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Ziņojuma projekts (PE 384.334v01-00)
Paul Rübig
par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā 
2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko 
komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem

Regulas priekšlikums (COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 227
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 katram 
viesabonentam, kad tas ierodas citā 
dalībvalstī, nosūtot īsziņu, vai klientiem ar 
redzes traucējumiem citā atbilstošā veidā, 
bez nepamatotas kavēšanās un bez maksas
sniedz individualizētu informāciju par 
mazumtirdzniecības cenām (minūtē, 
ieskaitot PVN), ko viesabonentam par zvanu 
veikšanu un saņemšanu un īsziņu un 
multivides ziņojumu sūtīšanu un 
saņemšanu, un jebkādiem citiem datu 
pārraides pakalpojumiem piemēro jebkurā 
tīklā apmeklētajā dalībvalstī.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 228
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 ierodoties citā dalībvalstī,
automātiski un bez nepamatotas kavēšanās 
pēc viesabonenta pieslēgšanās 
apmeklējuma tīklam nosūta viņam 
bezmaksas īsziņu ar individualizētu 
informāciju par viesabonēšanas 
mazumtirdzniecības cenām, ko 
viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Mazumtirdzniecības tarifam noteikti jābūt pilnībā pārredzamam. Patērētājiem jāspēj 
izvēlēties no apmeklējuma valsts operatoriem to, kurš piedāvā viesabonēšanas pakalpojumus 
par visizdevīgākajiem mazumtirdzniecības tarifiem.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 229
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 ierodoties citā dalībvalstī, 
automātiski un bez maksas nosūta īsziņu ar 
individualizētu informāciju par 
mazumtirdzniecības cenām, ko 
viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

Or. de

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 230
7. PANTA 1. PUNKTS
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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 sniedz individualizētu 
informāciju par mazumtirdzniecības cenām, 
ko viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījumu iesniedza Daniel Caspary

Grozījums Nr. 231
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 uzreiz 
pēc tam, kad viesabonents ir pieslēdzies 
kādam citam mobilajam tīklam, ar 
bezmaksas īsziņu tam nosūta 
individualizētu informāciju par 
mazumtirdzniecības cenām, ko 
viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī. 
Abonents no šāda pakalpojuma var 
atteikties.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz šo pakalpojumu jābūt labākai pārredzamībai.

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 232
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. Ja viesabonents vietējam mobilo sakaru 
operatoram nav paziņojis par pretējo, 
vietējais mobilo sakaru operators stundas 
laikā pēc viesabonenta ierašanās citā 
dalībvalstī nosūta viņam automātisku 
īsziņu, sniedzot individualizētu informāciju 
par cenām, kā noteikts šā panta 4. punkta 
pirmajā daļā. Abonents, kas atteicies no 
automātiskās īsziņas, ir tiesīgs jebkurā 
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laikā no vietējā operatora atkal saņemt 
šādu pakalpojumu.
Vietējam mobilo sakaru operatoram 
informācija nav jānosūta ar automātisku 
īsziņu, ja tas tieši pirms savienojuma 
informē par vienas minūtes cenu 
attiecīgajam zvanam, dodot abonentam 
iespēju bez papildus maksas zvanu 
pārtraukt, vai ja tas jau veikta vai saņemta 
zvana gadījumā nodrošina, ka informācija, 
tostarp maksa par zvanu, ir nolasāma no 
ierīces ekrāna visa savienojuma laikā. 
Pēc neredzīgo vai vājredzīgo abonentu 
pieprasījuma vietējie operatori informāciju 
nodrošina akustiskā veidā.

Or. en

Pamatojums

Regulas 7. panta grozījumu viens no mērķiem ir pieprasīt ieviest sistēmu, kas automātiski ar 
īsziņu sniedz īsu informāciju par viesabonēšanas cenām, ja vien attiecīgais klients nav izlēmis 
citādi, un kas pēc pieprasījuma sniedz pilnu informāciju. Kā alternatīvu operatori var 
piedāvāt informāciju par konkrēta zvana cenu tiešā laika režīmā.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 233
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. Ja viesabonents vietējam mobilo sakaru 
operatoram nav paziņojis par pretējo, 
vietējais mobilo sakaru operators
viesabonentam, kas ierodas citā dalībvalstī,
automātiski un bez nepamatotas kavēšanās 
nosūta bezmaksas īsziņu ar individualizētu 
informāciju par mazumtirdzniecības cenām 
(par vienu sarunas minūti, ieskaitot PVN), 
ko viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 234
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. Ja viesabonents vietējam mobilo sakaru 
operatoram nav paziņojis par pretējo, 
vietējais mobilo sakaru operators
viesabonentam, kas ierodas citā dalībvalstī,
automātiski un bez nepamatotas kavēšanās 
nosūta bezmaksas īsziņu ar individualizētu 
informāciju par mazumtirdzniecības cenām 
(par vienu sarunas minūti, ieskaitot PVN), 
ko viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 235
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. Ja viesabonents vietējam mobilo sakaru 
operatoram nav paziņojis par pretējo, 
vietējais mobilo sakaru operators
viesabonentam, kas ierodas citā dalībvalstī,
automātiski un bez nepamatotas kavēšanās 
nosūta bezmaksas īsziņu ar individualizētu 
informāciju par mazumtirdzniecības cenām 
(par vienu sarunas minūti, ieskaitot PVN), 
ko viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, ka abonenti saņem atbilstošu informāciju par starptautiskās viesabonēšanas 
zvaniem. Pēc pieprasījuma jābūt pieejamai papildinformācijai.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler un Christian Ehler

Grozījums Nr. 236
7. PANTA 1. PUNKTS
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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. Ja viesabonents vietējam mobilo sakaru 
operatoram nav paziņojis par pretējo, 
vietējais mobilo sakaru operators
viesabonentam, kas ierodas citā dalībvalstī,
automātiski un bez nepamatotas kavēšanās 
nosūta bezmaksas īsziņu ar individualizētu 
pamatinformāciju par mazumtirdzniecības 
cenām (par vienu sarunas minūti, ieskaitot 
PVN), ko viesabonentam par zvanu veikšanu 
un saņemšanu piemēro apmeklētajā 
dalībvalstī.

Or. de

Pamatojums

Svarīgi, lai viesabonentus automātiski un nekavējoties informētu par maksājamo tarifu 
būtiskām sastāvdaļām.

Grozījumu iesniedza Romano Maria La Russa

Grozījums Nr. 237
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. Ja viesabonents vietējam mobilo sakaru 
operatoram nav paziņojis par pretējo, 
vietējais mobilo sakaru operators 
automātiski un bez nepamatotas kavēšanās 
nosūta viesabonentam bezmaksas īsziņu ar 
informāciju par viesabonēšanas cenām, ko 
viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta un Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 238
7. PANTA 1. PUNKTS

1. Vietējais mobilo sakaru operators pēc
viesabonenta pieprasījuma sniedz tam
individualizētu informāciju par 

1. Lai optimizētu tarifu plānus, vietējais
mobilo sakaru operators ikvienam 
viesabonentam sniedz individualizētu 
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mazumtirdzniecības cenām, ko 
viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

informāciju par mazumtirdzniecības cenām, 
ko apmeklētajā dalībvalstī piemēro
viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu, īsziņu un multivides ziņojumu 
sūtīšanu un saņemšanu, kā arī par citiem 
starptautiskās viesabonēšanas datu 
pārraides pakalpojumiem. To darot, 
operatori tarifos neiekļauj izdevumus par 
tarifu plānu maiņu.

Or. it

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 239
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. Vietējam mobilo sakaru operatoram
automātiski jāsniedz patērētājiem 
bezmaksas pamatinformācija par 
mazumtirdzniecības cenām, ko 
viesabonentiem par zvanu veikšanu un 
saņemšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

Or. es

Pamatojums

Lai veicinātu pārredzamību un vienkāršotu procedūras patērētājiem.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 240
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). 

svītrots
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Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 241
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 pēc izvēles veic 
pieprasījumu, nosūtot īsziņu (SMS) vai 
piezvanot, lai saņemtu papildu informāciju 
par viesabonēšanas cenām, ko piemēro 
citiem pakalpojumiem. Par papildu 
informācijas sniegšanu drīkst pieprasīt 
maksu.

Or. en

Pamatojums

Mazumtirdzniecības tarifam noteikti jābūt pilnībā pārredzamam. Patērētājiem jāspēj 
izvēlēties no apmeklējuma valsts operatoriem to, kurš piedāvā viesabonēšanas pakalpojumus 
par visizdevīgākajiem mazumtirdzniecības tarifiem.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 242
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. Alternatīvs veids, kā vietējais mobilo 
sakaru operators var izpildīt šā panta 
1. punktā noteikto pienākumu, ir pēc 
viesabonenta pieprasījuma nosūtīt 
individualizētu informāciju par cenām, 
piezvanot ar mobilo tālruni vai nosūtot 
īsziņu.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 243
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. Vietējo operatoru pienākums ir arī 
automātiski informēt patērētājus par 
telefona numuru, uz kuru piezvanot, var 
saņemt papildu informāciju. 
Iepriekšminētais informatīvais 
pakalpojums ir bezmaksas gan attiecībā uz 
informācijas pieprasīšanu, gan pieprasītās 
informācijas saņemšanu.

Or. es

Pamatojums

Lai veicinātu pārredzamību un vienkāršotu procedūras patērētājiem.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 244
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, ja iespējams, stundas laikā 
pēc ierašanās apmeklējuma valstī no sava 
operatora saņem īsziņu ar informāciju, kā 
bez liekas kavēšanās pēc pieprasījuma 
saņemt pilnu, individualizētu informāciju 
par cenām.

Or. en

Pamatojums

Liela informācijas apjoma saņemšana, tostarp izmantojot datu pārraidi, abonentiem liktos 
kaitinoša. Tādējādi viņiem vienkārši jānosūta īsziņa, informējot par to, kā iespējams iegūt 
bezmaksas papildu informāciju, ja viņi to vēlas. Šāda īsziņa jānosūta stundas laikā pēc 
patērētāja ierašanās apmeklējuma dalībvalstī, lai gan tas drīkst aizņemt ilgāku laiku tīkla 
pārklājuma traucējumu gadījumā.
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Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 245
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 var pieprasīt pilnu 
individualizētu informāciju par 
viesabonēšanas balss zvanu cenām,
piezvanot ar mobilo tālruni vai nosūtot 
īsziņu uz numuru, ko šādam nolūkam 
izveidojis vietējais mobilo sakaru operators, 
un pēc izvēles saņemt informāciju vai nu 
šāda zvana laikā, vai ar īsziņas palīdzību 
(pēdējā gadījumā bez liekas kavēšanās).

Or. en

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 246
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 var pieprasīt pilnu 
individualizētu informāciju par 
viesabonēšanas balss zvanu cenām,
piezvanot ar mobilo tālruni vai nosūtot 
īsziņu uz numuru, ko šādam nolūkam 
izveidojis vietējais mobilo sakaru operators, 
un pēc izvēles saņemt informāciju vai nu 
šāda zvana laikā, vai ar īsziņas palīdzību 
(pēdējā gadījumā bez liekas kavēšanās).

