu plačiajuosčio
ryšio paslaugos neteikiamos ir kurių artimiausiu metu nenumatoma įtraukti į
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plačiajuosčio ryšio aprėptį, plėtoti elektroninių tinklų infrastruktūrą didmeninėms
plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti.
(4)

Spręsdamos būtinos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros trūkumo klausimą, Lietuvos
valdžios institucijos Lietuvos piliečiams ir verslininkams siekia sudaryti geresnes
sąlygas naudotis plačiajuosčiu ryšiu kaimo vietovėse. Jos tikisi, kad
neaptarnaujamose vietovėse sukūrus magistralinį (angl. backhaul arba middle-mile)
tinklą2, dėl mažesnių investicinių sąnaudų komerciniams operatoriams bus lengviau
patekti į rinką, drauge jie bus skatinami plėsti savo plačiajuosčio ryšio tinklo aprėptį
kaimo vietovėse. Įdiegus tinklą, atsirastų galimybė teikti atvirą didmeninę prieigą
tretiesiems operatoriams, kurie galėtų prijungti savo prieigos infrastruktūrą (t. y.
„paskutinės mylios“ tinklo segmentą) ir teikti plačiajuosčio ryšio paslaugas
galutiniams vartotojams.

(5)

Pranešimas susijęs tik su anksčiau patvirtintos priemonės geografinės taikymo srities
išplėtimu, pirminis biudžetas papildomai nedidinamas. Lietuvos institucijos
paaiškino, kad geografinė taikymo sritis plečiama todėl, kad po pagalbos priemonės
įgyvendinimo (2010–2011 m.) labai padaugėjo prašymų paremti plačiajuosčio ryšio
projektus3. Šie prašymai pateikti iš vietovių, kurios nėra ekonomiškai patrauklios
privatiems investuotojams – dažniausiai izoliuotų, kur prisijungimo išlaidos dėl
atstumų iki esamos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros yra labai didelės. Todėl
komercinių paslaugų teikėjai (elektroninių ryšių operatoriai) nesuinteresuoti
investuoti į plačiajuosčio ryšio tinklus, kurie sudarytų galimybes tose vietovėse teikti
plačiajuosčio ryšio paslaugas.

(6)

Visos kitos pradinės priemonės nuostatos išlieka nepakitusios.

(7)

Teisinis pagrindas. Priemonės, apie kurią pranešta, pagrindas – i) Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymas4, ii) Lietuvos plačiajuosčio ryšio
infrastruktūros 2005–2010 metų plėtros strategija5, iii) Lietuvos plačiajuosčio ryšio
infrastruktūros 2005–2010 metų plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas6,
iv) 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programa7, v) 2007–2013 m.
ekonomikos augimo veiksmų programos papildymas8, vi) projekto, vykdomo pagal
Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė
visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.2-IVPK-01 „Plačiajuosčiai elektroninių
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Magistraliniai (arba middle mile) tinklai apima kamieninių (pagrindinių) tinklų ir prieigos (arba
„paskutinės mylios“) tinklų tarpines linijas.
Iki 2011 m. pabaigos įgyvendinant RAIN projektą buvo pasirašyta 40 sutarčių dėl didmeninių
plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimo.
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas („Valstybės žinios“, 2004 4 30, Nr. 69-2382).
Dėl Lietuvos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005–2010 metų plėtros strategijos patvirtinimo
(„Valstybės žinios“, 2005 11 19, Nr. 137-4920).
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1231 „Dėl Lietuvos
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005-2010 metų plėtros strategijos patvirtinimo“ pakeitimo
(„Valstybės žinios“, 2008 10 23, Nr. 122-4637).
Patvirtinta 2007 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimu K(2007) 37401.
Dėl Projekto, vykdomo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.2-IVPK-01 „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių
tinklai“, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo („Valstybės žinios“, 2008 4 19, Nr. 45-1717).
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ryšių tinklai“ finansavimo sąlygų aprašas9. Remiantis Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1083/200610 RAIN projektas priskiriamas prie didelės apimties projektų.
(8)

