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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas) 

16 straipsnio 11 dalimi, Rinkos tyrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-297 „Dėl Rinkos 

tyrimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 12 ir 13 punktais ir atsižvelgdamas į 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnybos) Strategijos departamento 

direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus Žvalionio 2014 m. liepos 18 d. tarnybinį pranešimą 

Nr. LD–1627: 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1 Tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-669 „Dėl 

Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose 

fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo“ buvo pradėtas Skambučių užbaigimo individualiuose 

viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos (toliau – Rinka) 

tyrimas. 

1.2 Vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi ir Taisyklių 12 punktu, Rinkos 

tyrimas turi būti baigtas 2014 m. liepos 31 d. 

1.3 Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 16 straipsnio 12 dalimi ir Taisyklių 28 punktu, 

pateikė sprendimų projektus dėl Rinkos tyrimo rezultatų Europos Komisijai, kuri 2014 m. liepos 

14 d. raštu Nr. 10432 pareiškė rimtas abejones dėl Tarnybos sprendimų projektų ir nurodė, kad 

Tarnybos siūlomos priemonės sukurs kliūčių vidaus rinkai. 

1.4 Tarnyba 2014 m. liepos 15 d. raštu Nr. (35.3) 1B-2670 pranešė Europos Komisijai, 

kad atšaukia pateiktus sprendimų projektus dėl Rinkos tyrimo rezultatų. 

2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Taisyklių 13 punktu, Tarnyba turi teisę 

motyvuotai bet kuriuo metu nutraukti rinkos tyrimą. 

3. N u t r a u k i u Rinkos tyrimą. 

4. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt. 
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