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai abonenti saņemtu atbilstošu informāciju par starptautiskās viesabonēšanas 
zvaniem. Precīzākai informācijai jābūt pieejamai pēc pieprasījuma.

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 247
7. PANTA 2. PUNKTS

2. Viesabonents pēc izvēles veic šādu 2. Viesabonents var pieprasīt pilnu 
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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).

informāciju par cenām, piezvanot ar mobilo 
tālruni uz numuru, ko šādam nolūkam 
izveidojis vietējais mobilo sakaru operators, 
un pēc izvēles saņemt informāciju vai nu 
šāda zvana laikā, vai ar īsziņas palīdzību 
(pēdējā gadījumā bez liekas kavēšanās).

Or. en

Pamatojums

Skatīt 7. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Daniel Caspary

Grozījums Nr. 248
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, piezvanot ar mobilo tālruni 
vai nosūtot īsziņu (SMS) uz numuru, ko 
šādam nolūkam izveidojis vietējais mobilo 
sakaru operators, var arī izvēlēties pieprasīt
un saņemt informāciju vai nu šāda zvana 
laikā, vai ar īsziņas palīdzību (pēdējā 
gadījumā bez liekas kavēšanās).

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz šo pakalpojumu jābūt lielākai pārredzamībai.

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 249
7. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Viesabonents iespējami saprātīgā laikā 
pēc ierašanās citā dalībvalstī, ir tiesīgs 
saņemt no sava operatora automātisku 
īsziņu vai, ja abonentam ir redzes 
traucējumi, citu atbilstošu pakalpojumu 
vienīgi ar individualizētu informāciju par 
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mazumtirdzniecības cenām, ko piemēro 
veiktajiem un saņemtajiem zvaniem katrā 
no apmeklētās valsts tīkliem. Abonenti 
drīkst jebkurā laikā pārslēgties no 
automātiskā režīma (automātiskas īsziņas 
ar informāciju par cenām) uz pieprasījuma 
režīmu (īsziņas ar informāciju par cenām 
tikai pēc pieprasījuma). 

Or. en

Pamatojums

Faktiski informāciju par visu iespējamo datu pakalpojumu cenām visticamāk būtu 
neiespējami sniegt ar īsziņu kaut cik reālā laika režīmā, taču šādai informācijai jābūt 
pieejamai pēc pieprasījuma; automātiska informācijas sniegšana reālā laika režīmā būtu 
jāattiecina tikai uz balss pakalpojumiem. Tā kā īsziņas nosūtīšana ir atkarīga ne tikai no 
sūtītāja, tad nosūtīšana vienas stundas laikā pēc ierašanās faktiski nevar tikt garantēta. 

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 250
7. PANTA 2.A PUNKTS (jauns) 

2.a Viesabonents bez nepamatotas 
kavēšanās un iespējami drīzāk pēc 
ierašanās citā dalībvalstī, ir tiesīgs saņemt 
no sava operatora automātisku īsziņu vai, 
ja viņam ir redzes traucējumi, citu 
atbilstošu pakalpojumu vienīgi ar 
individualizētu informāciju par
mazumtirdzniecības cenām, ko piemēro 
veiktajiem un saņemtajiem zvaniem katrā 
no apmeklētās valsts tīkliem. Abonenti 
drīkst jebkurā laikā pārslēgties no 
automātiskā režīma (automātiskas īsziņas 
ar informāciju par cenām) uz pieprasījuma 
režīmu (īsziņas ar informāciju par cenām 
tikai pēc pieprasījuma).

Or. en
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 251
7. PANTA 3. PUNKTS

3. Iepriekšminētais informatīvais 
pakalpojums jāsniedz bez maksas gan 
attiecībā uz informācijas pieprasīšanu, gan 
pieprasītās informācijas saņemšanu.

svītrots 

Or. en

Pamatojums

Mazumtirdzniecības tarifam noteikti jābūt pilnībā pārredzamam. Patērētājiem jāspēj 
izvēlēties no apmeklējuma valsts operatoriem to, kurš piedāvā viesabonēšanas pakalpojumus 
par visizdevīgākajiem mazumtirdzniecības tarifiem.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 252
7. PANTA 3. PUNKTS

3. Iepriekšminētais informatīvais 
pakalpojums jāsniedz bez maksas gan 
attiecībā uz informācijas pieprasīšanu, gan 
pieprasītās informācijas saņemšanu.

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 253
7. PANTA 3. PUNKTS

3. Iepriekšminētais informatīvais 
pakalpojums jāsniedz bez maksas gan 
attiecībā uz informācijas pieprasīšanu, gan 
pieprasītās informācijas saņemšanu.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Lai veicinātu pārredzamību un vienkāršotu procedūras patērētājiem.
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Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 254
7. PANTA 3. PUNKTS

3. Iepriekšminētais informatīvais
pakalpojums jāsniedz bez maksas gan 
attiecībā uz informācijas pieprasīšanu, gan 
pieprasītās informācijas saņemšanu.

3. Iepriekšminētais pakalpojums saistībā ar 
pirmo pārredzamo un pietiekamo 
informāciju par cenu sniedz bez maksas, 
turpretī cenu abonenta papildu 
pieprasītajai maksas informācijai nosaka 
operators. 

Or. en

Pamatojums

Daži operatori vairākās dalībvalstīs jau nodrošina abonentu bezmaksas informācijas 
pakalpojumus. Brīva izvēle, vai noteikt maksu par pieprasīto informāciju, palielinās 
konkurenci un novedīs pie zemākām cenām vai pat līdz bezmaksas papildu informācijai 
abonentiem, tādējādi sasniedzot labāku rezultātu nekā tad, ja cenas tiktu noteiktas „no 
augšas”. 

Grozījumu iesniedza Romano Maria La Russa

Grozījums Nr. 255
7. PANTA 3. PUNKTS

3. Iepriekšminētais informatīvais 
pakalpojums jāsniedz bez maksas gan 
attiecībā uz informācijas pieprasīšanu, gan 
pieprasītās informācijas saņemšanu.

3. Iepriekšminētais informatīvais 
pakalpojums jāsniedz bez maksas vismaz 
vienreiz gan attiecībā uz informācijas 
pieprasīšanu, gan pieprasītās informācijas 
saņemšanu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 256
7. PANTA 3. PUNKTS

3. Iepriekšminētais informatīvais
pakalpojums jāsniedz bez maksas gan 

3. Iepriekšminētie informatīvie 
pakalpojumi ir bezmaksas — gan 
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attiecībā uz informācijas pieprasīšanu, gan 
pieprasītās informācijas saņemšanu.

informācijas pieprasīšana, gan pieprasītās 
informācijas saņemšana.

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 257
7. PANTA 3. PUNKTS

4. Šajā pantā minētā individualizētā 
informācija par cenām ir informācija par 
cenām, kuras saskaņā ar attiecīgajam 
viesabonentam piemērojamo tarifu plānu 
jāmaksā par zvanu veikšanu un saņemšanu 
jebkurā apmeklētajā sakaru tīklā dalībvalstī, 
kurā notiek viesabonēšana.

4. Šajā pantā minētā individualizētā 
informācija ir par cenām, kuras saskaņā ar 
attiecīgajam viesabonentam piemērojamo 
tarifu plānu jāmaksā par zvanu veikšanu un 
saņemšanu ikvienā apmeklētajā sakaru tīklā 
dalībvalstī, kurā notiek viesabonēšana.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 7. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 258
7. PANTA 4. PUNKTS

4. Šajā pantā minētā individualizētā
informācija par cenām ir informācija par 
cenām, kuras saskaņā ar attiecīgajam 
viesabonentam piemērojamo tarifu plānu 
jāmaksā par zvanu veikšanu un saņemšanu 
jebkurā apmeklētajā sakaru tīklā dalībvalstī, 
kurā notiek viesabonēšana.

4. Šā panta 1. punktā minētā 
pamatinformācija ir par cenām, kuras 
saskaņā ar attiecīgajam viesabonentam 
piemērojamo tarifu plānu jāmaksā par zvanu 
veikšanu un saņemšanu jebkurā apmeklētajā 
sakaru tīklā dalībvalstī, kurā notiek 
viesabonēšana.

Or. es

Pamatojums

Lai veicinātu pārredzamību un vienkāršotu procedūras patērētājiem.
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 259
7. PANTA 4. PUNKTS

4. Šajā pantā minētā informācija par cenām
ir informācija par cenām, kuras saskaņā ar 
attiecīgajam viesabonentam piemērojamo 
tarifu plānu jāmaksā par zvanu veikšanu un 
saņemšanu jebkurā apmeklētajā sakaru tīklā 
dalībvalstī, kurā notiek viesabonēšana.

4. Šā panta 1. punktā minētajā
individualizētajā informācijā standartizētā 
formā ir apkopotas cenas, kuras saskaņā ar 
attiecīgajam viesabonentam piemērojamo 
tarifu plānu jāmaksā par zvanu veikšanu un 
saņemšanu jebkurā apmeklētajā sakaru tīklā 
dalībvalstī, kurā notiek viesabonēšana, un 
nosacījumi pie kuriem attiecīgais 
viesabonents varētu maksāt vairāk nekā 
iespējamāko no cenām, un tiek dots 
2. punktā minētais telefona numurs.

Or. en

Pamatojums

Pieprasījuma režīma īsziņa abonentam sniedz detalizētu informāciju par iespējamāko 
sagaidāmo viesabonēšanas zvanu tarifu. Bet pieprasījuma režīma īsziņā arī jānorāda 
nosacījumi, pie kuriem abonents varētu maksāt vairāk par parasto tarifu, kā arī informāciju 
par klientu apkalpošanas dienesta telefona numuru, kurš paredzēts 2. punktā un uz kuru 
abonents var zvanīt, lai noskaidrotu noteikumus.

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 260
7. PANTA 4. PUNKTS

4. Šajā pantā minētā individualizētā 
informācija par cenām ir informācija par 
cenām, kuras saskaņā ar attiecīgajam 
viesabonentam piemērojamo tarifu plānu 
jāmaksā par zvanu veikšanu un saņemšanu 
jebkurā apmeklētajā sakaru tīklā dalībvalstī, 
kurā notiek viesabonēšana.

4. Šā panta 1. punktā minētajā
individualizētajā informācijā standartizētā 
formā iekļauj apkopojumu par cenām,
ieskaitot PVN, kuras saskaņā ar attiecīgajam 
viesabonentam piemērojamo tarifu plānu 
jāmaksā par balss zvanu veikšanu un 
saņemšanu apmeklētajā sakaru tīklā 
dalībvalstī, kurā notiek viesabonēšana.

