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Viesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā un grozījumi Direktīvā 2002/21/EK 
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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis
Grozījums Nr. 39
1. APSVĒRUMS

(1) Augstās cenas, ko publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotāji maksā, kad savus 
mobilos tālruņus izmanto, ceļojot Kopienas 
teritorijā, ir izraisījušas valstu regulējošo 
iestāžu bažas. Eiropas reglamentējošo 
iestāžu grupa 2005. gada maija plenārsēdē 
(cita starpā) atzīmēja, ka
mazumtirdzniecības cenas ir ļoti augstas bez 
skaidra pamatojuma; ka to izraisa gan 
augstie vairumtirdzniecības tarifi, kurus 
uzliek ārzemju sakaru tīklu operatori, gan 
daudzos gadījumos augstais 
mazumtirdzniecības uzcenojums, kuru 
uzliek klienta paša sakaru tīkla operators; ka 
vairumtirdzniecības tarifu pazeminājums 
bieži nenonāk līdz mazumtirdzniecības 

(1) Augstās cenas, ko publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotāji maksā, kad savus 
mobilos tālruņus izmanto, ceļojot Kopienas 
teritorijā, ir pierādījušas, ka tirgus ir cietis 
neveiksmi šajā jomā. Eiropas 
reglamentējošo iestāžu grupa 2005. gada 
maija plenārsēdē (cita starpā) atzīmēja, ka
mazumtirdzniecības cenas ir ļoti augstas bez 
skaidra pamatojuma; ka to izraisa gan 
augstie vairumtirdzniecības tarifi, kurus 
uzliek ārzemju sakaru tīklu operatori, gan 
daudzos gadījumos augstais 
mazumtirdzniecības uzcenojums, kuru 
uzliek klienta paša sakaru tīkla operators; ka 
vairumtirdzniecības tarifu pazeminājums 
bieži nenonāk līdz mazumtirdzniecības 
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klientam un ka pastāv stingra saikne starp 
tirgiem dažādās dalībvalstīs.

klientam un ka pastāv stingra saikne starp 
tirgiem dažādās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījumu iesniedza Miloslav Ransdorf

Grozījums Nr. 40
1. APSVĒRUMS

(1) Augstās cenas, ko publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotāji maksā, kad savus 
mobilos tālruņus izmanto, ceļojot Kopienas 
teritorijā, ir izraisījušas valstu regulējošo 
iestāžu bažas. Eiropas reglamentējošo 
iestāžu grupa 2005. gada maija plenārsēdē 
(cita starpā) atzīmēja, ka
mazumtirdzniecības cenas ir ļoti augstas bez 
skaidra pamatojuma; ka to izraisa gan 
augstie vairumtirdzniecības tarifi, kurus 
uzliek ārzemju sakaru tīklu operatori, gan 
daudzos gadījumos augstais 
mazumtirdzniecības uzcenojums, kuru 
uzliek klienta paša sakaru tīkla operators; ka 
vairumtirdzniecības tarifu pazeminājums 
bieži nenonāk līdz mazumtirdzniecības 
klientam un ka pastāv stingra saikne starp 
tirgiem dažādās dalībvalstīs.

(1) Augstās cenas, ko publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotāji maksā, kad savus 
mobilos tālruņus izmanto, ceļojot Kopienas 
teritorijā, ir izraisījušas valstu regulējošo 
iestāžu bažas. Eiropas reglamentējošo 
iestāžu grupa 2005. gada maija plenārsēdē 
(cita starpā) atzīmēja, ka
mazumtirdzniecības cenas ir ļoti augstas bez 
skaidra pamatojuma; ka to izraisa gan 
augstie vairumtirdzniecības tarifi, kurus 
uzliek ārzemju sakaru tīklu operatori, gan 
daudzos gadījumos augstais 
mazumtirdzniecības uzcenojums, kuru 
uzliek klienta paša sakaru tīkla operators; ka 
vairumtirdzniecības tarifu pazeminājums 
bieži nenonāk līdz mazumtirdzniecības 
klientam un ka pastāv stingra saikne starp 
tirgiem dažādās dalībvalstīs. Kaut arī daži 
operatori nesen ieviesa viesabonēšanas 
tarifus, kas paredz klientiem izdevīgākus 
nosacījumus, pierādījumi liecina, ka cenas 
joprojām ievērojami pārsniedz izmaksas, 
kas rodas mobilo sakaru operatoriem, un 
pienācīgi neatspoguļo klientu vēlmes, 
tostarp iespēju izdarīt apzinātu izvēli.