Tikslinės vietovės. Lietuvos valdžios institucijos parengė išsamią plačiajuosčio ryšio
aprėpiamų vietovių kartografiją, siekdamos nustatyti tikslines vietoves, kuriose
būtina valstybės intervencija. Po priemonės išplėtimo, apie kurį pranešta, ji bus
taikoma 180-čiai papildomų kaimo vietovių. Priemonė apims tik tas vietoves, kuriose
nėra tinkamos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros („baltosios“ sritys). Kaip nurodyta
ankstesniame sprendime, įgyvendinant priemonę, apie kurią pranešta, magistralinės
šviesolaidinės linijos bus tiesiamos tik ten, kur nėra panašios kitų privačių operatorių
infrastruktūros.

(9)

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis. Lietuvos institucijos viešai
konsultavosi su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis dėl naujų sričių, kuriose
turi būti įgyvendinama pagalbos schema, apie kurią pranešta. Išsamus planuojamos
infrastruktūros mazgų sąrašas ir atitinkami žemėlapiai buvo paskelbti viešosios
įstaigos „Plačiajuostis internetas“ svetainėje11. Vykstant konsultacijoms esami
operatoriai susirūpinimo nepareiškė. Jie nepasiūlė jokio investicinio plano, kuris
galėtų pakeisti šviesolaidines linijas, numatytas nutiesti įgyvendinant pagalbos
priemonę, apie kurią pranešta.

(10)

2011 m. rugsėjo 8 d. Komisijai pateiktu raštu Nacionalinė ryšių reguliavimo tarnyba
nepareiškė prieštaravimų dėl RAIN projekto taikymo srities išplėtimo, jeigu jis
suderinamas su Europos Komisijos valstybės pagalbos sprendimu N 183/2009, t. y.
pradine schema. Projektą taip pat patvirtino Lietuvos Respublikos konkurencijos
taryba.

(11)

Projekto planas. Projektą sudaro dvi dalys: I) plačiajuosčio ryšio tinklai bus kuriami
žiedo infrastruktūros principu – šešių regioninių paskirstymo žiedų pavidalu.
Statybos darbus (civilinės inžinerijos darbai, kabelių šulinių įrengimas, šviesolaidinių
linijų skaidulos ir kt.) atliks pagal atitinkamus nacionalinius teisės aktus ir ES viešojo
pirkimo direktyvas atviro konkurso būdu atrinkti privatūs rangovai. Naujasis RAIN
tinklas nuosavybės teise priklausys valstybei. II) valdyti RAIN tinklą ir teikti
didmenines paslaugas tretiesiems paslaugų teikėjams bus patikėta viešajam pelno
nesiekiančiam juridiniam subjektui „Plačiajuostis internetas“. RAIN tinklą prižiūrės
ir aptarnaus atviro konkurso būdu atrinkti privatūs operatoriai.

(12)

Didmeninė prieiga. Remdamosi Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio
ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos gairių12 51 straipsnio f punkto
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Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008
m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. T-66 „Dėl Projekto, vykdomo pagal Ekonomikos augimo veiksmų
programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.2-IVPK-01
„Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(„Valstybės žinios“, 2008 12 30, Nr.149-6074).
2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis
Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, OL L 210, 2006 7 31.
Tiesioginė nuoroda:
http://www.placiajuostis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=43
Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos gairės, OL
C 235, 2009 9 30, p. 7.
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reikalavimais, Lietuvos institucijos patvirtino, kad įdiegus naująjį tinklą, didmeninės
magistralinės prieigos paslaugos elektroninių ryšių operatoriams, norintiems teikti
ryšio paslaugas galutiniams vartotojams, bus teikiamos atviromis ir
nediskriminuojančiomis sąlygomis. Didmeninis tinklo operatorius, viešoji įstaiga
„Plačiajuostis internetas“, mažmeninių paslaugų neteiks.
(13)

Technologija. Kaip nurodyta pradinėje priemonėje, pasirinkta tinklo topologija
užtikrinamas technologinis priemonės neutralumas: naujasis tinklas kaip magistralinė
linija bus tinkama keletui skirtingų platformų, kurių operatoriai galės teikti savo
paslaugas galutiniams vartotojams.