Šā panta 2. punktā minētā pilnā 
informācija ir par cenām, ko saskaņā ar 
attiecīgajam viesabonentam piemērojamo 
tarifu plānu jāmaksā par balss zvanu 
veikšanu un saņemšanu un datu sūtīšanu 
un saņemšanu apmeklējuma tīklā, 
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sazinoties ar jebkuru vietu Kopienā. 
Informācija skaidri parāda atšķirības starp 
augstāko un parasto tarifu un jebkurām 
citām tarifu svārstībām laikā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 7. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 261
7. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

4.a Šajā punktā minētā individualizētā 
informācija ir apkopojums par cenām, 
kuras saskaņā ar attiecīgajam 
viesabonentam piemērojamo tarifu plānu 
jāmaksā par zvaniem uz apmeklējuma 
dalībvalsti un abonenta valsti un zvanu 
saņemšanu. Individualizētajā informācijā 
par cenām iekļauj tajā brīdī apmeklētā tīkla 
cenas. Abonents, kas atteicies no 
automātiskās īsziņas, ir tiesīgs jebkurā 
laikā pieprasīt atjaunot šādu pakalpojumu. 
Pēc neredzīgo vai vājredzīgo abonentu 
pieprasījuma vietējie operatori informāciju 
nodrošina akustiskā veidā.

Or. en

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 262
7. PANTA 4.A PUNKTS (jauns) 

4.a Šajā punktā minētā individualizētā 
informācija ir apkopojums par cenām, 
kuras saskaņā ar attiecīgajam 
viesabonentam piemērojamo tarifu plānu 
jāmaksā par zvaniem uz apmeklējuma 
dalībvalsti un abonenta valsti un zvanu 
saņemšanu. Individualizētajā informācijā 
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par cenām iekļauj tajā brīdī apmeklētā tīkla 
cenas. Abonents, kas atteicies no 
automātiskās īsziņas, ir tiesīgs jebkurā 
laikā pieprasīt atjaunot šādu pakalpojumu. 
Pēc neredzīgo vai vājredzīgo abonentu 
pieprasījuma vietējie operatori informāciju 
nodrošina akustiskā veidā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler un Christian Ehler

Grozījums Nr. 263
7. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

4.a Šajā punktā minētā individualizētā 
informācija ir apkopojums par cenām, 
kuras saskaņā ar attiecīgajam 
viesabonentam piemērojamo tarifu plānu 
jāmaksā par zvaniem uz apmeklējuma 
valsti un abonenta valsti un zvanu 
saņemšanu. Individualizētā cenu 
pamatinformācija ir par cenām, ko iekasē 
attiecīgais vietējais operators, abonentam 
ierodoties apmeklējuma dalībvalstī. 
Abonents, kas atteicies no automātiskās 
īsziņas, ir tiesīgs jebkurā laikā pieprasīt 
atjaunot šādu pakalpojumu. Pēc neredzīgo 
vai vājredzīgo abonentu pieprasījuma 
vietējie operatori informāciju nodrošina 
akustiskā veidā.

Or. de

Pamatojums

Svarīgi, lai viesabonentus automātiski un nekavējoties informētu par maksājamo tarifu 
būtiskām sastāvdaļām.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 264
7. PANTA 4.A PUNKTS (jauns) 
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4.a Šajā punktā minētā individualizētā 
informācija ir apkopojums par cenām, 
kuras saskaņā ar attiecīgajam 
viesabonentam piemērojamo tarifu plānu 
jāmaksā par zvaniem uz apmeklējuma 
dalībvalsti un abonenta valsti un zvanu 
saņemšanu. Individualizētajā informācijā 
par cenām iekļauj tajā brīdī apmeklētā tīkla 
cenas. Abonents, kas atteicies no 
automātiskās īsziņas, ir tiesīgs jebkurā 
laikā pieprasīt atjaunot šādu pakalpojumu. 
Pēc neredzīgo vai vājredzīgo abonentu 
pieprasījuma vietējie operatori informāciju 
nodrošina akustiskā veidā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 265
7. PANTA 4.A PUNKTS (jauns) 

4.a Šajā punktā minētā individualizētā 
informācija ir apkopojums par cenām, 
kuras saskaņā ar attiecīgajam 
viesabonentam piemērojamo tarifu plānu 
jāmaksā par zvaniem uz apmeklējuma 
dalībvalsti un abonenta valsti un zvanu 
saņemšanu. Individualizētajā 
pamatinformācijā par cenām iekļauj tajā 
brīdī apmeklētā tīkla cenas. Abonents, kas 
atteicies no automātiskās īsziņas, ir tiesīgs 
jebkurā laikā pieprasīt atjaunot šādu 
pakalpojumu. Pēc neredzīgo vai vājredzīgo 
abonentu pieprasījuma vietējie operatori 
informāciju nodrošina akustiskā veidā.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai abonenti saņemtu atbilstošu informāciju par starptautiskās viesabonēšanas 
zvaniem. Precīzākai informācijai jābūt pieejamai pēc pieprasījuma.
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Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 266
7. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

4.a Mobilo sakaru operatoram jānosūta 
viesabonentam ikona vai brīdinājums, kam 
jāparādās uz mobilās ierīces ekrāna, par to, 
ka abonents attiecīgajā brīdī veic vai saņem 
viesabonēšanas zvanu.

Or. en

Pamatojums

Skaties, ko pērc (Caveat emptor).

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 267
7. PANTA 5. PUNKTS

5. Vietējie mobilo sakaru operatori sniedz 
jauniem klientiem pilnīgu informāciju par 
piemērojamām viesabonēšanas cenām laikā, 
kad klienti noformē abonementu. Vietējie 
mobilo sakaru operatori nodrošina klientiem 
regulāri atjauninātu informāciju par
piemērojamām viesabonēšanas cenām, kā 
arī papildus informē ikreiz, kad notiek šādu 
cenu būtiskas izmaiņas.

5. Vietējie mobilo sakaru operatori bez 
nepamatotas kavēšanās pēc katras 
10. panta 3. punktā minētās publicēšanas
sniedz katram abonentam pilnīgu 
informāciju par piemērojamām 
viesabonēšanas cenām. Šāda informācija 
ietver tā brīža cenu par viesabonēšanas 
balss zvana minūti, kā arī cenu 
viesabonēšanas īsziņām, multivides 
ziņojumiem un attiecīgā gadījumā datu 
vienībai. Jaunajiem abonentiem šo 
informāciju izsniedz rakstiski, noformējot
abonementu. Vietējie mobilo sakaru 
operatori kopā ar informāciju par tarifiem 
vai to izmaiņām vispār un viesabonēšanas 
tarifu izmaiņu gadījumā sniedz klientiem 
arī atjauninātu informāciju par 
viesabonēšanas cenām. Attiecīgā brīža 
viesabonēšanas tarifi ir pastāvīgi pieejami 
un viegli atrodami vietējā mobilo sakaru 
operatora tīmekļa vietnē.

Or. en
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Pamatojums

Skatīt 7. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 268
7. PANTA 5. PUNKTS

5. Vietējie mobilo sakaru operatori sniedz 
jauniem klientiem pilnīgu informāciju par 
piemērojamām viesabonēšanas cenām laikā, 
kad klienti noformē abonementu. Vietējie 
mobilo sakaru operatori nodrošina
klientiem regulāri atjauninātu informāciju 
par piemērojamām viesabonēšanas cenām, 
kā arī papildus informē ikreiz, kad notiek 
šādu cenu būtiskas izmaiņas.

5. Vietējie mobilo sakaru operatori, 
noformējot abonementu, sniedz visiem 
abonentiem pilnīgu informāciju par 
piemērojamām viesabonēšanas cenām. Lai 
sniegtu informāciju par viesabonēšanas 
cenām, var izmantot jebkādus atbilstošus 
līdzekļus. Tie bez nepamatotas kavēšanās 
arī sniedz viesabonentiem atjauninātu 
informāciju par piemērojamām 
viesabonēšanas cenām ikreiz, kad notiek 
šādu cenu būtiskas izmaiņas. Vietējie mobilo 
sakaru operatori nekavējoties sniedz visiem 
viesabonentiem pilnu informāciju par 
noteikumiem, kas attiecas uz 4. pantā 
paredzēto patērētāju aizsardzības tarifu.

Or. en

Pamatojums

Mazumtirdzniecības tarifam noteikti jābūt pilnībā pārredzamam. Patērētājiem jāspēj 
izvēlēties no apmeklējuma valsts operatoriem to, kurš piedāvā viesabonēšanas pakalpojumus 
par visizdevīgākajiem mazumtirdzniecības tarifiem.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 269
7. PANTA 5. PUNKTS

5. Vietējie mobilo sakaru operatori sniedz 
jauniem klientiem pilnīgu informāciju par 
piemērojamām viesabonēšanas cenām laikā, 
kad klienti noformē abonementu. Vietējie 
mobilo sakaru operatori nodrošina klientiem 
regulāri atjauninātu informāciju par 
piemērojamām viesabonēšanas cenām, kā arī 

5. Vietējie mobilo sakaru operatori sniedz 
jauniem klientiem pilnīgu informāciju par 
piemērojamām viesabonēšanas cenām laikā, 
kad klienti noformē abonementu. Vietējie 
mobilo sakaru operatori nodrošina klientiem 
regulāri atjauninātu informāciju par 
piemērojamām viesabonēšanas cenām, kā arī 
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papildus informē ikreiz, kad notiek šādu 
cenu būtiskas izmaiņas.

papildus informē ikreiz, kad operators 
maina viesabonēšanas cenas.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda

Grozījums Nr. 270
7. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

5.a Ja uzņēmums, atsaucoties uz šo regulu, 
palielina cenas vietējā tirgū, tam jāatklāj 
iekšējā grāmatvedība. 

Or. de

Pamatojums

Ja operators, atsaucoties uz šo regulu, pamato cenu pieaugumu vietējiem zvaniem, ir 
vajadzīga pilnīga grāmatvedības pārredzamība.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 271
7. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

5.a Vietējie mobilo sakaru operatori 
nodrošina, ka visi viesabonenti var iegūt 
informāciju par 4. pantā paredzēto 
patērētāju aizsardzības tarifu. To nodrošina 
tā, ka katrs abonents ne retāk kā ar sešu 
mēnešu intervālu saņem vismaz vienu 
īsziņu ar paskaidrojumu, ka operators bez 
papildu maksas piedāvā eirotarifu, precīzi 
norāda eirotarifā paredzētās cenas balss 
regulēto viesabonēšanas zvanu veikšanai 
un saņemšanai un informē par īpašo 
telefona numuru, kas paredzēts 7. panta 
2. punktā.

Or. en



AM\660182LV.doc 23/64 PE 386.538v03-00

LV

Pamatojums

Lai abonenti zinātu izvēles iespējas, operatoriem informācija par izvēles patērētāju 
aizsardzības tarifu vai eirotarifu jāpublisko. Ar šo grozījumu operatoriem tiek pieprasīts 
informāciju publiskot tā, lai būtu līdzsvars starp ceļojošo abonentu informēšanu un to, lai 
pārējie abonenti nebūtu apgrūtināti ar lieku informāciju. Telefona numuru, uz kuru zvanot 
var iegūt informāciju par viesabonēšanu un kurš minēts 7. panta 2. punktā, var izmantot arī 
informācijas iegūšanai pēc pieprasījuma par patērētāju aizsardzības tarifu.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 272
7. PANTA 5.B PUNKTS (jauns)

5.b Vietējais mobilo sakaru operators, kas 
ir norādījis īpašu telefona numuru, uz kuru 
piezvanot var saņemt informāciju saskaņā 
ar 7. panta 2. punktu, sniedz informāciju 
arī par eirotarifu, ja par to tiek jautāts, kā 
arī izpilda abonentu rīkojumus par pāreju 
uz eirotarifu.

