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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS VADYMO MODELIO PAKEITIMO
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų
technologijų įmones vienijanti verslo organizacija Lietuvoje, tarp kurios atstovaujamų sričių
yra ir telekomunikacijų sektorius, kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministeriją dėl Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymo Nr.
IX-2135 pakeitimo įstatymo projekto Nr. 20-12044 (toliau – Projektas), kuriuo, be kitų
pakeitimų, siūloma keisti Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) valdymo modelį,
numatant, kad vietoje Tarnybos direktoriaus jai vadovautų penkių asmenų taryba.
LVK vertinimu, efektyvus ir nepriklausomas Tarnybos veikimas yra ypač svarbi sąlyga
Lietuvos telekomunikacijos sektoriaus konkurencingumo, plėtros, teikiamų paslaugų kokybės
ir kainų patrauklumo užtikrinimui. Bet kokios abejonės dėl Tarnybos ar jos valdymo organų
nepriklausomumo nuo valstybės politiką elektroninių ryšių srityje formuojančių valstybės
institucijų gali turėti itin neigiamą poveikį Tarnybos reputacijai bei pasitikėjimui Tarnybos
kaip rinkos reguliuotojo priimamais sprendimais ir jų objektyvumu.
Todėl LVK nepritaria skubos tvarka kartu su 2018 m. gruodžio 11 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių
ryšių kodeksas (nauja redakcija), perkėlimu į nacionalinę teisę siūlomam svarstyti Tarnybos
valdymo modelio pakeitimui. Atkreipiame dėmesį, jog viešosioms konsultacijoms šiuo
klausimu buvo skirtas vos 4 darbo dienų terminas vasaros laikotarpiu (rugpjūčio 24-28 d.).
LVK nuomone, tokio pobūdžio reformos turi būti įgyvendinamos itin atidžiai ir apgalvotai,
siekiant nepabloginti egzistuojančio reguliavimo mechanizmo ir nesukelti neapibrėžtumo
rinkai, todėl tokią skubą vertiname kaip blogos teisėkūros pavyzdį.
Prašome nepritarti Projekto nuostatoms, susijusioms su Tarnybos valdymo modelio
pakeitimu. Siūlome šį klausimą apsvarstyti atskirai, rinkai pristačius išsamius tokio siūlymo
argumentus, o ne kartu su įstatymų projektais, skirtais Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos (ES) 2018/1972 perkėlimui į nacionalinę teisę.
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