
EXPECTED RESULTS

Enhancing regulatory framework of the GNCC 
in order to come in line with the EU regulatory 
framework and make it compatible with 
the EU telecom industry developments

მოსალოდნელი შედეგები

COMPONENT 1

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 
ჩარჩო კანონმდებლობის გაძლიერება 
ევროკავშირის ჩარჩო კანონმდებლობის  
შესაბამისად და ევროკავშირის 
სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიებთან 
შესაბამისობის უზრუნველყოფა
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Relevant markets are redefined and methodology for 
SMP (Significant Market Power) determination developed

COMPONENT 3

რელევანტური ბაზრების განსაზღვრა და 
მეთოდოლოგია  SMP-ის დადგენის 
(მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლება) შესახებ
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Strengthening the mechanism for future spectrum 
awards for GNCC and relevant stakeholders

COMPONENT 4

რელევანტური ბაზრების განსაზღვრა და 
მეთოდოლოგია  SMP-ის დადგენის 
(მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლება) შესახებ
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Enhancing GNCC capacities in Internet Governance 
IG, and network security issues

COMPONENT 5

ინტერნეტ მმართველობისა (IG) და ქსელური 
უსაფრთხოების საკითხებში კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიის შესაძლებლობების გაზრდა
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Outlining the role of the GNCC 
in national/ international 
roaming regulations according 
to the EU roaming regulations

This publication has been produced with the 
assistance of the European Union. The contents 
of this publication are the sole responsibility of 
the Twinning partners and do not necessarily 
reflect the views of the European Union. 

COMPONENT 6

GNCC- ის როლის წარმოჩენა  
ნაციონალური/საერთაშორისო 
როუმინგის რეგულაციებში 
ევროკავშირის როუმინგის 
რეგულაციების მიხედვით
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GNCC contribution to encourage fixed and wireless 
broadband development enhanced by defining guidelines 
for infrastructure barrier removal, infrastructure sharing, 
net neutrality and access regulation in regard to DAE 
(Digital Agenda for Europe), and taking into account 
the need of Universal Service Provision

COMPONENT 2

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის  (GNCC)  
წვლილის შეტანა  ფიქსირებული და უსადენო 
ფართოზოლოვანი მომსახურების განვითარების 
სტიმულირების მიზნით სახელმძღვანელოების 
განსაზღვრაში  ინფრასტრუქტურული ბარიერის 
მოცილების, ინფრასტრუქტურის გაზიარების, 
ქსელის ნეიტრალიტეტისა და რეგულაციის  
ხელმისაწვდომობზე  DAE-ს(ევროპისთვის 
ციფრული დღის წესრიგის) და უნივერსალური 
მომსახურების დებულების გათვალისწინებით.
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The European Union for Georgia



CONTACT INFORMATION:
საკონტაქტო ინფორმაცია:
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of the Republic of Lithuania (RRT)
ლიტვის რესპუბლიკის კომუნიკაციების 
მარეგულირებელი ორგანო (RRT)
Mortos str. 14, LT-03219 Vilnius, Lithuania
მურაოს ქ. 14, LT-03219 ვილნიუსი, ლიტვა
Tel.: +370 5 210 56 33
Fax: +370 5 216 15 64
E-mail: rrt@rrt.lt
www.rrt.lt

German Federal Ministry for Economic 
Affairs and Energy (BMWi)
გერმანიის ფედერალური ეკონომიკისა 
და ენერგეტიკის სამინისტრო
D-11019 Berlin, Germany
Tel.: +49 (0) 30 2014 6093 
Fax: +49 (0) 30 2014 5376
E-mail: BMWI-TWINNING@bmwi.bund.de 
Web: http://www.bmwi.de

Office of Electronic Communications of the 
Republic of Poland (UKE)
პოლონეთის რესპუბლიკის ელექტრონული 
კომუნიკაციების ოფისი (UKE)
7/9, Giełdowa str., 01-211 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 330 4000
Fax: +48 22 53 49 162
E-mail: uke@uke.gov.pl
www.uke.gov.pl

Central Project Management Agency (CPMA)
ცენტრალური პროექტის მართვის 
სააგენტო (CPMA)
S. Konarskio str. 13, LT-03109 Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 251 4400
Fax: 370 5 251 4401
E-mail: info@cpva.lt
www.cpva.lt

OVERALL OBJECTIVE
The overall objective of this project is to support Georgia 
in development of telecom regulatory framework in line 
with EU regulatory framework and to ensure the provision 
of competitive environment for all market players, in the 
Georgian electronic communications sector.

ამ პროექტის საერთო მიზანია, ხელი შეუწყოს 
საქართველოს ტელეკომის ჩარჩო 
კანონმდებლობის განვითარებას ევროკავშირის  
ჩარჩო კანონმდებლობის შესაბამისად და 
უზრუნველყოს ბაზარზე კონკურენტული გარემოს 
შექნმა  ყველა მონაწილესათვის საქართველოს 
ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში

საერთო მიზანი

PROJECT PURPOSE
The purpose of this Projects is to conduct in-depth review 
of Georgian Telecommunication Regulatory frameworks, to 
redefine relevant markets in the electronic communications 
sector that are susceptible to ex ante regulation, to define 
broadband regulatory approach, to conduct a feasibility 
study to assess the necessity of Universal Service provision, 
according to the EU Regulatory Framework and Europe 
2020 Initiative “The Digital Agenda for Europe”.

ამ პროექტების მიზანია საქართველოს 
ტელეკომუნიკაციების ჩარჩო კანონმდებლობის 
სიღრმისეული გადახედვა, ელექტრონული 
კომუნიკაციების სექტორში რელევანტური 
ბაზრების განსაზღვრა, რომლებიც მგრძნობიარეა 
წინა რეგულაციის მიმართ, ფართოზოლოვანი 
მომსახურების საკანონმდებლო მიდგომის 
განსაზღვრა და ტექნიკური განხორციელებადობის 
ანალიზის ჩატარება უნივერსალური მომსახურების 
დებულებაზე წვდომის მიზნით, ევროკავშირის 
მარეგულირებელი ჩარჩოს და ევროპის 2020 
ინიციატივის "ციფრული დღის წესრიგი 
ევროპისთვის" მიხედვით.

პროექტის მიზნები
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„საქართველოს კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიის მხარდაჭერა 
ელექტრონული კომუნიკაციების 

მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის 
დახვეწასა და ინსტიტუციონალურ 

გაძლიერებაში“

Supporting the Georgian National 
Communications Commission (GNCC) 

in developing of its electronic 
communications regulatory framework 
and operational capacities in line with 

EU regulatory framework
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