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GROZĪJUMI 001-020  
iesniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 

 

Ziņojums 

Miapetra Kumpula-Natri A8-0372/2016 

Viesabonēšanas vairumtirgi 

 

Regulas priekšlikums (COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ar Regulu (ES) 2015/2120 tiek 

ieviests jauns mazumcenu noteikšanas 

mehānisms Savienības mērogā regulētiem 

viesabonēšanas pakalpojumiem, lai atceltu 

mazumtirdzniecības viesabonēšanas 

papildmaksas, neizkropļojot iekšzemes un 

apmeklētos tirgus. 

(3) Ar Regulu (ES) 2015/2120 tiek 

ieviests jauns mazumcenu noteikšanas 

mehānisms Savienības mērogā regulētiem 

viesabonēšanas pakalpojumiem, lai no 

2017. gada 15. jūnija atceltu 

mazumtirdzniecības viesabonēšanas 

papildmaksas, neizkropļojot iekšzemes un 

apmeklētos tirgus, jo viesabonēšanas 

maksas noteikšana Eiropā, kurā nav 

robežu, nav pamatota. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Regula (ES) 2015/2120 paredz 

iespēju viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējam piemērot „godīgas 
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izmantošanas politiku” saskaņā ar 

īstenošanas aktiem, kas minēti Regulas 

(ES) Nr. 531/2012 6.d pantā. Atbilstošas 

godīgas izmantošanas politikas ieviešana 

ir būtiski svarīga finansiāli ilgtspējīga 

viesabonēšanas vairumtirgu un 

mazumtirgu modeļa nodrošināšanā. 

Jāpanāk, lai dāsna godīgas izmantošanas 

politika viesabonentiem tiktu papildināta 

ar tādas vairumtirdzniecības maksimālās 

maksas piemērošanu, kas atspoguļo 

viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 

patiesās izmaksas un kas ļautu pēc 

iespējas lielākam skaitam operatoru 

piedāvāt „abonēšanu viesos kā mājās”, 

ievērojami nepalielinot viņu izmaksas, 

nekaitējot konkurētspējīgiem iekšzemes 

tirgiem un nepalielinot izmaksas 

iekšzemes patērētājiem. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Regulā (ES) 2015/2120 paredzētā 

mazumtirdzniecības viesabonēšanas 

papildmaksu atcelšana, ko dēvē arī par 

"abonēšanu viesos kā mājās" (RLAH), ir 

nepieciešama, lai visā Savienībā izveidotu 

digitālo vienoto tirgu un atvieglotu tā 

darbību. Tomēr ar minēto regulu vien 

nepietiek, lai nodrošinātu pareizu 

viesabonēšanas tirgus darbību. 

(4) Regulā (ES) 2015/2120 paredzētā 

mazumtirdzniecības viesabonēšanas 

papildmaksu atcelšana, ko dēvē arī par 

"abonēšanu viesos kā mājās" (RLAH), ir 

nepieciešama, lai visā Savienībā izveidotu 

digitālo vienoto tirgu un atvieglotu tā 

darbību, kā arī samazinātu izmaksas 

patērētājiem. Tomēr ar minēto regulu vien 

nepietiek, lai nodrošinātu pareizu un 

ilgtspējīgu viesabonēšanas tirgus darbību. 

Tādēļ vajadzētu nodrošināt, ka šī regula, 

atceļot mazumtirdzniecības 

viesabonēšanas papildmaksas, neskar 

iekšzemes tirgos ieviestos cenu 

noteikšanas modeļus. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Tāpēc uz viesabonēšanas 

papildmaksu atcelšanu no 2017. gada 15. 

jūnija, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 

531/2012, attiecas jebkurš Komisijas 

ierosināts leģislatīvs akts, kurā, 

pamatojoties uz Komisijas iepriekš veikto 

viesabonēšanas vairumtirgu pārskatīšanu, 

paredzēti atbilstoši pasākumi. 

(5) Tāpēc uz viesabonēšanas 

papildmaksu atcelšanu no 2017. gada 15. 

jūnija, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 

531/2012, attiecas jebkurš Komisijas 

ierosināts leģislatīvs akts, kurā, 

pamatojoties uz Komisijas iepriekš veikto 

viesabonēšanas vairumtirgu pārskatīšanu, 

paredzēti atbilstoši pasākumi, lai būtu 

iespējama mazumtirdzniecības 

viesabonēšanas papildmaksu atcelšana. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Sevišķi tas, kā pašreiz darbojas 

viesabonēšanas vairumtirgi, var ietekmēt 

konkurenci un ieguldījumus vietējo 

operatoru iekšzemes tirgos, jo 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas 

maksas, salīdzinot ar galalietotājiem 

piemērotajām iekšzemes mazumcenām, ir 

pārmērīgi augstas. Tas īpaši attiecas uz 

mazākiem operatoriem vai operatoriem ar 

pārsvarā izejošu datu plūsmu, tādējādi 

padarot RLAH par strukturāli 

neilgtspējīgu. 

