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ĪSS PAMATOJUMS

1. Vispārīga informācija

Apmēram 147 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāju (37 miljoni tūristu un 110 miljoni 
darījuma klientu)1 pašreiz ir satraukti par ārkārtīgi lielo maksu par starptautisko 
viesabonēšanu, izmantojot mobilo telefoniju, tas ir, par iespēju izdarīt vai tikai saņemt 
mobilās telefonijas zvanus ārzemēs.

Šādi zvani ir iespējami, pateicoties noslēgtajiem starptautiskās viesabonēšanas nolīgumiem 
starp operatoru, kas ir saistīts ar patērētāju, un ārvalstu operatoru, kura tīklam abonents iegūst 
piekļuvi.

Patērētāju apvienības, valsts regulatoru iestādes un vairākums politisko līderu piekrīt 
uzskatam, ka maksa par viesabonēšanas pakalpojumiem nav samazinājusies dinamiskas
konkurences rezultātā telefonijas pakalpojumu operatoru starpā, kaut arī, piemērojot to 
attiecībā uz vienas valsts mobilajiem sakariem, šāda parādība ir vērojama jau ilgāku laiku.
Toties viesabonēšanas maksas līmenis pārskatāmības trūkuma dēļ ir saglabājies nepamatoti 
augsts un aizdomīgi vienāds dažādiem operatoriem, kas darbojas attiecīgajā dalībvalstī.

Tā kā telefonijas pakalpojumu operatori acīmredzami nevēlas samazināt maksas līmeni par 
viesabonēšanu, neskatoties uz vairāku gadu gaitā izteiktajiem brīdinājumiem valsts un Eiropas 
Savienības līmenī, kā arī nesen to izdarīja arī pats Eiropas Parlaments savā 2005. gada 
decembra rezolūcijā, Komisija iepriekšējā gada jūlijā iesniedza šo regulas priekšlikumu.

2. Komisijas priekšlikuma galvenie jautājumi

A. Maksas regulējums vairumtirdzniecībā

Priekšlikumā ir noteikti cenu ierobežojumi attiecībā uz vairumtirdzniecības maksu. Par 
vietējiem zvaniem, kas veikti apmeklētajā valstī, vairumtirdzniecības cenas ierobežojums ir 
vienāds ar divkāršu Kopienas mobilā pieslēguma vidējās maksas līmeni. Attiecībā uz 
starptautiskiem zvaniem, kurus abonenti veic uz savu izcelsmes valsti vai uz citu Kopienas 
dalībvalsti, vairumtirdzniecības cenas ir vienāds ar trīskāršu Kopienas mobilā pieslēguma 
vidējās maksas līmeni

B. Maksas regulējums mazumtirdzniecībā

Cenu ierobežojums attiecībā uz viesabonēšanu mazumtirdzniecībā veido 130 % no 
ierobežojuma, ko piemēro attiecība uz vairumtirdzniecības maksu. Par ienākošajiem zvaniem 
šī robeža attiecas, kamēr stāsies spēkā jaunā regula. Attiecībā uz izejošiem zvaniem 
mazumtirdzniecības maksas ierobežojumi stāsies spēkā automātiski pēc sešiem mēnešiem.

C. Mazumtirdzniecības cenu pārskatāmība

  
1 Ietekmes novērtējums, ko veikusi Komisija, dokumentā SEC (2006) 925, 19. lpp.
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Priekšlikumā ir veicināta arī cenu pārskatāmība, ieviešot prasību, lai mobilās telefonijas 
pakalpojumu operatori saviem abonentiem pēc pieprasījuma un bez maksas sniegtu 
individuālu informāciju par viesabonēšanas maksu, nosūtot īsziņu (SMS) vai mutiski.

3. Priekšlikumi

Referents neslēpj, ka šis anomālais priekšlikums regulai viņu nedaudz mulsina. Viņš ir 
pārliecināts, ka mērķi samazināt kāda produkta cenu jāpanāk ar veselīgas konkurenci starp 
tirgus spēkiem, nevis kā plānveida ekonomikā, tieši iejaucoties ar cenu regulējumu.

Neskatoties uz šiem principiālajiem iebildumiem, tomēr jāpiekrīt, ka attiecībā uz šiem 
mobilās telefonijas pakalpojumiem normāli konkurences noteikumi nav darbojušies.