Or. en

Pamatojums

Lai abonenti zinātu izvēles iespējas, operatoriem informācija par izvēles patērētāju 
aizsardzības tarifu vai eirotarifu jāpublisko. Ar šo grozījumu operatoriem tiek pieprasīts 
informāciju publiskot tā, lai būtu līdzsvars starp ceļojošo abonentu informēšanu un to, lai 
pārējie abonenti nebūtu apgrūtināti ar lieku informāciju. Telefona numuru, uz kuru zvanot 
var iegūt informāciju par viesabonēšanu un kurš minēts 7. panta 2. punktā, var izmantot arī 
informācijas iegūšanai pēc pieprasījuma par patērētāju aizsardzības tarifu.

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 273
7. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

5.a Vietējie mobilo sakaru operatori veic 
saprātīgas darbības, lai visi viesabonenti 
būtu informēti par eirotarifu. Tie katram 
abonentam divu mēnešu laikā pēc šīs 
regulas publicēšanas nosūta paziņojumu ar 
skaidru un objektīvu Eirotarifa 
skaidrojumu un ik pēc saprātīga laika 
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intervāla nosūta atgādinājumu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt augsta līmeņa informētību par eirotarifu. Tādēļ katra patērētāja 
informēšana ar vēstuli vai īsziņu būtu ļoti noderīga gan pirms tarifa ieviešanas, gan vēlāk ik 
pēc noteikta laika intervāla. 

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 274
7. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

5.a Vietējie mobilo sakaru operatori veic 
vajadzīgos pasākumus, lai privātpersonas, 
kas ir viesabonenti, būtu informētas par 
eirotarifu. Divus mēnešus pēc šīs regulas 
publicēšanas un pēc tam ik pēc noteikta 
laika intervāla operatoriem katram 
viesabonentam jānosūta dokuments, kurā 
skaidri un objektīvi ir izklāstīts Eirotarifs.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai par eirotarifu būtu laba informētība. Tādēļ būtu ļoti lietderīgi informēt katru 
klientu individuāli pa pastu vai ar īsziņu gan pirms tarifa ieviešanas, gan regulāri pēc tam. 
Uzņēmumus šāda informācija varētu neinteresēt, tādēļ šāds pienākums jāattiecina tikai uz 
privātpersonām.

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 275
8. PANTA 1. PUNKTS

1. Valstu regulējošās iestādes pārrauga un 
uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām to 
teritorijā.

5. Valstu regulējošās iestādes pārrauga un 
uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām to 
teritorijā. Tās jo īpaši uzrauga atbilstību 
prasībām par veikto un saņemto zvanu 
vidējo cenu, kuras aprēķina no kopējām 
mazumtirdzniecības cenām un kopējām 
veikto un saņemto viesabonēšanas zvanu 
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minūtēm.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek noteikts pamats tam, lai uzraudzītu atbilstību 4. pantā minētajām 
vidējām cenām. Atbilstības aprēķins tiek veikts atsevišķi veiktajiem un saņemtajiem zvaniem, 
jo uz tiem attiecas atšķirīgi noteikumi.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 276
8. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Valstu regulējošās iestādes veic 
detalizētus pētījumus par viesabonēšanas 
tirgiem to teritorijās. Tās it īpaši ievāc datus 
par izejošo un ienākošo viesabonēšanas 
zvanu minūtēm, kā arī operatoru 
attiecīgajiem ieņēmumiem. Šo pētījumu 
rezultātiem jābūt pieejamiem vismaz sešus 
mēnešus pirms regulas pārskatīšanas, kas 
noteikta 12. pantā.

Or. en

Pamatojums

Valstīm jāveic apjomīgi pasākumi, lai apkopotu informāciju par cenām, apjomu un 
ieņēmumiem saistībā ar viesabonēšanu, lai iegūtu skaidru priekšstatu par Eiropas 
viesabonēšanas tirgu.Diemžēl šādi pētījumi nav pieejami pirms šīs regulas pieņemšanas.

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 277
8. PANTA 5. PUNKTS

5. Valstu regulējošās iestādes uztur 
atjauninātu informāciju attiecībā uz šīs 
regulas piemērošanu publiski pieejamu tādā 
veidā, kas ļauj ieinteresētajām pusēm viegli 
piekļūt šai informācijai.

5. Valstu regulējošās iestādes uztur 
atjauninātu informāciju attiecībā uz šīs 
regulas piemērošanu publiski pieejamu tādā 
veidā, kas ļauj ieinteresētajām pusēm viegli 
piekļūt šai informācijai. Tās uzrauga 
attīstības tendences vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenu noteikšanā par 
viesabonentiem sniegtajiem balss un datu 
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pārraides pakalpojumiem, tostarp par 
īsziņu pakalpojumiem un multivides 
ziņojumu pakalpojumiem, jo īpaši, bet ne 
tikai Kopienas attālākajos reģionos, un ik 
pēc 12 mēnešiem publicē šādas uzraudzības 
rezultātus. Atsevišķi sniedz informāciju par 
uzņēmumiem, priekšapmaksas abonentiem 
un pēcapmaksas abonentiem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek apvienoti Komisijas priekšlikuma 8. panta 5. un 6. punkts un vēlreiz 
uzsvērti valstu regulējošo iestāžu pienākumi uzraudzīt regulas īstenošanu un rezultātu 
pieejamības visiem nodrošināšanu. Pienākums uzraudzīt regulas īstenošanu ir aprakstīts ļoti 
plaši (angl.:„...pertaining to the application...”; latv: „attiecībā uz ... piemērošanu”). Tas 
varētu novest pie būtiski atšķirīgas informācijas pieejamības Kopienā. Tādēļ galvenie 
apkopojamie un publiskojamie dati par katru dalībvalsti jānosaka un jāiekļauj pirms regulas 
galīgās versijas.

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 278
8. PANTA 6. PUNKTS

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. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ir apvienots ar 8. panta 5. punktu.
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Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 279
8. PANTA 6. PUNKTS

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 
viesabonēšanas pakalpojumiem, jo īpaši 
Kopienas attālākajos apgabalos, un ik pēc 
sešiem mēnešiem pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas, paziņo Komisijai par šādas 
uzraudzības rezultātiem. Atsevišķi sniedz 
informāciju par uzņēmumiem, 
priekšapmaksas abonentiem un 
pēcapmaksas abonentiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Miloslav Ransdorf

Grozījums Nr. 280
8. PANTA 6. PUNKTS

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 
viesabonēšanas pakalpojumiem, jo īpaši 
Kopienas attālākajos apgabalos, un ik pēc 
sešiem mēnešiem pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas, paziņo Komisijai par šādas 
uzraudzības rezultātiem. Atsevišķi sniedz 
informāciju par uzņēmumiem, 
priekšapmaksas abonentiem un 
pēcapmaksas abonentiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza András Gyürk

Grozījums Nr. 281
8. PANTA 6. PUNKTS
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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 un datu 
pārraides pakalpojumiem un ik pēc sešiem 
mēnešiem pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas sniedz ziņojumu Komisijai par šādas 
uzraudzības rezultātiem.

Or. hu

Pamatojums

Thanks to the rapid development of technology, the role of the international data services 
market is becoming increasingly important. Internet-based sound transmission (VoiP) is 
revolutionising fixed telephony, opening the way to cheaper sound transmission. The spread 
and presence of 3G networks and other related technologies are having a serious impact on 
the mobile services market. In the interest of consumers and of guaranteeing competition, 
more intensive monitoring of market processes should be carried out, and if they are not 
operating satisfactorily, the prospect of a proportionate intervention should be offered.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 282
8. PANTA 6. PUNKTS

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 un datu 
pārraides pakalpojumiem, tostarp par īsziņu 
pakalpojumiem (SMS) un multivides 
ziņojumu pakalpojumiem (MMS), jo īpaši 
Kopienas attālākajos apgabalos un īpaši par 
to pilsoņu situāciju attiecībā uz 
viesabonēšanu, kas dzīvo, strādā un vada 
uzņēmumus pārrobežu reģionos starp 
blakus dalībvalstīm un pārrobežu reģionos 
blakus dalībvalstīs, un pēc pieprasījuma 
paziņo Komisijai par šādas uzraudzības 
rezultātiem.

Or. en



AM\660182LV.doc 29/64 PE 386.538v03-00

LV

Pamatojums

Par viesabonēšanas pakalpojumiem maksā ne tikai ceļotāji, bet arī uzņēmumu darbinieki, 
galvenokārt mazo un vidējo uzņēmumu darbinieki, un pilsoņi, kas dzīvo, strādā vai regulāri 
pārvietojas starp ES iekšējiem robežreģioniem. Viņiem ir jāmaksā viesabonēšanas cenas ne 
tikai ceļojot, bet arī ikdienā, jo viņi bieži šķērso robežu (piemēram, vienā valstī viņi ir 
abonenti, bet otrā valstī dzīvo). Vislabāk būtu, ja paši operatori šo problēmu atrisinātu, bet, 
ja nē, tad tā jārisina koordinējot valstu regulējumu un galu galā Komisijai.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 283
8. PANTA 6. PUNKTS

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 un datu 
pārraides pakalpojumiem, tostarp par īsziņu 
pakalpojumiem (SMS) un multivides 
ziņojumu pakalpojumiem (MMS), jo īpaši 
Kopienas attālākajos apgabalos, un paziņo 
Komisijai par šādas uzraudzības rezultātiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler un Christian Ehler

Grozījums Nr. 284
8. PANTA 6.A PUNKTS (jauns) 

6.a Valstu regulējošās iestādes pārrauga 
vietējo operatoru mazumtirdzniecības 
vidējās cenas, dalot katra mobilo sakaru 
operatora viesabonēšanas ieņēmumus ar 
atbilstošo pārraidīto datu apjomu sešos 
mēnešos. Jāņem vērā gan ienākošie gan 
izejošie zvani. Valstu regulējošās iestādes, 
lieki nekavējoties, rezultātus publicē tādā 
veidā, kas ļauj visiem abonentiem viegli 
piekļūt šai informācijai.

