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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas) 16 

straipsnio 4 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 17 straipsnio 7 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“, 9, 23, 24 ir 25 punktais, Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-444 „Dėl Balso 

skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo“ (toliau – 

Įsakymas Nr. (1.9E)1V-444) ir 2020 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 

2021/654, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972 papildoma nustatomu 

bendru didžiausiu Sąjungos masto judriojo ryšio balso skambučių užbaigimo paslaugų tarifu ir bendru 

didžiausiu Sąjungos masto fiksuotojo ryšio balso skambučių užbaigimo paslaugų tarifu (toliau – 

Deleguotasis aktas) 1 straipsnio 1 dalimi, 2 straipsnio 1 dalies a punktu, 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis: 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. Europos Komisija Deleguotojo akto 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatė visoje Europos 

Sąjungoje bendrus didžiausius balso skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose 

paslaugų tarifus (kainas), kurie taikomi visiems balso skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo 

ryšio tinkluose paslaugų teikėjams visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Atsižvelgiant į tai, 

nuo 2021 m. liepos 1 d. balso skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose paslaugų 

tarifai (kainos), jų taikymo tvarka ir terminai nustatomi Europos Sąjungos lygmeniu, t. y. 

Deleguotuoju aktu. 

1.2. Deleguotojo akto 2 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta, kad balso skambučių užbaigimo 

viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose paslauga apima ir sujungimo prievadus. 

1.3. Įsakymu Nr. (1.9E)1V-444 buvo pradėtas Balso skambučių užbaigimo individualiuose 

viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimas ne visai Balso skambučių užbaigimo 

individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo procedūrai atlikti, tai yra atlikti 

tik rinkos tyrimo procedūros etapą, kurio metu sprendžiama dėl didelę įtaką šioje rinkoje turintiems 

ūkio subjektams nustatytų kainų kontrolės įpareigojimų nustatymo, keitimo ir (ar) panaikinimo. 

1.4. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) 2020 m. atlikus Balso 

skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimą, Tarnybos 

direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-630 „Dėl Balso skambučių užbaigimo 

individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos apibrėžimo“ 1.3.7 papunktyje buvo 

apibrėžta Balso skambučių užbaigimo UAB „ECOFON“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinka. 

1.5. Tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-654 „Dėl ūkio 

subjekto UAB „ECOFON“, turinčio didelę įtaką Balso skambučių užbaigimo UAB „ECOFON“ 

viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje“ (toliau – Įsakymas Nr. (1.9E)1V-654) 2 punkte ūkio subjektas 

UAB „ECOFON“ pripažintas turinčiu didelę įtaką Balso skambučių užbaigimo UAB „ECOFON“ 

viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje. 

1.6. Įsakymo Nr. (1.9E)1V-654 4.1 papunktyje ūkio subjektui UAB „ECOFON“ buvo 

pakeistas Tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-1590 „Dėl ūkio subjekto 
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UAB „ECOFON“, turinčio didelę įtaką Balso skambučių užbaigimo UAB „ECOFON“ viešajame 

judriojo ryšio tinkle rinkoje“ (toliau – Įsakymas Nr. 1V-1590) 3.2 papunktyje nustatytas kainų 

kontrolės įpareigojimas, įpareigojant ūkio subjektą UAB „ECOFON“ užtikrinti, kad balso 

skambučių, inicijuotų Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse, užbaigimo UAB „ECOFON“ 

viešajame judriojo ryšio tinkle paslaugų kaina neviršytų Tarnybos ūkio subjektams Telia Lietuva, 

AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „TELE2“ nustatytos balso skambučių, inicijuotų Europos 

ekonominės erdvės valstybėse narėse, užbaigimo Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB 

„TELE2“ viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose paslaugų kainos. 

1.7. Įsakymo Nr. (1.9E)1V-654 4.2 ir 4.3 papunkčiuose ūkio subjektui UAB „ECOFON“ 

nustatytas kainų kontrolės įpareigojimas taikomas viešųjų ryšių tinklų sujungimui naudojamai ryšių 

linijai, kuri apima ir sujungimo prievadus. 

2. K o n s t a t u o j u, kad: 

2.1. Vadovaujantis Įstatymo 17 straipsnio 7 dalimi, jeigu atlikus atitinkamos rinkos tyrimą 

nustatoma, kad jos charakteristikos negali pateisinti įpareigojimų, nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje, 

taikymo ir (arba) joje nėra didelę įtaką turinčių ūkio subjektų, Tarnyba Įstatymo nustatyta tvarka ir 

sąlygomis nenustato Įstatymo 17 straipsnyje nurodytų įpareigojimų ūkio subjektams ir (ar) panaikina 

didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turėjusiems ūkio subjektams nustatytus įpareigojimus, jei tokie buvo 

nustatyti.  