Ņemot vērā starptautiskās viesabonēšanas tirgu īpašās pazīmes un šādu pakalpojumu 
pārrobežu raksturu, to, ka pašreizējie tiesību pamatakti nav atbilstoši, kā arī valstu regulējošo 
iestāžu nespēju efektīvi iejaukties un faktu, ka šajā gadījumā vairumtirdzniecības operatori 
dalībvalstīs ir atšķirīgā situācijā nekā patērētāji, kas viņu pakalpojumus izmanto, referents 
piekrīt Komisijas viedoklim, ka steidzami ir nepieciešams iejaukties, pieņemot ārkārtējus 
pasākumus.

Tādējādi saistībā ar Komisijas noteikto juridisko regulējumu ir jāierosina daži īpaši grozījumi 
attiecībā uz:

A. Mazumtirdzniecības cenām
Referents uzskata, ka Komisijas ierosinātā rezerve 130 % apmērā ir pārāk maza. Šī maksimālā 
robeža, kurai jāsedz gan mazumtirdzniecības izmaksas, gan peļņa, varētu izraisīt situāciju, ka 
pārāk tiktu ietekmēti konkurences stimuli un piedāvājumu dažādošana. Paredzams, ka cenas 
vienoti saglabātos ierosinātās maksimālās robežas apmērā, un tas varētu negatīvi ietekmēt 
mazos operatorus, kas nepieder pie lielajām uzņēmumu grupām vai uzņēmumu apvienībām, 
jo viņi cietīs konkurences rezultātā, kā arī kopumā tiks ietekmēta maksas elastība. Tādēļ tiek 
ierosināts noteikt augstāku mazumtirdzniecības cenu robežu 150 % apmērā no ierosinātās 
vairumtirdzniecības vērtības.

B. Pārskatāmību
Ir svarīgi veicināt cenu pārskatāmību, ieviešot prasību, lai mobilās telefonijas pakalpojumu 
operatori saviem abonentiem sniegtu informāciju par viesabonēšanas maksu, kad abonenti 
šķērso robežu.

C. Tiesiskais regulējums attiecībā uz īsziņām (SMS) un multivides ziņojumiem (MMS)
Visbeidzot tiek ierosināts attiecināt turpmāko elektroniskās saziņas tiesiskā regulējuma 
pārskatīšanu arī uz īsziņām un multivides ziņojumiem, tā kā uz šiem pakalpojumiem 
priekšlikums neattiecas, bet attiecība tieši uz tiem tarifi tiek ļaunprātīgi izmantoti.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
14. APSVĒRUMS

(14) Jāizstrādā kopējs mehānisms, ko varētu 
nosaukt par Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot 
Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā 
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas balss pakalpojumiem, veicot 
zvanus, un nebūtu jāmaksā par balss zvanu 
saņemšanu, tādējādi nodrošinot augsta 
līmeņa patērētāju aizsardzību, bet saglabājot 
konkurenci mobilo sakaru operatoru starpā. 
Ņemot vērā šo pakalpojumu pārrobežu 
raksturu, ir nepieciešams kopējs mehānisms, 
lai mobilo sakaru operatoriem būtu jārēķinās 
ar vienotu saskaņotu tiesisko regulējumu, 
kas balstīts uz objektīvi noteiktiem 
kritērijiem.

(14) Jāizstrādā kopējs mehānisms, ko varētu 
nosaukt par Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot 
Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā 
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas balss un datu 
pakalpojumiem, veicot zvanus, vai 
izmantojot datu saņemšanas pakalpojumus 
un nebūtu jāmaksā par balss zvanu 
saņemšanu, tādējādi nodrošinot augsta 
līmeņa patērētāju aizsardzību, bet saglabājot 
konkurenci mobilo sakaru operatoru starpā. 
Ņemot vērā šo pakalpojumu pārrobežu 
raksturu, ir nepieciešams kopējs mehānisms, 
lai mobilo sakaru operatoriem būtu jārēķinās 
ar vienotu saskaņotu tiesisko regulējumu, 
kas balstīts uz objektīvi noteiktiem 
kritērijiem. Lai nodrošinātu efektīvu 
konkurenci mazumtirdzniecībā un to, ka 
visi mobilo sakaru operatori Kopienā 
varētu efektīvi savstarpēji konkurēt, mobilo 
sakaru operatoriem jāuzliek par 
pienākumu pēc pieprasījuma sniegt 
vairumtirdzniecības starptautiskus 
viesabonēšanas pakalpojumus visiem 
pārējiem operatoriem, kas reģistrēti 
Kopienas teritorijā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu konkurenci, mobilo sakaru operatoriem jāuzliek par pienākumu 
sniegt visiem pārējiem operatoriem vairumtirdzniecības starptautiskus viesabonēšanas 
pakalpojumus.  Tas nodrošinās, ka nevienam operatoram netiek liegta piekļuve 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumiem.