Or. de
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Pamatojums

Valstu regulējošām iestādēm jāveic uzmanīga viesabonēšanas cenu izmaiņu pārraudzība.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 285
8. PANTA 6.A PUNKTS (jauns) 

6.a Valstu regulējošās iestādes pārrauga 
vietējā operatora mazumtirdzniecības 
vidējās cenas, dalot katra mobilo sakaru 
operatora ieņēmumus no viesabonēšanas 
ar atbilstošo pārraidīto datu apjomu sešos 
mēnešos. Jāņem vērā gan ienākošie gan 
izejošie zvani. Valstu regulējošām iestādēm, 
lieki nekavējoties, rezultāti jāpublicē tādā 
veidā, kas ļauj visiem abonentiem viegli 
piekļūt šai informācijai. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Miloslav Ransdorf

Grozījums Nr. 286
8. PANTA 6.A PUNKTS (jauns) 

6.a Pamatojoties uz valstu regulējošo 
iestāžu ziņojumiem un ņemot vērā Eiropas 
reglamentējošo iestāžu grupas atzinumu, 
Komisija ik pēc 12 mēnešiem pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei analīzi par 
starptautiskās viesabonēšanas 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
cenām Kopienā. Ja pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā starptautiskās viesabonēšanas 
mazumtirdzniecības tarifi nav ievērojami 
samazinājušies, Komisija saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, uz kuru ir 
atsauce 13. panta 2.a punktā, pieņem 
I pielikumā minēto koeficientu, ar ko 
reizina mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifu. 
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Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 287
8. PANTA 6.A PUNKTS (jauns) 

6.a Pamatojoties uz valstu regulējošo 
iestāžu ziņojumiem un ņemot vērā Eiropas 
reglamentējošo iestāžu grupas atzinumu, 
Komisija 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei analīzi par 
starptautiskās viesabonēšanas 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
cenām Kopienā. Ja pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā starptautiskās viesabonēšanas 
mazumtirdzniecības tarifi nav ievērojami 
samazinājušies, Komisija saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, uz kuru ir 
atsauce 13. panta 2.a punktā, atjaunina 
I pielikumā minēto koeficientu, ar ko 
reizina mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifu. 

Or. en

Grozījumu iesniedza András Gyürk

Grozījums Nr. 288
8. PANTA 6.A PUNKTS (jauns)

6.a Pamatojoties uz valstu regulējošo 
iestāžu ziņojumiem, Komisija 12 mēnešu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
analīzi par datu pakalpojumu 
starptautiskās viesabonēšanas 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
cenām Kopienā. Ja pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā datu pakalpojumu starptautiskās 
viesabonēšanas cenas ir nepamatoti 
augstas, Komisija iesniedz arī priekšlikumu 
šo cenu regulācijai, pamatojoties uz balss 
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saziņas viesabonēšanas tarifu regulējumu.

Or. hu

Pamatojums

Thanks to the rapid development of technology, the role of the international data services 
market is becoming increasingly important. Internet-based sound transmission (VoiP) is 
revolutionising fixed telephony, opening the way to cheaper sound transmission. The spread 
and presence of 3G networks and other related technologies are having a serious impact on 
the mobile services market. In the interest of consumers and of guaranteeing competition, 
more intensive monitoring of market processes should be carried out, and if they are not 
operating satisfactorily, the prospect of a proportionate intervention should be offered.

Grozījumu iesniedza Miloslav Ransdorf

Grozījums Nr. 289
8. PANTA 6.B PUNKTS (jauns) 

6.b Valstu regulējošās iestādes uzrauga 
attīstības tendences vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenu noteikšanā par 
viesabonentiem sniegtajiem īsziņu un 
citiem datu pārraides pakalpojumiem un ik 
pēc sešiem mēnešiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā sniedz ziņojumu Komisijai 
par šādas uzraudzības rezultātiem. 
Atsevišķi sniedz informāciju par 
uzņēmumiem, priekšapmaksas abonentiem 
un pēcapmaksas abonentiem. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Miloslav Ransdorf

Grozījums Nr. 290
8. PANTA 6.C PUNKTS (jauns) 

6.c Pamatojoties uz valstu regulējošo 
iestāžu ziņojumiem, Komisija 12 mēnešu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
analīzi par datu pārraides pakalpojumu 
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starptautiskās viesabonēšanas 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
tarifiem Kopienā. Ja pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā datu pārraides 
starptautiskās viesabonēšanas 
vairumtirdzniecības tarifi nav ievērojami 
samazinājušies, Komisija novērtē, vai ir 
nepieciešams regulējums datu pārraides 
pakalpojumu starptautiskās viesabonēšanas 
vairumtirdzniecības tarifu samazināšanai, 
un trīs mēnešu laikā iesniedz jaunu 
priekšlikumu. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 291
8. PANTA 8. PUNKTS

8. Strīdu izšķiršanu ārpustiesas kārtībā, kas 
noteikta saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 
34. pantu, piemēro, lai izšķirtu neatrisinātus 
strīdus ar klientiem un (ja piemēro saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem) citiem gala 
lietotājiem attiecībā uz šajā regulā 
ietvertajiem jautājumiem. 

8. Strīdu izšķiršanu ārpustiesas kārtībā, kas 
noteikta saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 
34. pantu, piemēro, lai izšķirtu neatrisinātus 
strīdus ar viesabonentiem, kas ir patērētāji, 
un (ja piemēro saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem) citiem viesabonentiem attiecībā uz 
šajā regulā ietvertajiem jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Neliels tehnisks pielāgojums, lai norādītu, ka regula attiecas uz viesabonentiem.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler un Christian Ehler

Grozījums Nr. 292
8. PANTA 8.A PUNKTS (jauns)

8.a Valstu regulējošās iestādes ierosina un 
veic reklāmas kampaņu plašsaziņas 
līdzekļos — televīzijā, radio, žurnālos, 
laikrakstos un kino — visā Kopienā, lai 
pievērstu uzmanību Eirotarifa 
nosacījumiem, kā noteikts šīs regulas 
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4. pantā. Kampaņai jāsākas uzreiz pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. de

Pamatojums

Svarīgi, lai viesabonenti būtu informēti par Eirotarifa sniegtajām iespējām. 

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 293
8. PANTA 8.A PUNKTS (jauns) 

8.a Valstu regulējošās iestādes ierosina un 
veic reklāmas kampaņu plašsaziņas 
līdzekļos — televīzijā, radio, žurnālos, 
laikrakstos un kino — visā Kopienā, lai 
uzlabotu informētību par Eiropas 
patērētāju tarifa nosacījumiem, kā noteikts 
šīs regulas 4. pantā. Kampaņai jāsākas 
uzreiz pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 294
8. PANTA 8.A PUNKTS (jauns) 

8.a Valstu regulējošās iestādes ierosina un 
veic reklāmas kampaņu plašsaziņas 
līdzekļos — televīzijā, radio, žurnālos, 
laikrakstos un kino — visā Kopienā, lai 
uzlabotu informētību par patērētāju 
aizsardzības tarifa nosacījumiem, kā 
noteikts šīs regulas 4. pantā. Kampaņai 
jāsākas uzreiz pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 295
9. PANTS 

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro šīs regulas noteikumu 
pārkāpumu gadījumā, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt 
efektīvām, proporcionālām un tādām, kas 
attur no noteikumu pārkāpšanas. Dalībvalstis 
par šiem noteikumiem paziņo Komisijai ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā un nekavējoties, ja pieņem šo 
noteikumu grozījumus.

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro šīs regulas noteikumu 
pārkāpumu gadījumā, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt 
efektīvām, proporcionālām un tādām, kas 
attur no noteikumu pārkāpšanas. Dalībvalstis 
par šiem noteikumiem paziņo Komisijai ne 
vēlāk kā deviņus mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā un nekavējoties, ja pieņem šo 
noteikumu grozījumus.

Or. en

Pamatojums

Dažu dalībvalstu (piemēram, Slovākijas, Čehijas Republikas) tiesiskā kārtība neļauj noteikt 
saistības vai kā šajā gadījumā sankcijas ar sekundārajiem tiesību aktiem. To var izdarīt tikai 
ar likumiem, kuru pieņemšana pilnajā likumdošanas procesā no priekšlikuma projekta līdz 
pieņemšanai parlamentā var aizņemt vairākus mēnešus. Minimālais saprātīgais laika periods 
šo pasākumu pieņemšanai ir deviņi mēneši.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 296
9. PANTS 

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro šīs regulas noteikumu 
pārkāpumu gadījumā, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt 
efektīvām, proporcionālām un tādām, kas 
attur no noteikumu pārkāpšanas. Dalībvalstis 
par šiem noteikumiem paziņo Komisijai ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā un nekavējoties, ja pieņem šo 
noteikumu grozījumus.

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro šīs regulas noteikumu 
pārkāpumu gadījumā, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt 
efektīvām, proporcionālām un tādām, kas 
attur no noteikumu pārkāpšanas. Dalībvalstis 
par šiem noteikumiem paziņo Komisijai ne 
vēlāk kā deviņus mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā un nekavējoties, ja pieņem šo 
noteikumu grozījumus.

Or. xm
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Pamatojums

Dažām dalībvalstīm sešu mēnešu paziņošanas termiņš nav pietiekams.

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 297
10. PANTS 

Vidējais mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifs 

svītrots

1. Vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifu nosaka atbilstīgi II pielikumā 
izklāstītajiem kritērijiem un metodoloģijai, 
pamatojoties uz valsts regulējošās iestādes 
paziņoto informāciju atbilstīgi 2. un 4. 
punktam. 
2. Katra valsts regulējošā iestāde II 
pielikumā norādīto informāciju paziņo 
Komisijai pēc tās pieprasījuma un 
Komisijas pieprasījumā norādītajā laikā.
3. Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī regulāri publicē vidējo mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu, kas 
noteikts saskaņā ar 1., 2. un 4. punktu.
4. Pirmo reizi pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās publicējot vidējo mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu, Komisija 
var paļauties uz jaunāko informāciju 
saskaņā ar II pielikumu, kas saņemta 
atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 5. panta 2. 
punktam, pildot uzdevumu par 2002. gada 
reglamentējošo noteikumu elektronisko 
sakaru jomā īstenošanas pārraudzību.
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.
6. Grozījumus, kas nepieciešami, lai II 
pielikumu pielāgotu tehniskai vai tirgus 
attīstībai, pieņem Komisija, rīkojoties 
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saskaņā ar 13. panta 3. punktā noteikto 
kārtību.

Or. en

Pamatojums

Daudzi mazie mobilo sakaru operatori, kas dod ieguldījumu konkurences, patērētāju izvēles 
iespēju un jaunu novatorisku pakalpojumu paplašināšanā telekomunikāciju nozarē, var 
saistībā ar Komisijas ierosināto regulējumu nonākt nelabvēlīgā situācijā. Maksimālā cenu 
līmeņa noteikšana daļēji aizsargā mazākos operatorus.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler un Christian Ehler

Grozījums Nr. 298
10. PANTS 

Vidējais mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifs 

Svītrots

1. Vidējo mobilā savienojuma 
pabeigšanas tarifu nosaka atbilstīgi II 
pielikumā izklāstītajiem kritērijiem un 
metodoloģijai, pamatojoties uz valsts 
regulējošās iestādes paziņoto informāciju 
atbilstīgi 2. un 4. punktam. 
2. Katra valsts regulējošā iestāde II 
pielikumā norādīto informāciju paziņo 
Komisijai pēc tās pieprasījuma un 
Komisijas pieprasījumā norādītajā laikā.
3. Komisija Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī regulāri publicē vidējo 
mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, 
kas noteikts saskaņā ar 1., 2. un 4. punktu.
4. Pirmo reizi pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās publicējot vidējo mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu, Komisija 
var paļauties uz jaunāko informāciju 
saskaņā ar II pielikumu, kas saņemta 
atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 5. panta 2. 
punktam, pildot uzdevumu par 2002. gada 
reglamentējošo noteikumu elektronisko 
sakaru jomā īstenošanas pārraudzību.
5. Uzņēmumi, uz kuriem attiecas šīs 
regulas prasības, nodrošina, ka jebkuras 
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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. 
6. Grozījumus, kas nepieciešami, lai II 
pielikumu pielāgotu tehniskai vai tirgus 
attīstībai, pieņem Komisija, rīkojoties 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā noteikto 
kārtību.