(8) Sevišķi tas, kā pašreiz darbojas 

viesabonēšanas vairumtirgi, var ietekmēt 

konkurenci un ieguldījumus vietējo 

operatoru iekšzemes tirgos, jo 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas 

maksas, salīdzinot ar galalietotājiem 

piemērotajām iekšzemes mazumcenām, ir 

pārmērīgi augstas. Tas īpaši attiecas uz 

mazākiem operatoriem, tostarp mobilo 

virtuālo tīklu operatoriem (MVTO), kas ir 

būtiski veselīgas konkurences 

nodrošināšanai, un operatoriem ar 

pārsvarā izejošu datu plūsmu, tādējādi 

padarot RLAH par strukturāli neilgtspējīgu 

Būtiski ir arī nodrošināt, ka Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva .../... 

[Eiropas Elektronisko komunikāciju 

kodekss] nodrošina skaidrus un 

konsekventus ilgtermiņa stimulus 

privātām investīcijām telekomunikāciju 

nozarē. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Viesabonēšanas vairumtirgus 

darbībai būtu jāļauj operatoriem atgūt visas 

izmaksas, tostarp saistītās un kopējās 

izmaksas, kas radušās, sniedzot regulētus 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas 

pakalpojumus. Šādi tiktu saglabāts stimuls 

ieguldīt līdzekļus apmeklētajos tīklos un 

izvairīties no konkurences traucējumiem 

iekšzemes tirgū, ko rada to operatoru 

veikta regulējuma arbitrāža, kas izmanto 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas pieejas 

tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai 

konkurētu iekšzemes apmeklētajos tirgos. 

(9) Viesabonēšanas vairumtirgus 

darbībai būtu jāļauj operatoriem atgūt visas 

faktiski radušās izmaksas, tostarp saistītās 

un kopējās izmaksas, kas radušās, sniedzot 

regulētus vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas pakalpojumus. Šādi tiktu 

saglabāts stimuls ieguldīt līdzekļus 

apmeklētajos tīklos un izvairīties no 

konkurences traucējumiem iekšzemes 

tirgū, ko rada to operatoru veikta 

regulējuma arbitrāža, kas izmanto 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas pieejas 

tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai 

konkurētu iekšzemes apmeklētajos tirgos. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Lai veicinātu vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā 

tirgus pienācīgu darbību, mobilo tīklu 

operatoriem vajadzētu būt iespējai atteikt 

pieprasījumus par vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas piekļuvi tikai uz objektīvu 

kritēriju pamata un pēc tam, kad tie ir 

pieprasījuši atļauju savas valsts 

regulatīvajai iestādei. Uzņēmumiem, kuru 

pieprasījumi par vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas piekļuvi ir atteikti, 

vajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzības 

valsts regulatīvajām iestādēm. Lai 

nodrošinātu pārredzamību, valsts 

regulatīvajai iestādei būtu jāinformē 

Komisija par šādu atļauju pieteikumiem 

un iesniegtajām sūdzībām. Komisijai 

informācija par šiem pieteikumiem un 

sūdzībām būtu jādara pieejama 

sabiedrībai, ievērojot konfidencialitātes 

pienākumu. 
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Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Savienības līmenī būtu jāsaglabā 

reglamentējoši pienākumi attiecībā uz 

noteikumiem par vairumtirdzniecības 

maksām, jo jebkurš pasākums, kas visā 

Savienībā ļauj nodrošināt RLAH, 

nevēršoties pret vairumtirdzniecības 

izmaksām, kas saistītas ar šo pakalpojumu 

nodrošināšanu, varētu radīt risku izjaukt 

viesabonēšanas pakalpojumu iekšējo tirgu 

un neveicinātu konkurenci. 

(12) Savienības līmenī būtu jāsaglabā 

reglamentējoši pienākumi attiecībā uz 

noteikumiem par vairumtirdzniecības 

maksām, jo jebkurš pasākums, kas visā 

Savienībā ļauj nodrošināt RLAH, 

nevēršoties pret vairumtirdzniecības 

izmaksām, kas saistītas ar šo pakalpojumu 

nodrošināšanu, varētu radīt risku izjaukt 

viesabonēšanas pakalpojumu iekšējo tirgu 

un neveicinātu konkurenci. Konkurence ir 

nepieciešama telekomunikāciju tirgum, jo 

īpaši attiecībā uz jaunienācējiem, 

tehnoloģiski inovatīviem pakalpojumu 

modeļiem, mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, 

ņemot vērā vajadzību veicināt 

nepieciešamās tīkla infrastruktūras 

investīcijas, lai sasniegtu izaugsmi datu 

pakalpojumu izmantošanā, ko veicinās 

RLAH. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Nosakot maksimālo 

vairumtirdzniecības maksu par regulētiem 

viesabonēšanas datu pakalpojumiem, ir 

ņemti vērā visi piekļuves komponenti, kas 

nepieciešami, lai būtu iespējams sniegt 

viesabonēšanas pakalpojumus, tostarp 

tranzīta izmaksas par datu plūsmas 

nosūtīšanu līdz vietējā tīkla operatora 

norādītajam plūsmu apmaiņas punktam. 