Grozījums Nr.2

  
1 OV vēl nav publicēts.
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APSVĒRUMS Nr. 15

(15) Visefektīvākais un proporcionālākais 
starptautiskās viesabonēšanas zvanu 
veikšanas cenu līmeņa regulēšanas 
mehānisms saskaņā ar iepriekš izteiktajiem 
apsvērumiem ir Kopienas mērogā noteikt 
maksimālo maksu par minūti gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības līmenī.

(15) Visefektīvākais un proporcionālākais 
starptautiskās viesabonēšanas balss zvanu 
veikšanas cenu līmeņa regulēšanas 
mehānisms saskaņā ar iepriekš izteiktajiem 
apsvērumiem ir Kopienas mērogā noteikt 
maksimālo maksu par minūti gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības līmenī. Attiecībā uz 
datu sniegšanas pakalpojumiem valsts 
regulējošām iestādēm un Komisijai 
jāuzrauga  vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenas par datu 
sniegšanu, tostarp tarifus par īsziņām 
(SMS) un multivides ziņojumiem (MMS), 
un jāierosina regulējušus pasākumus, ja 
cenas nesamazinās.

Grozījums Nr. 3
26. APSVĒRUMS

(26) Lai uzlabotu viesabonēšanas zvanu 
veikšanas un saņemšanas 
mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību 
Kopienā un lai palīdzētu viesabonentiem 
pieņemt lēmumu par sava mobilā tālruņa 
izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo 
sakaru pakalpojumu operatoriem jādod 
viesabonentiem iespēja pēc pieprasījuma un
bez maksas vienkārši iegūt informāciju par 
viesabonēšanas cenām attiecīgajā 
apmeklējamā dalībvalstī. Pārskatāmība 
paredz arī to, ka operatori sniedz informāciju 
par viesabonēšanas cenām laikā, kad klienti 
noformē abonementu, un ka tie nodrošina 
klientiem regulāri atjauninātu informāciju 
par viesabonēšanas cenām, kā arī informē 
par būtiskām izmaiņām.

(26) Lai uzlabotu viesabonēšanas zvanu 
veikšanas un saņemšanas 
mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību 
Kopienā un lai palīdzētu viesabonentiem 
pieņemt lēmumu par sava mobilā tālruņa 
izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo 
sakaru pakalpojumu operatoriem jādod 
viesabonentiem iespēja bez maksas vienkārši 
saņemt informāciju par esošajiem vadīšanas 
nolīgumiem starp vietējo mobilo sakaru 
operatoru un apmeklētā tīkla mobilo 
sakaru operatoru un par viesabonēšanas 
cenām attiecīgajā apmeklējamā dalībvalstī.  
Šai informācijai jāattiecas arī uz 
maksājumiem par zvanu veikšanu un 
saņemšanu Pārskatāmība paredz arī to, ka 
operatori sniedz informāciju par 
viesabonēšanas cenām laikā, kad klienti 
noformē abonementu, un ka tie nodrošina 
klientiem regulāri atjauninātu informāciju 
par viesabonēšanas cenām, kā arī informē 
par būtiskām izmaiņām.
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Grozījums Nr. 4
27. APSVĒRUMS

(27) Valsts regulējošām iestādēm, kuras ir 
atbildīgas par to uzdevumu īstenošanu, kas 
paredzēti 2002. gada reglamentējošos 
noteikumos elektronisko sakaru jomā, jābūt 
pilnvarām, kas nepieciešamas šajā regulā 
paredzēto saistību uzraudzībai un izpildei to 
teritorijā.  Tām jāuzrauga arī attīstības 
tendences cenu noteikšanā par balss un datu 
pakalpojumiem, ko mobilo sakaru 
abonentiem nodrošina viesabonēšanas laikā 
Kopienā, jo īpaši attiecībā uz īpašām 
izmaksām saistībā ar viesabonēšanas 
zvaniem, kas veikti Kopienas attālākajos 
apgabalos, un nepieciešamību nodrošināt, ka 
šīs izmaksas var adekvāti atgūt 
vairumtirdzniecībā. Tām jānodrošina arī, lai 
mobilo sakaru lietotājiem būtu pieejama 
atjaunināta informācija par šīs regulas 
piemērošanu. 