Or. de

Pamatojums

Līdz ar 3. pantā noteikto fiksēto ierobežojumu vairumtirdzniecības tarifiem, 10. pants kļūst 
lieks. 

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 299
10. PANTS 

Vidējais mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifs 

svītrots

1. Vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifu nosaka atbilstīgi II pielikumā 
izklāstītajiem kritērijiem un metodoloģijai, 
pamatojoties uz valsts regulējošās iestādes 
paziņoto informāciju atbilstīgi 2. un 4. 
punktam. 
2. Katra valsts regulējošā iestāde II 
pielikumā norādīto informāciju paziņo 
Komisijai pēc tās pieprasījuma un 
Komisijas pieprasījumā norādītajā laikā.
3. Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī regulāri publicē vidējo mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu, kas 
noteikts saskaņā ar 1., 2. un 4. punktu.
4. Pirmo reizi pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās publicējot vidējo mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu, Komisija 
var paļauties uz jaunāko informāciju 
saskaņā ar II pielikumu, kas saņemta 
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atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 5. panta 2. 
punktam, pildot uzdevumu par 2002. gada 
reglamentējošo noteikumu elektronisko 
sakaru jomā īstenošanas pārraudzību.
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.
6. Grozījumus, kas nepieciešami, lai II 
pielikumu pielāgotu tehniskai vai tirgus 
attīstībai, pieņem Komisija, rīkojoties 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā noteikto 
kārtību.

Or. en

Pamatojums

Tā kā maksimālie tarifi ir noteikti skaitļos, nav vajadzības atsaukties uz vidējā mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifa aprēķināšanu. Šāda sistēma ir patērētājiem mazāk 
pārredzama un tā uzliek nevajadzīgu administratīvo slogu valstu regulējošām iestādēm.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 300
10. PANTS 

Vidējais mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifs 

svītrots

1. Vidējo mobilā savienojuma 
pabeigšanas tarifu nosaka atbilstīgi II 
pielikumā izklāstītajiem kritērijiem un 
metodoloģijai, pamatojoties uz valsts 
regulējošās iestādes paziņoto informāciju 
atbilstīgi 2. un 4. punktam. 
2. Katra valsts regulējošā iestāde II 
pielikumā norādīto informāciju paziņo 
Komisijai pēc tās pieprasījuma un 
Komisijas pieprasījumā norādītajā laikā.
3. Komisija Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī regulāri publicē vidējo 
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mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, 
kas noteikts saskaņā ar 1., 2. un 4. punktu.
4. Pirmo reizi pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās publicējot vidējo mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu, Komisija 
var paļauties uz jaunāko informāciju 
saskaņā ar II pielikumu, kas saņemta 
atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 5. panta 2. 
punktam, pildot uzdevumu par 2002. gada 
reglamentējošo noteikumu elektronisko 
sakaru jomā īstenošanas pārraudzību.
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. 
6. Grozījumus, kas nepieciešami, lai II 
pielikumu pielāgotu tehniskai vai tirgus 
attīstībai, pieņem Komisija, rīkojoties 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā noteikto 
kārtību.

Or. de

Pamatojums

Ja vairumtirdzniecības cenu nosaka konkrētā apjomā (piemēram, EUR 0,36 minūtē), 
10. panta noteikumi ir lieki.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 301
10. PANTS 

Vidējais mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifs 

svītrots

1. Vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifu nosaka atbilstīgi II pielikumā 
izklāstītajiem kritērijiem un metodoloģijai, 
pamatojoties uz valsts regulējošās iestādes 
paziņoto informāciju atbilstīgi 2. un 4. 
punktam. 



AM\660182LV.doc 41/64 PE 386.538v03-00

LV

2. Katra valsts regulējošā iestāde II 
pielikumā norādīto informāciju paziņo 
Komisijai pēc tās pieprasījuma un 
Komisijas pieprasījumā norādītajā laikā.
3. Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī regulāri publicē vidējo mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu, kas 
noteikts saskaņā ar 1., 2. un 4. punktu.
4. Pirmo reizi pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās publicējot vidējo mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu, Komisija 
var paļauties uz jaunāko informāciju 
saskaņā ar II pielikumu, kas saņemta 
atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 5. panta 2. 
punktam, pildot uzdevumu par 2002. gada 
reglamentējošo noteikumu elektronisko 
sakaru jomā īstenošanas pārraudzību.
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.
6. Grozījumus, kas nepieciešami, lai II 
pielikumu pielāgotu tehniskai vai tirgus 
attīstībai, pieņem Komisija, rīkojoties 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā noteikto 
kārtību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 302
10. PANTA 1. PUNKTS

1. Vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifu nosaka atbilstīgi II pielikumā 
izklāstītajiem kritērijiem un metodoloģijai, 
pamatojoties uz valsts regulējošās iestādes 
paziņoto informāciju atbilstīgi 2. un 4. 

1. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu vidējo
mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu 
nosaka atbilstīgi II pielikumā izklāstītajiem 
kritērijiem un metodoloģijai, pamatojoties 
uz valsts regulējošās iestādes paziņoto 



PE 386.538v03-00 42/64 AM\660182LV.doc

LV

punktam. informāciju atbilstīgi 2. un 4. punktam.

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 303
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. pantam, stājas spēkā divu 
mēnešu laikā no katras šā panta iepriekšējos 
punktos noteiktās publikācijas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 304
10. PANTA 6. PUNKTS

6. Grozījumus, kas nepieciešami, lai II 
pielikumu pielāgotu tehniskai vai tirgus 
attīstībai, pieņem Komisija, rīkojoties 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā noteikto 
kārtību.

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 305
10. PANTA 6. PUNKTS

6. Grozījumus, kas nepieciešami, lai II 6. Grozījumus, kas nepieciešami, lai 
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pielikumu pielāgotu tehniskai vai tirgus 
attīstībai, pieņem Komisija, rīkojoties 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā noteikto 
kārtību.

II pielikumu pielāgotu tehniskai vai tirgus 
attīstībai, pieņem Komisija, rīkojoties 
saskaņā ar 13. panta 2.a. punktā noteikto 
kārtību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 306
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 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. Šī regula ir spēkā divus gadus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 307
12.A PANTS (jauns)

12.a pants
Regulas darbības ilgums

Šī regula ir spēkā trīs gadus.

Or. en

Pamatojums

Šis ir īstermiņa pasākums, kuram jānosaka konkrēts beigu termiņš. 
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Grozījumu iesniedza Angelika Niebler un Christian Ehler

Grozījums Nr. 308
12.A PANTS (jauns)

12.a pants
Šī regula ir spēkā trīs gadus. 

Or. de

Pamatojums

Jāatceras, ka cenu regulācijas instruments ir nozīmīga intervence tirgus attīstībā un tādēļ 
jānosaka regulas spēkā esamības beigu termiņš. Visticamāk arī cenas trīs gadu laikā būs 
ievērojami zemākas. 

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 309
12.A PANTS (jauns)

12.a pants
Šī regula ir spēkā trīs gadus.

Or. es

Pamatojums

Tirgus darbības traucējumi visticamāk drīzumā tiks novērsti. Ja tas nenotiks, ES vienmēr 
varēs atkal iejaukties tirgus darbībā. 

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 310
12. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Šī regula ir spēkā trīs gadus.

Or. xm

Pamatojums

Ņemot vērā jau tā augsto sabiedrības informētību par viesabonēšanas cenām, sākotnējos 
atsevišķu operatoru centienus piedāvāt zemākus viesabonēšanas tarifus un šeit piedāvātos 
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pasākumus, ir liela iespējamība, ka šīs regulas darbības iznākums būs veiksmīgs. Maz ticams, 
ka operatori pēc tam atcels patērētājiem piedāvātās atlaides.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 311
12.A PANTS (jauns)

12.a pants
Turpināmības klauzula

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā tās darbības laiku vai nu 
pagarina saskaņā ar Līguma 251. pantā 
noteikto procedūru, vai arī tās darbības 
laiks beidzas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 312
12. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Ja Komisijas novērtējums ir pozitīvs, šīs 
regulas darbības laiks beidzas pēc trim 
gadiem.

Or. en

Pamatojums

Ja trīs gadu laikā tirgū tiek nodrošināta pilnīga konkurence, regula kļūs nevajadzīga. 

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 313
12. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Tā ir spēkā piecus gadus.
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Or. de

Pamatojums

Ir saprātīgi ierobežot darbības laiku, lai pēc pieciem gadiem varētu nodrošināt brīvu 
konkurenci un vienotu Eiropas iekšējo tirgu.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 314
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 divpadsmit mēnešus pēc tās 
stāšanās spēkā. Ziņojumā Komisija izklāsta 
apsvērumus, vai, ņemot vērā tirgus attīstību, 
konkurenci un patērētāju aizsardzību, ir 
vajadzība pagarināt šīs regulas darbību 
ilgāk par 12.a pantā noteikto termiņu, 
tādējādi ņemot vērā mobilo sakaru 
pakalpojumu cenu izmaiņas dalībvalstīs. 
Ziņojumā Komisija analizē balss un datu 
pārraides pakalpojumu, tostarp īsziņu un 
multivides ziņojumu viesabonēšanas 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
cenu izmaiņas, vajadzības gadījumā 
iekļaujot ieteikumus par šo pakalpojumu 
regulācijas nepieciešamību. Šim nolūkam 
Komisija drīkst izmantot informāciju, kas 
iegūta no 8. panta 2. punkta piemērošanas. 
Komisija it īpaši vērtēs, vai ir sasniegti šīs 
regulas mērķi un vajadzības gadījumā 
sniegs atbilstošus ieteikumus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler un Christian Ehler

Grozījums Nr. 315
12. PANTS

Komisija pārskata šīs regulas darbību un 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei ne 

Komisija pārskata šīs regulas darbību un 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei ne
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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.

vēlāk kā astoņpadsmit mēnešus pēc tās 
stāšanās spēkā. Ziņojumā Komisija izklāsta 
apsvērumus, vai, ņemot vērā tirgus attīstību, 
konkurenci un patērētāju aizsardzību, ir 
vajadzība pagarināt šīs regulas darbību 
ilgāk par 12.a pantā noteikto termiņu, 
tādējādi ņemot vērā mobilo sakaru 
pakalpojumu cenu izmaiņas dalībvalstīs. 
Ziņojumā Komisija analizē balss un datu 
pārraides pakalpojumu, tostarp īsziņu un 
multivides ziņojumu vairumtirdzniecības 
un mazumtirdzniecības cenu izmaiņas, 
vajadzības gadījumā iekļaujot ieteikumus 
par šo pakalpojumu regulācijas 
nepieciešamību. Šim nolūkam Komisija 
drīkst izmantot informāciju, kas iegūta no 
8. panta 2. punkta piemērošanas. Komisija 
it īpaši vērtēs, vai ir sasniegti šīs regulas 
mērķi un vajadzības gadījumā sniegs 
atbilstošus ieteikumus.