(14)

Kainodara. Didmeninės paslaugos įkainius nustatys Susisiekimo ministerija.
Lietuvos institucijų uždavinys – mažmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas tikslinėse
vietovėse teikti už panašią į miestuose teikiamų paslaugų kainą, tačiau nustatant
didmeninių paslaugų įkainius taip pat bus atsižvelgiama į vidutinę mažmeninių
paslaugų kainą, kurią galutiniai vartotojai moka miestuose, kur tokios paslaugos
teikiamos be valstybės finansavimo. Didmeninių paslaugų kainos bus nustatomos
drauge su Nacionaline ryšių reguliavimo tarnyba.

(15)

Paramos gavėjai. Tiesioginis pagalbos gavėjas – didmeninis tinklo operatorius,
viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“. „Plačiajuostis internetas“ yra valstybei
priklausantis pelno nesiekiantis juridinis subjektas. Netiesioginiai pagalbos gavėjai
bus elektroninių ryšių operatoriai, kurie naudos naująjį tinklą mažmeninėms
paslaugoms galutiniams vartotojams teikti.

(16)

Biudžetas ir finansavimo priemonės. Pagalba teikiama tiesioginėmis dotacijomis.
Bendra RAIN projekto suma išlieka nepakitusi13 – maždaug 209 mln. LTL (apytikriai
60,5 mln. EUR). Projektas finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo (ERPF)
lėšomis (51,4 mln. EUR)14 ir Lietuvos lėšomis (9,1 mln. EUR) Lietuvos institucijos
patvirtino, kad ši pagalba negali būti sujungta su pagal kitas vietos, regionines,
nacionalines arba Bendrijos schemas gauta pagalba toms pačioms reikalavimus
atitinkančioms išlaidoms padengti.

(17)

Priemonės trukmė. RAIN projektą planuojama užbaigti 2014 m. gruodžio 31 d.
Laikantis sustabdymo sąlygos, geografinės taikymo srities išplėtimas, apie kurį
pranešta, bus įgyvendintas tik Komisijai pritarus. Lietuvos institucijos patvirtino, kad
jos atliks visus pakeitimus, kurių iki 2014 m. gruodžio 31 d. gali būti reikalaujama
pagal Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam
diegimui Bendrijos gairių15 pakeitimus.

(18)

Pirkimas. Lietuvos institucijos ketina vykdyti trijų etapų konkurso procedūras.
Pirmuoju etapu tinklai bus diegiami pasirenkant mažiausios kainos pasiūlymus.
Antruoju etapu bus skelbiamas konkursas dėl tinklo techninio aptarnavimo,
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Lietuvos institucijos paaiškino, kad pradinio biudžeto užteks papildomoms „baltosioms“ sritims, nes
2009 m. nurodyta suma buvo apskaičiuota įtraukiant PVM. Tačiau pagal Europos Komisijos
reglamentus projektas laikomas didelės apimties projektu, todėl PVM neturėtų būti įskaičiuojamas į
biudžetą.
ERPF lėšos – tai lėšos, skirtos Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ priemonei „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“.
Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos gairės, OL
C 235, 2009 9 30, p. 7.
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pasirenkant ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus. Trečiuoju etapu bus sudaromos
sutartys dėl tinklo įrangos, pasirenkant mažiausios kainos ir techniškai
naudingiausius pasiūlymus. Visos konkurso procedūros bus vykdomos griežtai
laikantis ES ir nacionalinių viešojo pirkimo taisyklių.
(19)

Priežiūra. Kaip nurodyta Elektroninių ryšių įstatyme, priemonės pagalbos gavėjas,
viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, suinteresuotosioms šalims privalo skelbti su
prieiga susijusią informaciją (be kita ko, technines specifikacijas, teikimo ir
naudojimo sąlygas) ir suteikti atvirą prieigą visiems elektroninių ryšių operatoriams.
Įsipareigojimo vykdymą prižiūrės Priežiūros komitetas, remdamasis įstaigos
pateiktomis metinėmis ataskaitomis. Remiantis Lietuvos institucijų pateikta
informacija, bet koks galimas viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ lėšų
perteklius, sukauptas tinklo veikimo metu, bus naudojamas tinklo priežiūrai arba
plačiajuosčio ryšio plėtrai vykdyti kaimo vietovėse.