(27) Valsts regulējošām iestādēm, kuras ir 
atbildīgas par to uzdevumu īstenošanu, kas 
paredzēti 2002. gada reglamentējošos 
noteikumos elektronisko sakaru jomā, jābūt 
pilnvarām, kas nepieciešamas šajā regulā 
paredzēto saistību uzraudzībai un izpildei to 
teritorijā. Tām jāuzrauga arī attīstības 
tendences cenu noteikšanā par balss un datu 
pakalpojumiem, ko mobilo sakaru 
abonentiem nodrošina viesabonēšanas laikā 
Kopienā, jo īpaši attiecībā uz īpašām 
izmaksām saistībā ar viesabonēšanas 
zvaniem, kas veikti Kopienas attālākajos 
apgabalos, un nepieciešamību nodrošināt, ka 
šīs izmaksas var adekvāti atgūt 
vairumtirdzniecībā. Valsts regulējošām 
iestādēm jāpaziņo šādas novērošanas 
rezultātus Komisijai reizi sešos mēnešos, 
sākot no šīs regulas spēkā stāšanās datuma. 
Tām jānodrošina arī, lai mobilo sakaru 
lietotājiem būtu pieejama atjaunināta 
informācija par šīs regulas piemērošanu. 

Grozījums Nr. 5
31. APSVĒRUMS

Šī regula pārskatāma ne vēlāk kā divus 
gadus pēc tās stāšanās spēkā, lai 
nodrošinātu, ka tā ir nepieciešama un 
piemērota elektronisko sakaru tirgū attiecīgā 
laikā valdošajiem nosacījumiem. 

Šīs regulas mērķis ir  situācijas koriģēšana, 
ja tirgus darbojas nepietiekami, ieviešot 
pasākumus, kuri nekavējoties atjauno 
efektīvu konkurenci, kas ir patērētāju 
interesēs. Tai nav nepārejoša darbība un 
tādēļ tā jāpārskata ne vēlāk kā divus gadus 
pēc tās stāšanās spēkā, lai nodrošinātu, ka ir 
juridiska iejaukšanās, regulējot 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
cenas ,nepieciešama un piemērota 
elektronisko sakaru tirgū attiecīgā laikā 
valdošajiem nosacījumiem un lai 
pārbaudīti, vai regula jāatceļ vai uz laiku 
jāaizstāj ar ierobežojošiem pasākumiem.
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Grozījums Nr. 6
31.A APSVĒRUMS (jauns)

(31.a) Šīs regulas piemērošanu atliek 
attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju, kamēr 
būs zināmi īpaša ietekmes novērtējuma 
rezultāti, kuru īstenos Komisija saistībā ar 
šīm divām dalībvalstīm. Jebkurā gadījumā 
jebkāda viesabonēšanas 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
maksimālo tarifu ieviešana jāveic 
pakāpeniski, ļaujot Bulgārijai un 
Rumānijai brīvi attīstīties.

Pamatojums

Bulgārijas un Rumānijas tirgi ir relatīvi nenobrieduši, un tiem ir vajadzīgi nozīmīgi 
ieguldījumi, lai uzlabotu tīklus. Ir būtiski svarīgi sagatavot īpašu ietekmes analīzi par šīm 
divām jaunajām dalībvalstīm pirms Viesabonēšanas regulas īstenošanas.

Grozījums Nr. 7
I. PANTA 1. PUNKTS (jauns)

-1. Šī regula paredz noteikumus cenu 
atklātumu palielināšanai un cenu tarifu 
informācijas sniegšanas uzlabošanai 
patērētājiem starptautiskajiem 
viesabonēšanas par pakalpojumiem.

Pamatojums

Regulā jāiekļauj norādījums par tās mērķi paredzēt noteikumus, lai uzlabotu cenu atklātumu 
un cenu tarifu informācijas sniegšanu patērētājiem starptautiskajiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 8
2. PANTA 2. PUNKTA EA) UN EB) APAKŠPUNKTS (jauns)

(ea) "jauni viesabonenti" ir tādi e) punktā 
minēti viesabonenti, kas i) vispirms 
noslēguši līgumu ar vienu vietējo mobilo 
sakaru operatoru, ii) noslēguši līgumu ar 
jaunu vietējo mobilo sakaru operatoru 
nekā iepriekš vai iii) iegādājušies 
priekšapmaksas karti, kamēr spēkā stājas 
saistības atbilstoši 4. pantam;
(eb) "esošie viesabonenti" ir tādi e) punktā 
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minēti viesabonenti, uz kuriem neattiecas  
ea) punktā paredzētā formulējuma darbības 
joma vai jauni viesabonenti, kas 
izvēlējušies patērētāju aizsardzībai 
noteiktos tarifus, kas paredzēti 4. pantā.