Or. de

Pamatojums

Jāprecizē nosacījumi, pie kuriem notiek pārskatīšanas procedūra. Ir arī svarīgi pārskatā 
iekļaut īsziņu un multimediju ziņojumu cenas. 

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 316
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 astoņpadsmit mēnešus pēc tās 
stāšanās spēkā. Ziņojumā Komisija izklāsta 
apsvērumus, vai, ņemot vērā tirgus attīstību, 
konkurenci un patērētāju aizsardzību, ir 
vajadzība pagarināt šīs regulas darbību 
ilgāk par 12.a pantā noteikto termiņu, 
tādējādi ņemot vērā mobilo sakaru 
pakalpojumu cenu izmaiņas dalībvalstīs. 
Ziņojumā Komisija analizē balss un datu 
pārraides pakalpojumu, tostarp īsziņu un 
multivides ziņojumu viesabonēšanas 
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vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
cenu izmaiņas, vajadzības gadījumā 
iekļaujot ieteikumus par šo pakalpojumu 
regulācijas nepieciešamību. Šim nolūkam 
Komisija drīkst izmantot informāciju, kas 
iegūta no 8. panta 2. punkta piemērošanas. 
Komisija it īpaši vērtēs, vai ir sasniegti šīs 
regulas mērķi un vajadzības gadījumā 
sniegs atbilstošus ieteikumus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 317
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, ņemot vērā tirgus attīstību, 
konkurenci un patērētāju aizsardzību, ir 
vajadzība pagarināt šīs regulas darbību 
ilgāk par 12.a pantā noteikto termiņu, 
tādējādi ņemot vērā mobilo sakaru 
pakalpojumu cenu izmaiņas dalībvalstīs. 
Ziņojumā Komisija analizē balss un datu 
pārraides pakalpojumu, tostarp īsziņu un 
multivides ziņojumu viesabonēšanas 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
cenu izmaiņas, vajadzības gadījumā 
iekļaujot ieteikumus par šo pakalpojumu 
regulācijas nepieciešamību. Šim nolūkam 
Komisija drīkst izmantot informāciju, kas 
iegūta no 8. panta 2. punkta piemērošanas. 
Komisija it īpaši vērtēs, vai ir sasniegti šīs 
regulas mērķi un vajadzības gadījumā 
sniegs atbilstošus ieteikumus.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 318
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 18 mēnešus pēc tās stāšanās spēkā. 
Ziņojumā Komisija izklāsta apsvērumus par 
to, vai regula vēl arvien ir nepieciešams 
jebkāds regulējums, ņemot vērā tirgus 
attīstību un konkurenci. Šim nolūkam 
Komisija no dalībvalstīm un valstu 
regulējošām iestādēm drīkst pieprasīt 
informāciju, kas sniedzama bez liekas 
kavēšanās. 

Or. es

Pamatojums

Tirgus darbības traucējumi visticamāk drīzumā tiks novērsti. Ja tas nenotiks, ES vienmēr 
varēs atkal iejaukties tirgus darbībā. 

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 319
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 18 mēnešus pēc tās stāšanās spēkā. 
Ziņojumā iekļauj detalizētu analīzi par to, 
vai vēl arvien ir nepieciešams regulējums, 
un vajadzības gadījumā tam pievieno 
atbilstošus likumdošanas priekšlikumus. 
Šim nolūkam Komisija no dalībvalstīm un 
valstu regulējošām iestādēm drīkst pieprasīt 
informāciju, kas sniedzama bez liekas 
kavēšanās.

Or. en

Pamatojums

Lai pārskata ziņojums būtu detalizētāks un formulējumi labāk atbilstu pieņemtajai formai.
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Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 320
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 iekļauj detalizētu analīzi par to, 
vai vēl arvien ir nepieciešams regulējums, 
un vajadzības gadījumā tam pievieno 
atbilstošus likumdošanas priekšlikumus. 
Šim nolūkam Komisija no dalībvalstīm un 
valstu regulējošām iestādēm drīkst pieprasīt 
informāciju, kas sniedzama bez liekas 
kavēšanās.

Or. en

Pamatojums

Lai pārskata ziņojums būtu detalizētāks un formulējumi labāk atbilstu pieņemtajai formai. 

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta un Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 321
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, ņemot vērā izmaiņas 
tirgū un konkurences nosacījumos, kā arī 
ņemot vērā šīs regulas darbības rezultātus, 
iekļauj apsvērumus par to, vai vajadzīgs 
jauns Komisijas priekšlikums, lai izveidotu 
patiesi efektīvu, konkurences diktētu 
telekomunikāciju iekšējo tirgu, kas 
turpmākajos piecos gados palīdzētu novērst 
izdevumus par pārrobežu pakalpojumiem.
Šim nolūkam Komisija no dalībvalstīm un 
valstu regulējošām iestādēm drīkst pieprasīt 
informāciju, kas sniedzama bez liekas 
kavēšanās.
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Or. it

Grozījumu iesniedza András Gyürk

Grozījums Nr. 322
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 būtu iespējams atcelt, ņemot vērā 
uzņēmējdarbības vidi tirgus attīstību,
konkurenci, un finanšu tirgus attīstītos 
mehānismus. Šim nolūkam Komisija no 
dalībvalstīm un valstu regulējošām iestādēm 
drīkst pieprasīt informāciju, kas sniedzama 
bez liekas kavēšanās.

Or. hu

Pamatojums

Tirgus, kas darbojas efektīvi un bez traucējumiem, ir ļoti nozīmīgs gan ES labklājībai, gan 
konkurētspējai. Tirgus, kurā ir konkurence, samazina iedzīvotāju izdevumus un veicina 
ieguldījumus un inovācijas. Ja konkurence ir traucēta un tirgus pats nesakārtojas, tad tajā ir 
jāiejaucas. Šāda iejaukšanās ir attaisnojama tikai tādā mērā un tikai līdz brīdim, kad tirgū 
atjaunojas pašregulācija. Tiklīdz tas ir noticis, vairs nav pamatojuma regulāciju saglabāt.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 323
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 

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 
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regulējošām iestādēm drīkst pieprasīt 
informāciju, kas sniedzama bez liekas 
kavēšanās.

regulējošām iestādēm drīkst pieprasīt 
informāciju, kas sniedzama bez liekas 
kavēšanās. Iesniedzot atcelšanas 
priekšlikumu, jābūt skaidrībai, ka tirgus 
attīstība, kas dod pamatu atcelšanai, 
turpmāk būs ilgtspējīga un neatgriezeniska.

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 324
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 būtu iespējams atcelt, ņemot vērā tirgus 
attīstību un konkurenci. Šim nolūkam 
vismaz sešus mēnešus pirms regulas 
pārskatīšanas Komisija analizē valstu 
regulējošo iestāžu publiskotos pētījumus 
par valstu viesabonēšanas tirgiem. Turklāt 
īpaša uzmanība jāvelta ietekmei, ko rada 
reģionālās atšķirības un atšķirības starp 
operatoriem.

Or. en

Pamatojums

Lai iegūtu skaidru priekšstatu par Eiropas viesabonēšanas tirgu, valstīm jāvāc statistika par 
cenām, apjomu un ieņēmumiem saistībā ar viesabonēšanu.

Pārskatīšanas procesā īpaša uzmanība jāvelta tam, ka dažiem operatoriem specifisku un 
neietekmējamu apstākļu dēļ neapšaubāmi ir lielāki izdevumi vairumtirdzniecībā nekā vidējie 
izdevumi (piemēram, zems iedzīvotāju blīvums, kalnains apvidus vai salas, liels ārvalstu 
tūristu skaits īsos laika posmos utt.).
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Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 325
12. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Komisija nepārtraukti vēro cenu 
izmaiņas datu pārraides tirgū, tostarp 
īsziņu un multimediju ziņojumu tirgū. Tā 
iesniedz ziņojumu par šī tirgus attīstību ...1. 
Vajadzības gadījumā ziņojumā iekļauj 
intervences priekšlikumu un sniedz 
izsmeļošu jebkuras piedāvātās darbības 
pamatojumu. Jebkuru šādu priekšlikumu 
var iesniegt arī atsevišķi, ja to nosaka tirgus 
attīstība vai tās trūkums.
__________
1 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Lai vajadzības gadījumā varētu nekavējoties izstrādāt datu pārraides regulējumu, ko pašreiz 
neļauj informācijas trūkums.

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 326
12. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Komisija nepārtraukti vēro cenu 
izmaiņas datu pārraides tirgū, tostarp 
īsziņu un multimediju ziņojumu tirgū. Tā 
12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā iesniedz ziņojumu par šā tirgus 
attīstību. Vajadzības gadījumā ziņojumā 
iekļauj intervences priekšlikumu un sniedz 
izsmeļošu jebkuras piedāvātās darbības 
pamatojumu. Jebkuru šādu priekšlikumu 
var iesniegt arī atsevišķi, ja to nosaka tirgus 
attīstība vai tās trūkums.

Or. en
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Pamatojums

Lai vajadzības gadījumā varētu izstrādāt datu pārraides regulējumu, ko pašreiz neļauj 
informācijas trūkums. 

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 327
12. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

1.b Komisija analizē šīs regulas ietekmi uz 
mazu, neatkarīgu vai nesen dibinātu 
uzņēmumu konkurētspēju. Tā iesniedz 
ziņojumu ... laikā1. Vajadzības gadījumā 
ziņojumā iekļauj intervences priekšlikumu. 
Jebkuru šādu priekšlikumu var iesniegt arī 
atsevišķi, ja to nosaka tirgus attīstība vai tās 
trūkums.
__________
1 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Lai vajadzības gadījumā varētu izstrādāt regulējumu un vērsties pret konkurences negatīvo 
ietekmi.

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 328
12. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

1.B Komisija analizē šīs regulas ietekmi uz 
mazu, neatkarīgu vai nesen dibinātu 
operatoru konkurētspēju. Komisijai it īpaši 
jāanalizē, vai mazi, neatkarīgi vai nesen 
dibināti operatori nav pakļauti 
diskriminējošiem cenu noteikumiem. 
Komisijai arī jāziņo par to, vai 
nediskriminējošu noteikumu 
nodrošināšana maziem, neatkarīgiem vai 
nesen dibinātiem operatoriem ir jāregulē. 
Vajadzības gadījumā ziņojumā iekļauj 



AM\660182LV.doc 55/64 PE 386.538v03-00

LV

intervences priekšlikumu. Komisija iesniedz 
ziņojumu ...(12 mēnešu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā). Jebkuru šādu 
priekšlikumu var iesniegt arī atsevišķi, ja to 
nosaka tirgus attīstība vai tās trūkums.

Or. en

Pamatojums

Izpētot šīs regulas ietekmi uz maziem, neatkarīgiem vai nesen dibinātiem operatoriem, iegūtu 
lielāku skaidrību par Komisijas analīzi. 