4. PRIEMONĖS VERTINIMAS
4.1. Pagalba, kaip apibrėžta SESV 107 straipsnio 1 dalyje16
(20)

Priemonės, apie kurią pranešta, pakeitimai nekeičia pirminės Komisijos išvados
byloje SA.28192, kad priemonė yra valstybės pagalba, apibrėžta SESV 107
straipsnio 1 dalyje, ir, be kita ko, patvirtinta pranešančiosios valstybės narės
pranešime.

4.2. Pagalbos suderinamumas
(21)

Atlikdama tyrimą Komisija nesusidūrė su jokiais keblumais ir patvirtinta, kad
išplėtus priemonės geografinę taikymo sritį nedaromas poveikis patvirtintos
priemonės SA. 28192 pirminiam suderinamumo vertinimui, nes priemonė atitinka
Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui
Bendrijos gaires17.

(22)

Naujoms vietovėms, kurioms gali būti taikoma pagalbos schema, Lietuvos
institucijos taiko tuos pačius kartografavimo ir aprėpties analizės, atviro konkurso
procedūrų, technologinio priemonės neutralumo, viešųjų konsultacijų, kainodaros,
atviros prieigos, priežiūros ir kitus pradinėje schemoje nustatytus SA.28192
reikalavimus bei principus.

(23)

Tačiau Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad rengiant atviro konkurso procedūrą, kaip
reikalaujama pagal Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų
sparčiam diegimui Bendrijos gairių 51 dalies b punktą, „Plačiajuostis internetas“
(pagalbos gavėjas) nebuvo pasirinktas.

(24)

Šiuo atveju „Plačiajuostis internetas“ nepasirinks plačiajuosčio ryšio operatoriaus,
kuris jo vardu tiestų ir (arba) eksploatuotų tinklą; jis sukurs ir prižiūrės viešą
infrastruktūrą, prie kurios prieigą turės visi ją naudoti norintys plačiajuosčio ryšio
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2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 87 ir 88 straipsniai tapo SESV 107 ir 108 straipsniais. Naujųjų
straipsnių nuostatos iš esmės atitinka senųjų straipsnių nuostatas. Šiame sprendime nuorodos į SESV
107 ir 108 straipsnius laikomos, jei reikia, nuorodomis į EB sutarties 87 ir 88 straipsnius.
Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos gairės, OL
C 235, 2009 9 30, p. 7.
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operatoriai. Tinklas ir toliau priklausys valstybei. Viešasis pelno nesiekiantis juridinis
subjektas „Plačiajuostis internetas“ vykdys šio valstybei priklausančio tinklo
administravimo veiklą, taip pat valdys RAIN tinklą ir teiks didmenines paslaugas
tretiesiems paslaugų teikėjams. RAIN tinklą prižiūrės ir aptarnaus atviro konkurso
būdu atrinkti privatūs operatoriai.
(25)

Gairių 51 dalies b punkte numatyta kitokia nei čia aprašyta padėtis – tais atvejais, kai
valstybė teikia paramą investuotojams, kuriantiems plačiajuosčio ryšio tinklą,
investuotojai konkuruoja tarpusavyje, kad gautų valstybės finansavimą. Esant tokiai
padėčiai, kai investuotojai konkuruoja tarpusavyje, rengiant atvirą ir
nediskriminacinę atrankos procedūrą (pagal viešojo pirkimo teisės aktų principus)
užtikrinama, kad valstybė neproporcingai neiškraipys konkurencijos, iš anksto
pasirinkdama pagalbos gavėją arba teikdama pirmenybę kuriam nors vienam
plačiajuosčio ryšio operatoriui.

(26)

RAIN tinklo veiklos scenarijus yra kitoks nei nurodyta 51 dalies b punkte. Sistema ne
neproporcingai iškraipoma konkurencija, bet priešingai – dėl daugybės sistemai
būdingų apsaugos priemonių (panašių į numatytas Komisijos sprendime N330/10
Trés Haut Debit18) užtikrinamas labai konkurencingas infrastruktūros, kuriai
skiriamos dotacijos, naudojimas.