(16) Datu izmantošana Savienībā un visā 

pasaulē strauji pieaug. RLAH ieviešana 

no 2017. gada 15. jūnija veicinās šo 

izaugsmi viesabonēšanas kontekstā, 

tādējādi ievērojami samazinot patērēto 

datu vienības izmaksas. Ņemot vērā datu 

pakalpojumu izmantošanas pieaugumu 

un patērēto datu vienības izmaksu 

samazināšanos, maksimālajai 

vairumtirdzniecības maksai par 

regulētiem viesabonēšanas datu 

pakalpojumiem katru gadu būtu 

jāsamazinās. Nosakot maksimālo 

vairumtirdzniecības maksu par regulētiem 
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viesabonēšanas datu pakalpojumiem, ir 

ņemti vērā visi piekļuves komponenti, kas 

nepieciešami, lai būtu iespējams sniegt 

viesabonēšanas pakalpojumus, tostarp 

tranzīta izmaksas par datu plūsmas 

nosūtīšanu līdz vietējā tīkla operatora 

norādītajam plūsmu apmaiņas punktam. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Tāpēc būtu jāpazemina spēkā esošās 

maksimālās vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas maksas par balss zvaniem, 

SMS un datu pakalpojumiem. 

(18) Tāpēc būtu būtiski jāpazemina spēkā 

esošās maksimālās vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas maksas par balss zvaniem, 

SMS un datu pakalpojumiem līdz tādiem 

līmeņiem, kas ir tuvāki faktiskajām šo 

pakalpojumu izmaksām. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Ir nepieciešams uzraudzīt un regulāri 

pārskatīt viesabonēšanas vairumtirgu 

darbību un to savstarpējo mijiedarbību ar 

viesabonēšanas mazumtirgiem, ņemot vērā 

konkurences un tehnoloģijas attīstību un 

datu plūsmas. Lai pareizi novērtētu, kā 

viesabonēšanas tirgi pielāgojas RLAH 

noteikumiem, pēc šo noteikumu 

īstenošanas būtu jāsavāc pietiekami dati 

par šo tirgu darbību. 

(21) Ir nepieciešams uzraudzīt un regulāri 

pārskatīt viesabonēšanas vairumtirgu 

darbību un to savstarpējo mijiedarbību ar 

viesabonēšanas mazumtirgiem, ņemot vērā 

konkurences un tehnoloģijas attīstību un 

datu plūsmas. Šajā nolūkā Komisijai līdz 

2018. gada 15. decembrim būtu jāiesniedz 

starpposma ziņojums Eiropas 

Parlamentam un Padomei, pamatojoties 

uz pieejamajiem datiem. Pēc tam 

Komisijai ziņojumi Eiropas Parlamentam 

un Padomei būtu jāiesniedz ik pēc diviem 

gadiem. Pirmo ziņojumu iesniedz līdz 

2019. gada 15. decembrim. Savā divgadu 

ziņojumā Komisijai būtu jo īpaši 

jānovērtē, vai RLAH ir kāda ietekme uz 

mazumtirdzniecības cenu attīstību un jo 

īpaši uz mazumtirdzniecības tirgū 
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pieejamo tarifa plānu klāstu. Tas ietver, 

no vienas puses, novērtējumu par tādu 

tarifa plānu parādīšanos, kuri ietver tikai 

iekšzemes pakalpojumus un kuri izslēdz 

mazumtirdzniecības viesabonēšanas 

pakalpojumus kopumā, tādējādi 

apdraudot RLAH mērķi, un, no otras 

puses, novērtējumu par vienotas likmes 

tarifa plānu pieejamības samazināšanos, 

kas varētu arī izraisīt zaudējumus 

patērētājiem un negatīvi ietekmēt digitālā 

vienotā tirgus mērķus. Tāpat kā 

2016. gada 15. jūnija ziņojumā par 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas tirgus 

pārskatīšanu Komisijai divgadu 

ziņojumos būtu jāizvērtē apmeklēto 

sakaru tīklu operatoru spējas efektīvi 

atgūt faktiskās izmaksas saistībā ar 

regulēto vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 

un RLAH ietekme uz plānotajām 

investīcijām tīkla infrastruktūrā. Papildus 

Komisijai būtu jāizvērtē vietējā tīkla 

operatoru spējas atgūt izmaksas, kas 

saistītas ar regulētu viesabonēšanas 

pakalpojumu sniegšanu, no ieņēmumiem 

no šādu pakalpojumu sniegšanas, jo īpaši 

MVTO ietekme, un tas, kādā mērā valsts 

regulatīvās iestādes ir atļāvušas 

mazumtirdzniecības viesabonēšanas 

papildmaksas saskaņā ar ilgtspējības 

mehānismu. Lai pareizi novērtētu, kā 

viesabonēšanas tirgi pielāgojas RLAH 

noteikumiem, pēc šo noteikumu 

īstenošanas būtu jāsavāc pietiekami dati 

par šo tirgu darbību. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Lai novērtētu konkurences attīstību 

Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos 

un regulāri ziņotu par izmaiņām faktiskajās 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas 

(22) Lai novērtētu konkurences attīstību 

Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos 

un regulāri ziņotu par izmaiņām faktiskajās 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
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maksās par nelīdzsvarotu datplūsmu starp 

viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem, 

būtu jāuztic uzdevums BEREC no valstu 

regulatīvajām iestādēm vākt datus par 

faktiskajām maksām, ko attiecīgi piemēro 

par līdzsvarotu un nelīdzsvarotu 

datplūsmu. Tai būtu jāvāc dati arī par 

gadījumiem, kad vairumtirdzniecības 

nolīguma puses ir atteikušās no maksimālo 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksu 

piemērošanas vai arī vairumtirdzniecības 

līmenī ir īstenojušas pasākumus, kuru 

mērķis ir novērst pastāvīgu viesabonēšanu 

vai anomālu vai ļaunprātīgu 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas pieejas 

izmantošanu citiem mērķiem, kas nav 

regulētu viesabonēšanas pakalpojumu 

sniegšana viesabonēšanas operatora 

klientiem, kamēr tie periodiski ceļo 

Savienībā. 

maksās par nelīdzsvarotu datplūsmu starp 

viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem, 

būtu jāuztic uzdevums BEREC no valstu 

regulatīvajām iestādēm vākt datus par 

faktiskajām maksām, ko attiecīgi piemēro 

par līdzsvarotu un nelīdzsvarotu 

datplūsmu. Tai būtu jāvāc dati arī par 

gadījumiem, kad vairumtirdzniecības 

nolīguma puses ir atteikušās no maksimālo 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksu 

piemērošanas vai arī vairumtirdzniecības 

līmenī ir īstenojušas pasākumus, kuru 

mērķis ir novērst pastāvīgu viesabonēšanu 

vai anomālu vai ļaunprātīgu 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas pieejas 

izmantošanu citiem mērķiem, kas nav 

regulētu viesabonēšanas pakalpojumu 

sniegšana viesabonēšanas operatora 

klientiem, kamēr tie periodiski ceļo 

Savienībā. Pamatojoties uz savāktajiem 

datiem, BEREC būtu regulāri jāziņo par 

attiecību starp mazumtirdzniecības 

cenām, vairumtirdzniecības maksām un 

vairumtirdzniecības izmaksām iekšzemes 

un viesabonēšanas pakalpojumiem. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

1. pants – -1. punkts (jauns) 

Regulation (EU) No 531/2012 

3. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1)  regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar 

šādu: 

“2.  Mobilo tīklu operatori drīkst atteikt 

pieprasījumus par vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas piekļuvi vienīgi uz 

objektīvu kritēriju pamata.” 

“2.  Mobilo tīklu operatori drīkst atteikt 

pieprasījumus par vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas piekļuvi vienīgi uz 

objektīvu kritēriju pamata un pēc tam, kad 

saņēmuši atļauju no savas valsts 

regulatīvajās iestādes. Attiecīgā valsts 

regulatīvā iestāde informē Komisiju par 

katru atļaujas pieteikumu un objektīvi 

pamatotiem iemesliem. Komisija 

informāciju par šādiem pieteikumiem 

dara pieejamu sabiedrībai, ievērojot 
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konfidencialitātes pienākumu.” 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1.a punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

3. pants – 6. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (1 a) regulas 3. panta 6. punktu aizstāj ar 

šādu: 

“6.  Standartpiedāvājums, kas minēts 

5. punktā, ir pietiekami detalizēts, un tajā ir 

ietverti visi komponenti, kas ir 

nepieciešami vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas piekļuvei, kā minēts 

3. punktā, sniedzot aprakstu par 

piedāvājumiem, kas attiecas uz tiešu 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas 

piekļuvi un vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas tālākpārdošanas piekļuvi, 

kā arī saistītos noteikumus un nosacījumus. 