2.2. Atsižvelgiant į tai, kad Deleguotasis aktas yra privalomas tiesioginio taikymo teisės aktas, 

kuriame nustatyti bendri didžiausi Europos Sąjungos masto balso skambučių užbaigimo viešuosiuose 

judriojo ryšio tinkluose paslaugų tarifai (kainos) turi būti taikomi visiems balso skambučių užbaigimo 

viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose paslaugų teikėjams bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje 

narėje ir į šio įsakymo 1.1, 1.3–1.6 papunkčiuose nustatytas aplinkybes, Įsakymo Nr. (1.9E)1V-654 

4.1 papunktyje, Įsakymo Nr. 1V-1590 3.2.1 papunktyje nustatyti kainų kontrolės įpareigojimai dalyje 

dėl nustatytos Balso skambučių užbaigimo UAB „ECOFON“ viešajame judriojo ryšio tinkle 

paslaugų kainos (tarifo) yra naikintini. 

2.3. Atsižvelgiant į šio įsakymo 1.1, 1.2, 1.7 papunkčius, kainų kontrolės įpareigojimas, 

nustatytas Įsakymo Nr. (1.9E)1V-654 4.2 ir 4.3 papunkčiuose, keistinas, kiek jis susijęs su sujungimo 

prievadais.  

3. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios: 

3.1. Įsakymo Nr. (1.9E)1V-654 4.1 papunktį; 

3.2. Įsakymo Nr. 1V-1590 3.2.1 papunktį. 

4. P a k e i č i u : 

4.1. Įsakymo Nr. (1.9E)1V-654 4.2 papunktį ir išdėstau jį taip: 

4.1.1. Kiek tai susiję su balso skambučių užbaigimo UAB „ECOFON“ viešajame judriojo 

ryšio tinkle paslaugų teikimu susijusiomis priemonėmis, kai ūkio subjektas UAB „ECOFON“ yra 

sujungęs savo viešąjį judriojo ryšio tinklą su kito operatoriaus viešuoju ryšių tinklu, nereikalauti kito 

operatoriaus mokėti už su balso skambučių užbaigimo UAB „ECOFON“ viešajame judriojo ryšio 

tinkle paslaugų teikimu susijusias priemones, t. y. ūkio subjektas UAB „ECOFON“ sąnaudas, 

susijusias su balso skambučių užbaigimo UAB „ECOFON“ viešajame judriojo ryšio tinkle paslaugų 

teikimu susijusiomis priemonėmis, išskyrus ryšių liniją, bet įskaitant sujungimo prievadus, dengia 

pats. Operatoriui, sujungusiam viešąjį ryšių tinklą su ūkio  subjekto UAB „ECOFON“ viešuoju 

judriojo ryšio tinklu, nustačius užmokesčius už su balso skambučių užbaigimo to operatoriaus 

viešajame ryšių tinkle teikimu susijusias priemones, ūkio subjektas UAB „ECOFON“ gali nustatyti 

analogiškus užmokesčius. 

4.2. Įsakymo Nr. (1.9E)1V-654 4.3 papunktį ir išdėstau jį taip: 

4.2.1. Kiek tai susiję su viešųjų ryšių tinklų sujungimui naudojama ryšių linija, jungiančia 

ūkio subjekto UAB „ECOFON“ viešąjį judriojo ryšio tinklą su kito operatoriaus viešuoju ryšių tinklu, 

išskyrus sujungimo prievadus:  

4.2.1.1. ūkio subjektas UAB „ECOFON“ privalo leisti įrengti bei teikti ryšių liniją, išskyrus 

sujungimo prievadus, viešąjį ryšių tinklą su ūkio subjektu UAB „ECOFON“ viešuoju judriojo ryšio 

tinklu ketinančiam sujungti (ar sujungusiam) operatoriui (arba šio operatoriaus pasirinktam trečiajam 
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asmeniui), jei jo siūloma ryšių linijos, išskyrus sujungimo prievadus, įrengimo bei teikimo kaina yra 

mažesnė negu kaina, už kurią šią ryšių liniją, išskyrus sujungimo prievadus, įrengti bei teikti siūlo 

ūkio subjektas UAB „ECOFON“; 

4.2.1.2. padengti 50 procentų ryšių linijos, išskyrus sujungimo prievadus, įrengimo ir teikimo 

sąnaudų. 

5. N u s t a t a u, jog šis įsakymas įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d. 

6. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti 

skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

7. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Tarnybos interneto svetainėje. 

 

 

Direktorius  

 