Pamatojums

Ar grozījumu ievieš "jauna viesabonenta" un "esoša viesabonenta" definīcijas atbilstoši 
iesniegtajiem grozījumiem. 

Grozījums Nr. 9
3. PANTA VIRSRAKSTS

Vairumtirdzniecības tarifi regulēto 
viesabonēšanas zvanu veikšanai

Vairumtirdzniecības tarifi regulēto 
viesabonēšanas zvaniem

Pamatojums

Atsevišķi cenu griesti attiecībā uz vietējiem un pārējiem zvaniem izraisīs lielu sajukumu. 
Tādēļ vienoti augstākie cenu griesti, kas atbilst vidējai mobilā savienojuma likmei, kas 
publicēta atbilstīgi 10. panta 3. punktam, reizinot to ar koeficientu 3,0, būtu atbilstošāki.

Grozījums Nr. 10
4. PANTS

Mazumtirdzniecības cenas regulēto 
viesabonēšanas zvanu veikšanai

Mazumtirdzniecības cenas regulētajiem
viesabonēšanas zvaniem

Saskaņā ar 5. pantu kopējā
mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
nedrīkst pārsniegt 130 % no saskaņā ar I 
pielikumu noteiktā maksimālā 
vairumtirdzniecības tarifa. Cenas 
ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus 
fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
piemēram, maksu par izsaukuma iestati un 
izvēles maksājumus. piemēram, maksu par 
izsaukuma iestati un izvēles maksājumus. 

Saskaņā ar 5. pantu vidējā
mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana izdarīšanu un 
saņemšanu, nedrīkst pārsniegt 150% no 
saskaņā ar I pielikumu noteiktā maksimālā 
vairumtirdzniecības tarifa. Cenas 
ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus 
fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
piemēram, maksu par izsaukuma iestati un 
izvēles maksājumus. 

Pamatojums

Ierosinātā mazumtirdzniecības zvanu tarifu cenu maksimālā robeža ir pārāk maza un 
neveicina radošu konkurenci dažāda veida sakaru operatoru un pakalpojumu starpā. Tādēļ ir 
nepieciešams noteikt vienotu un augstāku vidējo maksimālo robežu vairumtirdzniecībā ar 
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maksimālo cenu robežu attiecībā uz individuālajiem zvaniem, lai  dotu iespēju plašākam 
sakaru operatoru elastīgumam, tie uzlabotu patērētājiem sniedzamos pakalpojumus. 

Grozījums Nr. 11
4.A PANTS (jauns)

4.a pants
Patērētāju aizsardzības tarifs

1. Vietējiem mobilo sakaru operatoriem ir 
pienākums skaidri un pārskatāmi padarīt 
pieejamus visiem viesabonentiem tarifus 
patērētāju aizsardzībai atbilstoši 
2. punktam.
2. Mazumtirdzniecības cena par minūti (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētiem viesabonēšanas zvaniem 
nevar pārsniegt EUR 0,50 par izdarītajiem 
zvaniem un EUR 0,25 par ienākošajiem 
zvaniem. 
3. Esošajiem viesabonentiem tiek dota 
iespēja pāriet uz patērētāju aizsardzības 
tarifu. Pāreja ir bezmaksas un var neatbilst 
nosacījumiem un ierobežojumiem attiecībā 
uz pieslēguma esošajiem elementiem.
4. Patērētāju aizsardzības tarifs automātiski 
tiek piedāvāts jauniem viesabonentiem, 
izņemot pieslēgumu, ja vien viņu nodoms 
nav izvēlēties citu tarifu. Gadījumos, ja  
jauns viesabonents ar nodomu izvēlas citu 
tarifu, viņam ir brīva izvēle atgriezties pie 
patērētāju aizsardzības tarifa maksimāli 6  
mēnešu perioda laikā, vienlaicīgi 
saglabājot citus abonēšanas elementus.
5. Cenas ierobežojumi šajā pantā ietver 
jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar 
regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, piemēram, maksu par 
izsaukuma iestati vai izvēles maksājumus.