Minētajā standartpiedāvājumā var būt 

iekļauti nosacījumi, lai novērstu pastāvīgu 

viesabonēšanu vai vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas piekļuves ļaunprātīgu 

izmantošanu vai izmantošanu anomālos 

apmēros citādā nolūkā, nevis lai sniegtu 

regulētus viesabonēšanas pakalpojumus 

viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju 

klientiem, kamēr tie periodiski ceļo 

Savienībā. Valsts regulatīvās iestādes 

vajadzības gadījumā nosaka izmaiņas 

standartpiedāvājumos, lai īstenotu šajā 

pantā paredzētos pienākumus.”; 

“6.  Standartpiedāvājums, kas minēts 

5. punktā, ir pietiekami detalizēts, un tajā ir 

ietverti visi komponenti, kas ir 

nepieciešami vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas piekļuvei, kā minēts 

3. punktā, sniedzot aprakstu par 

piedāvājumiem, kas attiecas uz tiešu 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas 

piekļuvi un vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas tālākpārdošanas piekļuvi, 

kā arī saistītos noteikumus un nosacījumus. 

Minētajā standartpiedāvājumā var būt 

iekļauti nosacījumi, lai novērstu pastāvīgu 

viesabonēšanu vai vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas piekļuves ļaunprātīgu 

izmantošanu vai izmantošanu anomālos 

apmēros citādā nolūkā, nevis lai sniegtu 

regulētus viesabonēšanas pakalpojumus 

viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju 

klientiem, kamēr tie periodiski ceļo 

Savienībā. Valsts regulatīvās iestādes 

vajadzības gadījumā nosaka izmaiņas 

standartpiedāvājumos, lai īstenotu šajā 

pantā paredzētos pienākumus. Uzņēmumi, 

kas pieprasījuši vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas piekļuvi, var iesniegt 

sūdzības attiecīgajās valsts regulatīvajās 

iestādēs. Valstu regulatīvās iestādes 

apstiprina vai noraida šādas sūdzības 

viena mēneša laikā pēc saņemšanas, 

pamatojot pieņemto lēmumu. Valsts 

regulatīvās iestādes informē Komisiju par 

šādām sūdzībām un attiecīgajiem 

lēmumiem, un Komisija dara tos 

pieejamus sabiedrībai.” 
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Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

7. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Vidējā vairumtirdzniecības maksa, 

ko apmeklētā tīkla operators var noteikt 

viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam 

par regulēta viesabonēšanas zvana 

nodrošināšanu, kurš uzsākts minētajā 

apmeklētajā tīklā, ietverot, cita starpā, 

savienojuma uzsākšanas, tranzīta un 

savienojuma pabeigšanas izmaksas, no 

2017. gada 15. jūnija nepārsniedz 

aizsargvērtību EUR 0,04 par minūti, un, 

neskarot 19. pantu, to saglabā EUR 0,04 

apmērā līdz 2022. gada 30. jūnijam. 

1. Vidējā vairumtirdzniecības maksa, 

ko apmeklētā tīkla operators var noteikt 

viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam 

par regulēta viesabonēšanas zvana 

nodrošināšanu, kurš uzsākts minētajā 

apmeklētajā tīklā, ietverot, cita starpā, 

savienojuma uzsākšanas, tranzīta un 

savienojuma pabeigšanas izmaksas, no 

2017. gada 15. jūnija nepārsniedz 

aizsargvērtību EUR 0,03 par minūti, un, 

neskarot 19. pantu, to saglabā EUR 0,03 

apmērā līdz 2022. gada 30. jūnijam. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 4. punkts 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

12. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. No 2017. gada 15. jūnija vidējā 

vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā 

tīkla operators var noteikt viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzējam par regulētu datu 

viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, 

kas veikta minētajā apmeklētajā tīklā, 

nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,0085 par 

pārraidīto datu megabaitu, un, neskarot 19. 

pantu, to saglabā EUR 0,0085 apmērā par 

pārraidīto datu megabaitu līdz 2022. gada 

30. jūnijam. 

1. No 2017. gada 15. jūnija vidējā 

vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā 

tīkla operators var noteikt viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzējam par regulētu datu 

viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, 

kas veikta minētajā apmeklētajā tīklā, 

nepārsniedz aizsargvērtību EUR 4 par 

pārraidīto datu gigabaitu. Aizsargvērtību 

2018. gada 1. jūlijā samazina līdz EUR 3 
par pārraidīto datu gigabaitu, 2019. gada 

1. jūlijā — līdz EUR 2 par pārraidīto datu 

gigabaitu un, neskarot 19. pantu, 2020. 

gada 1. jūlijā — līdz EUR 1 par pārraidīto 

datu gigabaitu. To saglabā EUR 1 apmērā 

par pārraidīto datu gigabaitu līdz 
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2022. gada 30. jūnijam. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 4.a punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

16. pants – 1. un 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (4 a) regulas 16. panta 1. un 2. punktu 

aizstāj ar šādiem: 

“1.  Valsts regulatīvās iestādes pārrauga 

un uzrauga šīs regulas ievērošanu to 

teritorijā. 

“1.  Valsts regulatīvās iestādes kopā ar 

BEREC pārrauga un uzrauga šīs regulas 

ievērošanu to teritorijā. 

Valsts regulatīvās iestādes stingri pārrauga 

un uzrauga viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējus, kas paredzēti 6.b un 6.c pantā 

un 6.e panta 3. punktā. 