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 329
12. PANTA 1.C PUNKTS (jauns)

1.c Komisija publicē gada ziņojumu par 
attīstību Kopienā šīs regulas darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu plašāku ikgadējo izvērtējumu.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler un Christian Ehler

Grozījums Nr. 330
13. PANTS

Komiteja svītrots
1. Komisijai palīdz Komunikāciju 
komiteja, kas izveidota saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK 22. pantu.
2. Veicot atsauci uz šo punktu, 
piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. 
pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. 
punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.
3. Komiteja pieņem savu reglamentu.
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Or. de

Pamatojums

Atbilstoši piedāvātajiem regulas darbības termiņiem, 13. panta noteikumi ir lieki. 

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 331
13. PANTS

Komiteja svītrots
1. Komisijai palīdz Komunikāciju komiteja, 
kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 
2002/21/EK 22. pantu.
2. Veicot atsauci uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
noteiktais termiņš ir trīs mēneši.
3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 332
13. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1.–
4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā paša 
lēmuma 8. pantu.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Angelika Niebler un Christian Ehler

Grozījums Nr. 333
15. PANTS

Īstenošana svītrots
Šīs regulas īstenošanai nepieciešamos 
pasākumus pieņem saskaņā ar 13. panta 2. 
punktā minēto kārtību.

Or. de

Pamatojums

Tā kā tiek piedāvāts svītrot 13. pantu, šis noteikums ir lieks.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 334
15. PANTS

Īstenošana svītrots
Šīs regulas īstenošanai nepieciešamos 
pasākumus pieņem saskaņā ar 13. panta 2. 
punktā minēto kārtību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler un Christian Ehler

Grozījums Nr. 335
I PIELIKUMS

svītrots

Or. de

Pamatojums

Līdz ar 3. panta grozījumu I pielikums ir lieks. 
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Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 336
I PIELIKUMS

svītrots

Or. es

Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda

Grozījums Nr. 337
I PIELIKUMS

svītrots

Or. de

Pamatojums

Līdz ar 3. panta grozījumiem jāsvītro I pielikums (skatīt 146. grozījumu). 

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 338
I PIELIKUMS

svītrots

Or. en

Pamatojums

Līdz ar 3. panta grozījumiem jāsvītro I pielikums (skatīt 139. grozījumu).

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli un Patrizia Toia

Grozījums Nr. 339
I PIELIKUMA 1. PUNKTA A) un B) APAKŠPUNKTI

a) koeficientu divi, ja regulēts a) koeficientu 1,5, ja regulēts 
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viesabonēšanas zvans veikts uz publiskā 
telefonsakaru tīkla numuru dalībvalstī, kurā 
atrodas apmeklētais sakaru tīkls, vai 

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.

b) koeficientu 2, ja regulēts viesabonēšanas 
zvans veikts uz publiskā telefonsakaru tīkla 
numuru citā dalībvalstī nekā tā, kurā atrodas 
apmeklētais sakaru tīkls. 

Or. it

Pamatojums

Neseni pētījumi rāda, ka ir vajadzīgi divi aprēķināšanas koeficienti, jo zvanu cenu nosaka tas, 
vai tiek zvanīts uz apmeklētā sakaru tīkla dalībvalsti vai ārpus tās. Pētījumi arī rāda, ka 
maksimālā vairumtirdzniecības cena, kas aprēķināta izmantojot Komisijas priekšlikumā 
noteiktos koeficientus, patērētājiem negarantē godīgas viesabonēšanas cenas. Tādēļ jānosaka 
mazāki koeficienti, lai aizsargātu patērētājus, vienlaikus paredzot peļņu operatoriem. 

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 340
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 divi, ja regulēts 
viesabonēšanas zvans veikts uz publiskā 
telefonsakaru tīkla numuru dalībvalstī, kurā 
atrodas apmeklētais sakaru tīkls, vai, ja 
regulēts viesabonēšanas zvans veikts uz 
publiskā telefonsakaru tīkla numuru citā 
dalībvalstī nekā tā, kurā atrodas apmeklētais 
sakaru tīkls.

a) koeficientu divi, ja regulēts 
viesabonēšanas zvans veikts uz publiskā 
telefonsakaru tīkla numuru dalībvalstī, kurā 
atrodas apmeklētais sakaru tīkls, vai

Tarifu ierobežojums šajā pielikumā ietver 
jebkurus fiksētus elementus, piemēram, 
maksu par izsaukuma iestati.



PE 386.538v03-00 60/64 AM\660182LV.doc

LV

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.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 341
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 balss zvanu, kuram 
savienojums uzsākts apmeklētajā sakaru 
tīklā, par katru minūti nepārsniedz summu, 
kas vienāda ar atbilstīgi 10. panta 
3. punktam publicēto mobilā savienojuma 
pabeigšanas tarifu, kas reizināts ar divi.

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.

Tarifi šajā pielikumā ietver maksu par 
izsaukuma iestati.

Or. en
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Pamatojums

Vienoti cenu griesti vairumtirdzniecībā. Cenu griestiem neaprēķina vidējo lielumu un tos 
piemēro neatkarīgi no tā, kur atrodas izsaukuma galamērķis. Izmantojot formulu, kas ieteikta 
Copenhagen Economics ziņojumā, kurš pievienots šim atzinuma projektam diskusiju 
rosināšanai, pašreizējai maksimālai cenai būtu jābūt 25 eurocenti. 

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 342
I PIELIKUMS

Regulas 3. pantā minētie 
vairumtirdzniecības tarifi regulēto 
viesabonēšanas zvanu veikšanai

Regulas 3. un 4. pantā minētie 
vairumtirdzniecības tarifi regulēto 
viesabonēšanas zvanu veikšanai

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 citam 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 divi visiem zvaniem
uz publiskā telefonsakaru tīkla numuru 
dalībvalstī, kurā atrodas apmeklētais sakaru 
tīkls, vai citā dalībvalstī nekā tā, kurā 
atrodas apmeklētais sakaru tīkls.

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.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda

Grozījums Nr. 343
I PIELIKUMA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Papildus maksimālajam tarifam, kas 
minēts a) un b) apakšpunktos, mobilo 
sakaru operators var piedāvāt papildtarifus, 
no kuriem viesabonents var izvēlēties sev 
visizdevīgāko.

Or. de

Pamatojums

Mobilo sakaru operatoriem jāļauj papildus plānotajiem standarttarifiem piedāvāt 
papildtarifus.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto un Margie Sudre

Grozījums Nr. 344
I PIELIKUMA 1.a PUNKTS (jauns)

1.a Papildizdevumi, kas saistīti ar reģionu 
attālumu un zvanu tranzītu starp 
kontinentālo Eiropu un attālākajiem 
reģioniem, jāpieskaita pie šiem cenu 
ierobežojumiem zvaniem, kas veikti no un 
uz mobilo sakaru operatoriem, kuriem ir 
licences darbībai tikai Kopienas attālākajos 
reģionos.

Or. fr

Pamatojums

Attālākajos reģionos maršrutēšana izmaksā daudz dārgāk nekā citur Eiropā, ņemot vērā 
ģeogrāfisko situāciju. Paredzētie cenu ierobežojumi liktu citiem Eiropas operatoriem pieņemt 
attālāko reģionu operatoru viesabonentus, nespējot segt ar viņiem saistītos izdevumus, un 
šāda situācija varētu viņus pārliecināt slēgt savu tīklu attālāko reģionu operatoru klientiem.
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Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda

Grozījums Nr. 345
II PIELIKUMS

svītrots

Or. de

Pamatojums

Līdz ar 4. panta grozījumiem jāsvītro II pielikums. 

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 346
II PIELIKUMA 1. PUNKTA (B) APAKŠPUNKTS

(b) „operatora ar būtisku ietekmi tirgū 
mobilā savienojuma pabeigšanas tarifs” ir 
vidējā maksa par minūti (ieskaitot maksu par 
izsaukuma iestati), pamatojoties uz trīs 
minūšu zvanu pēc augstākā tarifa, bez PVN 
un attiecīgās dalībvalsts valūtā, ko operators 
ar būtisku ietekmi tirgū piemēro par balss 
savienojuma pabeigšanu savā mobilo sakaru 
tīklā, kā noteikts saskaņā ar valsts 
regulējošās iestādes apstiprinātu 
metodoloģiju; 

(b) „operatora ar būtisku ietekmi tirgū 
mobilā savienojuma pabeigšanas tarifs” ir 
vidējā maksa par minūti (ieskaitot maksu par 
izsaukuma iestati), pamatojoties uz trīs 
minūšu zvanu pēc vidējā tarifa, bez PVN un 
attiecīgās dalībvalsts valūtā, ko operators ar 
būtisku ietekmi tirgū piemēro par balss 
savienojuma pabeigšanu savā mobilo sakaru 
tīklā, kā noteikts saskaņā ar valsts 
regulējošās iestādes apstiprinātu metodi; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 347
II PIELIKUMA 2. PUNKTS

2. Vidējais mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifs, ko publicē saskaņā ar 10. panta 3. 
punktu, ir valstu vidējo svērto mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu vidējais
rādītājs, kas izsvērts, pamatojoties uz aktīvo 
abonentu kopējo skaitu katrā dalībvalstī. 
To aprēķina, izmantojot turpmāk 3. punktā 
minēto informāciju, kuru Komisijai paziņo 

(2) Vidējais mobilā savienojuma 
pabeigšanas tarifs, ko publicē saskaņā ar 
10. panta 3. punktu, ir 75. procentile no 
valstu vidējā svērtā mobilo savienojumu
pabeigšanas tarifa vidējā rādītāja. To 
aprēķina, izmantojot turpmāk 3. punktā 
minēto informāciju, kuru Komisijai paziņo 
valstu regulējošās iestādes saskaņā ar 
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valstu regulējošās iestādes saskaņā ar 
pieprasījumu atbilstīgi 10. panta 2. vai 4. 
punktam.

pieprasījumu atbilstīgi 10. panta 2. vai 
4. punktam. Visas dalībvalstis ir vienlīdz 
nozīmīgas, aprēķinot 75. procentili no 
valstu vidējā svērtā mobilo savienojumu 
pabeigšanas tarifa vidējā rādītāja. Ja 
75. procentile no valstu vidējā svērtā 
mobilo savienojumu pabeigšanas tarifa 
vidējā rādītāja ir starp divu dalībvalstu 
mobilo savienojumu pabeigšanas tarifa 
vidējā rādītāja, izmanto šo valstu mobilo 
savienojumu pabeigšanas tarifu vidējo 
rādītāju vienkāršu vidējo. 

Or. en

Pamatojums

Izriet no Copenhagen Economics ziņojuma.

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 348
II PIELIKUMA 3. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

b) katra operatora ar būtisku ietekmi tirgū 
aktīvo abonentu kopējais skaits dalībvalstī,

b) dalībvalstu visu operatoru ar būtisku 
ietekmi tirgū balss izsaukuma pabeigšanas 
kopējais ilgums minūtēs,

Or. en

Pamatojums

Izriet no Copenhagen Economics ziņojuma.