Grozījums Nr. 12
6. PANTS

6. pants svītrots
Mazumtirdzniecības cenas par zvanu 
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saņemšanu viesabonēšanas laikā Kopienā
Kopējā mazumtirdzniecības cena bez PVN, 
kuru vietējais mobilo sakaru operators 
drīkst piemērot tā viesabonentam par 
viesabonenta saņemtajiem balss 
telefonsakaru zvaniem viesabonēšanas 
laikā apmeklētajā sakaru tīklā, nedrīkst 
pārsniegt 130% no vidējā mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifa par minūti, 
ko publicē saskaņā ar 10. panta 3. punktu.  
Cenas ierobežojumi šajā pantā ietver 
jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar 
regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, piemēram, vienreizējās 
izmaksas vai izvēles maksājumus.

Grozījums Nr. 13
7. PANTA 1. PUNKTS

1. Vietējais mobilo sakaru operators pēc
viesabonenta pieprasījuma sniedz tam 
individualizētu informāciju par 
mazumtirdzniecības cenām, ko 
viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

1. Vietējais mobilo sakaru operators 
viesabonentam automātiski sniedz 
individualizētu informāciju par 
mazumtirdzniecības cenām un par 
esošajiem vadīšanas nolīgumiem ar citiem 
mobilo sakaru operatoru, ko viesabonentam 
par zvanu veikšanu un saņemšanu piemēro 
apmeklētajā dalībvalstī. 

Pamatojums

Lai uzlabotu pārredzamību un konkurenci, patērētāji jāinformē par mazumtirdzniecības 
maksu  un par esošajiem vadīšanas nolīgumiem starp vietējo mobilo sakaru operatoru un 
apmeklētā tīkla mobilo sakaru operatoru, dodot iespēju izdarīt izvēli, kas pamatojas uz 
pilnīgu informāciju. 

Grozījums Nr. 14
7. PANTA 2. PUNKTS

2. Viesabonents pēc izvēles veic šādu 
pieprasījumu, izmantojot mobilā tālruņa 
zvanu vai nosūtot īsziņu (SMS) uz numuru, 
ko šādam nolūkam izveidojis vietējais 
mobilo sakaru operators, un pēc izvēles 
saņem informāciju vai nu šāda zvana laikā, 
vai ar īsziņas palīdzību (pēdējā gadījumā 
bez liekas kavēšanās). 

2. Viesabonents saņem informāciju, kas 
paredzēta 1. punktā, izmantojot mobilā 
tālruņa zvanu vai nosūtot īsziņu (SMS). Visi 
mobilas telefonijas sakaru operatori, kas 
sniedz pakalpojumus apmeklējamā valstī  
un kuriem ir vadīšanas nolīgumi ar vietējo 
mobilo sakaru operatoru, tādu informāciju 
sniedz stundas laikā, kad abonents ieradies 
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apmeklējamā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 15
7. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

3.a Abonents jebkurā laikā var pieprasīt, lai 
tiktu pieslēgts iepriekš minētais bezmaksas 
informatīvais pakalpojums.

Pamatojums

Lai izvairītos no nevēlamu ziņu izsūtīšanas, īpašu pārrobežu abonentiem jādod iespēja 
jebkurā laikā brīvprātīgi izvēlēties pieprasījuma izdarīšanas sistēmu.

Grozījums Nr. 16
8. PANTA 1.A PUNKTS

1.a Valstu regulējošās iestādes uztur 
informāciju attiecībā uz šīs regulas, īpaši 
tās 3., 4. un 4.a panta piemērošanu publiski 
pieejamu tādā veidā, kas ļauj 
ieinteresētajām pusēm viegli piekļūt šai 
informācijai.

Pamatojums

Šiem pārraudzības  un uzraudzības procedūras rezultātiem jābūt pārredzamiem un publiski 
pieejamiem, kā noteikts šā panta 1. punktā, lai ieinteresētās puses un abonenti varētu būt labi 
informēti.

Grozījums Nr. 17
8. PANTA 6. PUNKTS

6. 6. Valstu regulējošās iestādes uzrauga 
attīstības tendences vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenu noteikšanā par 
viesabonentiem sniegtajiem balss un datu 
sakaru pakalpojumiem, tostarp par īsziņu 
pakalpojumiem (SMS) un multivides 
ziņojumu pakalpojumiem (MMS), jo īpaši 
Kopienas attālākajos apgabalos, un pēc 
pieprasījuma paziņo Komisijai par šādas 
uzraudzības rezultātiem.