Valsts regulatīvās iestādes stingri pārrauga 

un uzrauga viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējus, kas paredzēti 6.b un 6.c pantā 

un 6.e panta 3. punktā. 

2.  Valsts regulatīvās iestādes sniedz 

atjauninātu informāciju par šīs regulas 

piemērošanu, jo īpaši par 6.a, 6.b, 6.c, 6.e, 

7., 9. un 12. panta piemērošanu, publiski 

pieejamā veidā tā, lai informācija būtu 

viegli pieejama ieinteresētajām personām.” 

2.  Valsts regulatīvās iestādes un 

BEREC sniedz atjauninātu informāciju par 

šīs regulas piemērošanu, jo īpaši par 6.a, 

6.b, 6.c, 6.e, 7., 9. un 12. panta 

piemērošanu, publiski pieejamā veidā tā, 

lai informācija būtu viegli pieejama 

ieinteresētajām personām.” 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

17. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) regulas 17. panta 1. punktam 

pievieno šādu daļu:  

(5) regulas 17. panta 1. punktu aizstāj ar 

šādu: 

“1.  Gadījumā, ja saistībā ar šajā regulā 

noteiktajiem pienākumiem starp 

uzņēmumiem, kas dalībvalstī nodrošina 

elektronisko sakaru tīklus vai 

pakalpojumus, rodas strīds, piemēro 

pamatdirektīvas 20. un 21. pantā norādītās 

“1.  Gadījumā, ja saistībā ar šajā regulā 

noteiktajiem pienākumiem starp 

uzņēmumiem, kas dalībvalstī nodrošina 

elektronisko sakaru tīklus vai 

pakalpojumus, rodas strīds, piemēro 

pamatdirektīvas 20. un 21. pantā norādītās 
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strīda izšķiršanas procedūras. strīda izšķiršanas procedūras. 

Strīdus apmeklēto tīklu operatoru un citu 

operatoru starpā par tarifiem, kas piemēroti 

pakalpojumiem, kuri nepieciešami 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas 

pakalpojumu sniegšanai, var izskatīt 

kompetentā valsts regulatīvā iestāde vai 

iestādes saskaņā ar Pamatdirektīvas 20. vai 

21. pantu. Šādos gadījumos kompetentā 

valsts regulatīvā iestāde vai iestādes var 

apspriesties ar BEREC par darbību, kas 

saskaņā ar Pamatdirektīvas, īpašo direktīvu 

vai šīs regulas noteikumiem jāveic, lai 

strīdu atrisinātu, un pirms strīda risināšanas 

darbību sākšanas sagaida BEREC 

atzinumu.” 

Strīdus apmeklēto tīklu operatoru un citu 

operatoru starpā par: 

 (a)  tarifiem, kas piemēroti 

pakalpojumiem, kuri nepieciešami regulētu 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas 

pakalpojumu sniegšanai; 

 (b)  negodīgas konkurences situācijām, 

kas pēc būtības sastāv no ārvalstu 

operatora piedāvājuma, kura pamatā ir 

pastāvīga viesabonēšana; 

 var izskatīt kompetentā valsts regulatīvā 

iestāde vai iestādes saskaņā ar 

Pamatdirektīvas 20. vai 21. pantu. Šādos 

gadījumos kompetentā valsts regulatīvā 

iestāde vai iestādes var apspriesties ar 

BEREC par darbību, kas saskaņā ar 

Pamatdirektīvas, īpašo direktīvu vai šīs 

regulas noteikumiem jāveic, lai strīdu 

atrisinātu, un pirms strīda risināšanas 

darbību sākšanas sagaida BEREC 

atzinumu. 

 Ja strīds attiecas uz (b) gadījumu, BEREC 

savā atzinumā ievērojamā laikposmā veic 

visaptverošu novērtējumu par visiem 

faktiskajiem apstākļiem, kas raksturo 

attiecīgā ārvalstu operatora veiktās 

darbības dalībvalstī, kurā tas veic 

uzņēmējdarbību, un proporcionāli un 

salīdzinoši arī apmeklētajā dalībvalstī. 

Šādi apstākļi var ietvert: 

 (a)  vietu, kurā ir operatora juridiskā 

adrese un administrācija vai kurā 

operatoram ir biroji un kurā tas maksā 
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nodokļus un sociālā nodrošinājuma 

iemaksas; 

 (b)  tiesību aktus, kas piemērojami 

līgumiem, kurus operators slēdz ar saviem 

darbiniekiem un klientiem; 

 (c)  vietu, kurā operators veic 

saimniecisko pamatdarbību vai kurā 

nodarbina administratīvos darbiniekus; 

 (d)  veiktās investīcijas, izpildīto līgumu 

skaitu un/vai apgrozījuma daļu galvenās 

darbības dalībvalstī un apmeklētajā 

dalībvalstī.” 