(27)

Pirmoji apsaugos priemonė yra ta, kad „Plačiajuostis internetas“ negali veikti kaip
mažmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų teikėjas, todėl negali teikti plačiajuosčio
ryšio paslaugų galutiniams vartotojams; jis tik rengia ir valdo didmeninę prieigą prie
infrastruktūros, skirtą ją naudoti norinčioms trečiosioms šalims. „Plačiajuostis
internetas“ nedalyvauja jokioje tinklo veikloje, kuria siekiama pelno, tik užtikrina
pajamų ir išlaidų pusiausvyrą, o jo veikla apsiriboja tik pasyviosios infrastruktūros
administraciniu valdymu. Be to, „Plačiajuostis internetas“ privalo teisingomis,
skaidriomis ir nediskriminuojančiomis sąlygomis užtikrinti atvirą prieigą prie šio
viešojo subjekto valdomos infrastruktūros. Taigi, šia sistema iš esmės pašalinamas
vienas iš pavojų, galinčių kilti konkurencijai, kai tinklą valdo operatoriais, t. y. noras
pašalinti toje pačioje infrastruktūroje veikiančius konkurentus arba jiems pakenkti.
Be to, kaip pirmiau nurodyta, infrastruktūros kūrimo sutartys bus sudaromos
remiantis įprastais viešojo pirkimo principais.

(28)

Taigi Komisija gali daryti išvadą, kad apsaugos mechanizmo pakanka siekiant
išvengti pernelyg didelio konkurencijos iškraipymo ir kad papildoma atrankos
procedūra nereikalinga.

(29)

Kadangi konkurencijos iškraipymo galimybė labai menka, o pagalbos schemoje nėra
kitų svarbių pakeitimų, išskyrus geografinę taikymo sritį, Komisija nemato priežasčių
nesilaikyti ankstesnio palankaus suderinamumo vertinimo byloje SA. 28192. Tačiau
Komisijos vertinimas neturi poveikio kitoms išvadoms, susijusioms su projekto
įgyvendinimo suderinamumu su ES viešojo pirkimo teisės aktais.

18

Valstybės pagalba SA.31316; C(2011) 7285 final, 2011 m. spalio 19 d., OL C 364, 2011 12 14, p. 2,
65 dalies b punktas,
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/237100/237100_1268937_108_3.pdf
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5. SPRENDIMAS
(30)

Komisija priėjo prie išvados, kad esama priemonė SA. 28192 su pakeitimais,
padarytais priemone, apie kurią pranešta byloje SA.34166, yra suderinama su SESV
107 straipsnio 3 dalies c punktu, todėl nusprendė neprieštarauti priemonei, apie kurią
pranešta.

(31)

Komisija primena Lietuvai, kad privaloma teikti metines pagalbos schemos
įgyvendinimo ataskaitas.

(32)

Lietuvos institucijoms primenama, kad, remiantis SESV 108 straipsnio 3 dalimi, jos
privalo informuoti Komisiją apie bet kokį ketinimą išplėsti arba pakeisti priemonę.

Jeigu šiame rašte yra konfidencialios informacijos, kuri neturėtų būti atskleista trečiosioms
šalims, apie tai praneškite Komisijai per penkiolika darbo dienų nuo šio dokumento gavimo
dienos. Jeigu Komisija negaus argumentuoto prašymo iki minėtojo laikotarpio pabaigos,
bus laikoma, kad Jūs sutinkate, jog visas rašto tekstas būtų atskleistas trečiosioms šalims ir
paskelbtas autentiška kalba interneto puslapyje:
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm
(33)

Prašymą siųskite užšifruotu el. paštu adresu stateaidgreffe@ec.europa.eu arba
registruotu paštu ar faksu adresu:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
Rue Joseph II 70
B-1049 Brussels
Faksas +32 2 29 61242

Pagarbiai,
Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA
Pirmininko pavaduotojas
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