6. Valstu regulējošās iestādes uzrauga 
attīstības tendences vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenu noteikšanā par 
viesabonentiem sniegtajiem balss telefonijas
pakalpojumiem, jo īpaši Kopienas 
attālākajos apgabalos, un ik sešus mēnešus, 
sākot no šīs regulas spēka stāšanās dienas, 
paziņo Komisijai par šādas uzraudzības 
rezultātiem.
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Pamatojums

Lai nodrošinātu šis regulas ātru pieņemšanu, datu viesabonēšanas jautājumus nevajadzētu 
tieši iekļaut šajā regulā. Tomēr vēl arvien ir svarīgi, lai valsts pārvaldes iestādes un Komisija 
uzraudzītu viesabonēšanas izmaksas šajā jomā, novērtētu rezultātus un virzītu uz priekšu 
atbilstošas regulas pieņemšanu, ja tas uzskatāms par nepieciešamu. Šie jautājumi 
jāreglamentē 12. pantā, kas attiecas uz pārskatīšanas kārtību.

Grozījums Nr. 18
10. PANTA 5. PUNKTS

5. Uzņēmumi, uz kuriem attiecas šīs regulas 
prasības, nodrošina, ka jebkuras tarifu 
izmaiņas, kas nepieciešamas, lai 
nodrošinātu atbilstību 3., 4. un 6. pantam, 
stājas spēkā divu mēnešu laikā no katras šā 
panta iepriekšējos punktos noteiktās 
publikācijas

5. Uzņēmumi, uz kuriem attiecas šīs regulas 
prasības, nodrošina, ka jebkuras tarifu 
izmaiņas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu 
atbilstību 3. un 4. pantam, stājas spēkā divu 
mēnešu laikā no katras šā panta iepriekšējos 
punktos noteiktās publikācijas.

Pamatojums

Ierosinātā mazumtirdzniecības zvanu tarifu cenu maksimālā robeža ir pārāk maza un 
neveicina radošu konkurenci dažāda veida sakaru operatoru un pakalpojumu starpā. Tādēļ ir 
nepieciešams noteikt vienotu un augstāku vidējo maksimālo robežu vairumtirdzniecībā ar 
maksimālo cenu robežu attiecībā uz individuālajiem zvaniem, lai  dotu iespēju plašākam 
sakaru operatoru elastīgumam, tie uzlabotu patērētājiem sniedzamos pakalpojumus.

Grozījums Nr. 19
11.A PANTS (jauns)

11.a pants
Datu pakalpojumi

1. Valstu regulējošās iestādes uzrauga 
attīstības tendences vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenu noteikšanā par 
viesabonentiem sniegtajiem balss un datu 
sakaru pakalpojumiem, tostarp par īsziņu 
pakalpojumiem (SMS) un multivides 
ziņojumu pakalpojumiem (MMS), jo īpaši 
Kopienas attālākajos apgabalos, un paziņo 
Komisijai par šādas uzraudzības 
rezultātiem, kad pagājuši 12 mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā, bet vēlāk — pēc 
pieprasījuma.
2. Pamatojoties uz datiem, kas noteikti 
2. punktā, Komisija 18 mēnešu laikā kopš 
šī regula stājusies spēkā, savukārt iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei analīzi 
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par vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
datu cenām Kopienā. Ja 
vairumtirdzniecības starptautiskās 
viesabonēšanas datu cenas nav 
samazinājušās līdz līmenim, kas 
proporcionāls balss telefonijas 
viesabonēšanai pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā, Komisija novērtē, vai ir 
nepieciešams regulējums 
vairumtirdzniecības cenu samazināšanai, 
lai nodrošinātu viesabonentiem datu 
pārraidīšanas pakalpojumus, un vajadzības 
gadījumā ierosina attiecīgu regulējumu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu šis regulas ātru pieņemšanu, datu viesabonēšanas jautājumus nevajadzētu 
tieši iekļaut šajā regulā. Tomēr vēl arvien ir svarīgi, lai valsts pārvaldes iestādes un Komisija 
uzraudzītu viesabonēšanas izmaksas šajā jomā, novērtētu rezultātus un virzītu uz priekšu 
atbilstošas regulas pieņemšanu, ja tas uzskatāms par nepieciešamu.