 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

19. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a)  panta 3. punkta pirmo teikumu 

aizstāj ar šādu: 

(a)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

“3. Turklāt Komisija pēc 2017. gada 15. 

jūnija ik pēc diviem gadiem Eiropas 

Parlamentam un Padomei iesniedz 

ziņojumu. Katrā ziņojumā cita starpā 

iekļauj novērtējumu par: 

“3. Turklāt Komisija līdz 2018. gada 

15. decembrim Eiropas Parlamentam un 

Padomei iesniedz starpposma ziņojumu 

par mazumtirdzniecības viesabonēšanas 

papildmaksu atcelšanas īstenošanu. 

Turklāt Komisija pēc apspriešanās ar 

BEREC līdz 2019. gada 15. decembrim un 

pēc tam reizi divos gados iesniedz 

ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei, vajadzības gadījumā pievienojot 

tiesību akta priekšlikumu, lai grozītu 

vairumtirdzniecības maksas par 

regulētiem viesabonēšanas 

pakalpojumiem, kas izklāstīti šajā regulā. 

Šajos divgadu ziņojumos cita starpā 

iekļauj novērtējumu par: 

(a)  pakalpojumu, tostarp to, kuri ir 

alternatīva regulētiem mazumtirdzniecības 

balss, SMS un datu viesabonēšanas 

pakalpojumiem, pieejamību un kvalitāti, jo 

īpaši ņemot vērā tehnoloģisko attīstību; 

(a)  pakalpojumu, tostarp to, kuri ir 

alternatīva regulētiem mazumtirdzniecības 

balss, SMS un datu viesabonēšanas 

pakalpojumiem, pieejamību un kvalitāti, jo 

īpaši ņemot vērā tehnoloģisko attīstību; 
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(b)  konkurences pakāpi gan 

mazumtirdzniecības, gan 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas tirgos, 

jo īpaši mazo, neatkarīgo vai nesen darbību 

uzsākušo operatoru konkurences situāciju, 

tostarp komerclīgumu ietekmi uz 

konkurenci un savienojamības pakāpi starp 

operatoriem; 

(b)  konkurences pakāpi gan 

mazumtirdzniecības, gan 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas tirgos, 

jo īpaši mazo, neatkarīgo vai nesen darbību 

uzsākušo operatoru un MVTO 

konkurences situāciju, tostarp 

komerclīgumu ietekmi uz konkurenci un 

savienojamības pakāpi starp operatoriem; 

(c)  kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto 

strukturālo pasākumu īstenošanu ir gūti 

rezultāti konkurences attīstībā regulēto 

viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā 

tirgū.” 

(c)  kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto 

strukturālo pasākumu īstenošanu ir gūti 

rezultāti konkurences attīstībā regulēto 

viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū; 

 (ca)  mazumtirdzniecības cenu attīstību, 

klientiem pieejamo tarifa plānu klāstu, 

tostarp tādu tarifa plānu parādīšanos, 

kuri ietver tikai iekšzemes pakalpojumus, 

un vienotas likmes tarifa plānu 

pieejamības samazināšanos; 

 (cb)  izmaiņām patērētāju datu 

izmantošanas paradumos; 

 (cc)  vietējā tīkla operatoru spējām 

uzturēt iekšzemes maksas modeli un atgūt 

izmaksas, kas saistītas ar regulētu 

viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, 

no ieņēmumiem no šādu pakalpojumu 

sniegšanas un to, kādā mērā izņēmuma 

kārtā ir atļautas mazumtirdzniecības 

viesabonēšanas papildmaksas saskaņā ar 

6.c pantu; 

 (cd)  apmeklēto tīklu operatoru spējām 

atgūt regulēto vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 

faktiski radītās izmaksas; 

 (ce)  RLAH ietekmi uz operatoru 

plānotajām investīcijām tīkla 

infrastruktūrā; 

 (cf)  Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 

.../...1a ietekmi uz patērētāju aizsardzību, 

jo īpaši attiecībā uz strīdu noregulēšanu 

starp operatoriem, kuri piemēro godīgas 

izmantošanas politiku, un viesabonēšanas 

klientiem, piemēram, par to, vai tiem tiek 

sniegts pietiekams laiks iebilst un 

nesaņemt sodu procesa gaitā; 

 (cg)  objektīvu rādītāju izmantošanu, jo 
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īpaši par to, kā operatori un valstu 

regulatīvās iestādes interpretē Īstenošanas 

regulā (ES) .../... izmantoto terminoloģiju, 

piemēram, „anomāla izmantošana” un 

„periodiska ceļošana”, lai nepieļautu 

nekonsekvenci tās piemērošanā dažādās 

dalībvalstīs; 

 

 _____________________ 

 1a  Komisijas Īstenošanas regula 

(ES).../..., kurā izklāstīti detalizēti 

noteikumi par godīgas izmantošanas 

politikas piemērošanu un 

mazumtirdzniecības viesabonēšanas 

papildmaksas atcelšanas ilgtspējas 

novērtēšanas metodiku un viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzēja pieteikumu uz 

novērtējumu (OV L ...,...,... lpp.). ”  

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

19. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b)  šā panta 4. punkta pirmajā daļā 

pirmo teikumu aizstāj ar šādu: 

(b)  šā panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

“4.  Lai novērtētu konkurences attīstību 

Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos, 

BEREC regulāri no valstu regulatīvajām 

iestādēm vāc datus par to, kā mainās 

mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības maksas par regulētiem 

balss, SMS un datu viesabonēšanas 

pakalpojumiem, tostarp 

vairumtirdzniecības maksas par attiecīgi 

līdzsvarotu un nelīdzsvarotu 

viesabonēšanas datplūsmu. Tā vāc arī datus 

par vairumtirdzniecības nolīgumiem, uz 

kuriem neattiecas vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas maksimālās maksas, kas 

paredzētas 7., 9. vai 12. pantā, un par tādu 

līgumisko pasākumu īstenošanu 

vairumtirdzniecības līmenī, kuru mērķis ir 

“4.  Lai novērtētu konkurences attīstību 

Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos, 

BEREC regulāri no valstu regulatīvajām 

iestādēm vāc un dara publiski pieejamus 

datus par to, kā mainās 

mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības maksas par regulētiem 

balss, SMS un datu viesabonēšanas 

pakalpojumiem, tostarp 

vairumtirdzniecības maksas par attiecīgi 

līdzsvarotu un nelīdzsvarotu 

viesabonēšanas datplūsmu. Tā vāc arī datus 

par vairumtirdzniecības nolīgumiem, uz 

kuriem neattiecas vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas maksimālās maksas, kas 

paredzētas 7., 9. vai 12. pantā, un par tādu 

līgumisko pasākumu īstenošanu 
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novērst pastāvīgu viesabonēšanu vai 

anomālu vai ļaunprātīgu 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas pieejas 

izmantošanu tādiem mērķiem, kas nav 

regulētu viesabonēšanas pakalpojumu 

sniegšana viesabonēšanas operatora 

klientiem, kamēr tie periodiski ceļo 

Savienībā.” 

vairumtirdzniecības līmenī, kuru mērķis ir 

novērst pastāvīgu viesabonēšanu vai 

anomālu vai ļaunprātīgu 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas pieejas 

izmantošanu tādiem mērķiem, kas nav 

regulētu viesabonēšanas pakalpojumu 

sniegšana viesabonēšanas operatora 

klientiem, kamēr tie periodiski ceļo 

Savienībā. 

Minētos datus Komisijai paziņo vismaz 

divas reizes gadā. Komisija tos publisko. 

Minētos datus Komisijai paziņo vismaz 

reizi trijos mēnešos. Komisija tos publisko. 

Pamatojoties uz apkopotajiem datiem, arī 

BEREC regulāri ziņo par cenu un patēriņa 

ieradumu izmaiņām dalībvalstīs saistībā 

gan ar iekšzemes, gan viesabonēšanas 

pakalpojumiem un par to, kā mainās 

faktiskie vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas tarifi attiecībā uz 

nelīdzsvarotu datplūsmu starp 

viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem. 

Pamatojoties uz apkopotajiem datiem, arī 

BEREC regulāri ziņo par cenu un patēriņa 

ieradumu izmaiņām dalībvalstīs saistībā 

gan ar iekšzemes, gan viesabonēšanas 

pakalpojumiem un par to, kā mainās 

faktiskie vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas tarifi attiecībā uz 

nelīdzsvarotu datplūsmu starp 

viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem, 

un par saikni starp mazumtirdzniecības 

cenām, vairumtirdzniecības maksām un 

vairumtirdzniecības izmaksām iekšzemes 

un viesabonēšanas pakalpojumiem. 

BEREC novērtē, cik cieši savstarpēji 

saistīti ir šie elementi, ņemot vērā to, ka 

mazumtirdzniecības cenai ir jābūt 

vienādai ar vai lielākai par 

vairumtirdzniecības maksu, kam savukārt 

ir jābūt vienādai vai lielākai par 

vairumtirdzniecības izmaksām. BEREC 

šos ziņojumus dara pieejamus sabiedrībai. 

BEREC katru gadu no valsts regulatīvajām 

iestādēm arī vāc datus par to, cik 

pārredzami un salīdzināmi ir dažādie tarifi, 

ko operatori piedāvā saviem klientiem. 

Komisija minētos datus un atzinumus 

publisko.” 

BEREC katru gadu no valsts regulatīvajām 

iestādēm arī vāc datus par to, cik 

pārredzami un salīdzināmi ir dažādie tarifi, 

ko operatori piedāvā saviem klientiem. 

Komisija minētos datus un atzinumus 

publisko.” 

 