Grozījums Nr. 20
12. PANTS

Komisija pārskata šīs regulas darbību un 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei ne 
vēlāk kā divus gadus pēc tās stāšanās spēkā.  
Ziņojumā Komisija izklāsta apsvērumus par 
to, vai regula vēl arvien ir nepieciešama vai 
to būtu iespējams atcelt, ņemot vērā tirgus 
attīstību un konkurenci. Šim nolūkam 
Komisija no dalībvalstīm un valstu 
regulējošām iestādēm drīkst pieprasīt 
informāciju, kas sniedzama bez liekas 
kavēšanās.

Komisija pārskata šīs regulas darbību un 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei ne 
vēlāk kā divus gadus pēc tās stāšanās spēkā.  
Ziņojumā Komisija izklāsta apsvērumus par 
to, vai regula vēl arvien ir nepieciešama vai 
to, vai arī ir vajadzīga tās pagaidu 
aizstāšana ar mazāk ierobežojošu 
iejaukšanos, ņemot vērā tirgus attīstību un 
konkurenci, jo īpaši ekonomisko ietekmi uz 
mobilo sakaru operatoriem, kas ir mazi un 
vidēji uzņēmumi, un to konkurētspēju, kā 
arī ņemot vērā Komisijas ziņojumu, kas 
minēts 11.a punktā par viesabonēšanas 
maksu datu pakalpojumiem. 

Grozījums Nr. 21
16.A PANTS (jauns)

16.a pants
Izņēmums

Šīs regulas noteikumus nepiemēro attiecībā 
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uz Bulgāriju un Rumāniju.
Komisija uzrauga jebkāda veida attīstību 
attiecībā uz vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenām par 
viesabonēšanas balss saziņas pakalpojumu 
nodrošināšanu, ko Bulgārijā un Rumānijā 
veic iekšzemes operatori, un sagatavo 
ietekmes novērtējumu ne vēlāk kā divus 
gadus pēc tās stāšanās spēkā. 

Pamatojums

Bulgārijas un Rumānijas tirgi ir relatīvi nenobrieduši, un tiem ir vajadzīgi nozīmīgi 
ieguldījumi, lai uzlabotu tīklus. Ir būtiski svarīgi sagatavot īpašu ietekmes analīzi par šīm 
divām jaunajām dalībvalstīm pirms Viesabonēšanas regulas īstenošanas.

Grozījums Nr.22
I PIELIKUMS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
piemērot viesabonenta vietējā sakaru tīkla 
operatoram par regulētu viesabonēšanas 
zvanu, kuram savienojums uzsākts 
apmeklētajā sakaru tīklā, par katru minūti 
nepārsniedz summu, kas vienāda ar atbilstīgi 
10. panta 3. punktam publicēto vidējo 
mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, kas 
reizināts ar

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
piemērot viesabonenta vietējā sakaru tīkla 
operatoram par regulētu viesabonēšanas
zvanu, kuram savienojums uzsākts 
apmeklētajā sakaru tīklā, par katru minūti 
nepārsniedz summu, kas vienāda ar atbilstīgi 
10. panta 3. punktam publicēto vidējo
mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, kas 
reizināts ar koeficientu divarpus.

a) koeficientu divi, ja regulēts 
viesabonēšanas zvans veikts uz publiskā 
telefonsakaru tīkla numuru dalībvalstī, 
kurā atrodas apmeklētais sakaru tīkls, vai
b) koeficientu trīs, ja regulēts 
viesabonēšanas zvans veikts uz publiskā 
telefonsakaru tīkla numuru citā dalībvalstī 
nekā tā, kurā atrodas apmeklētais sakaru 
tīkls.
Tarifu ierobežojumi šajā pielikumā ietver 
jebkurus fiksētus elementus, piemēram, 
maksu par izsaukuma iestati.

Pamatojums

Ierosinātie vairumtirdzniecības cenu galīgie ierobežojumi ir pārāk zemi, un tie nopietni 
negatīvi ietekmētu operatorus, īpaši tūrisma valstīs. Turklāt atsevišķi cenu griesti attiecībā uz 
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vietējiem un pārējiem zvaniem izraisīs lielu sajukumu. Tādēļ vienoti augstākie cenu griesti, 
kas atbilst vidējai mobilā savienojuma likmei, kas publicēta atbilstīgi 10. panta 3. punktam, 
reizinot to ar koeficientu 3,0, būtu atbilstošāki.
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