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul; Werner Langen; Daniel Caspary

Grozījums Nr. 41
1.A APSVĒRUMS (jauns)

(1.a) Tikai 2006. gadā vien 
mazumtirdzniecības cenas samazinājās par 
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25 %. Tādējādi ir apstiprinājušās ERIG 
prognozes, ka sakaru tīklu operatori cenu 
samazinājumus no vairumtirdzniecības 
līmeņa pārliks arī uz mazumtirdzniecības 
klientiem. 

Or. de

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 42
4. APSVĒRUMS

(4) Ieteikumā kā attiecīgais tirgus, kam 
piemēro ex ante regulējumu, definēts 
vairumtirdzniecības valsts tirgus 
starptautiskajai viesabonēšanai publiskajos 
mobilo sakaru tīklos. Tomēr darbs, ko valstu 
regulējošās iestādes (gan individuāli, gan 
Eiropas reglamentējošo iestāžu grupā) 
uzņēmušās, analizējot starptautiskās 
viesabonēšanas vairumtirdzniecības valsts 
tirgus, ir parādījis, ka valstu regulējošām 
iestādēm vēl nav bijis iespējams efektīvi 
vērsties pret starptautiskās viesabonēšanas 
vairumtirdzniecības augstajiem tarifiem, jo 
ir grūti noteikt uzņēmumus ar būtisku 
ietekmi tirgū, ņemot vērā starptautiskās 
viesabonēšanas īpašos apstākļus, tajā skaitā 
tās pārrobežu raksturu.

(4) Ieteikumā kā attiecīgais tirgus, kam 
piemēro ex ante regulējumu, definēts 
vairumtirdzniecības valsts tirgus 
starptautiskajai viesabonēšanai publiskajos 
mobilo sakaru tīklos. Tomēr darbs, ko valstu 
regulējošās iestādes (gan individuāli, gan 
Eiropas reglamentējošo iestāžu grupā) 
uzņēmušās, analizējot starptautiskās 
viesabonēšanas vairumtirdzniecības valsts 
tirgus, ir parādījis, ka valstu regulējošām 
iestādēm vēl nav bijis iespējams efektīvi 
vērsties pret starptautiskās viesabonēšanas 
vairumtirdzniecības augstajiem tarifiem, jo 
ir grūti noteikt uzņēmumus ar būtisku 
ietekmi tirgū, ņemot vērā starptautiskās 
viesabonēšanas īpašos apstākļus, tajā skaitā 
tās pārrobežu raksturu. Tāpēc ir jāizskata 
nepieciešamība izveidot Eiropas regulatoru.

Or. en

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 43
11. APSVĒRUMS

(11) Viesabonēšanas 
mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības 
tirgum piemīt unikālas iezīmes, kas attaisno 
izņēmuma pasākumus, kuri pārsniedz 
2002. gada reglamentējošos noteikumos 

svītrots
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paredzētos mehānismus.

Or. de

Pamatojums

Nav pietiekami konkrēts, tāpēc jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 44
12. APSVĒRUMS

(12) Regulējošās saistības jāpiemēro gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu 
viesabonēšanas klientu intereses, jo 
pieredze liecina, ka starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu 
vairumtirdzniecības tarifu samazināšana 
var neatspoguļoties viesabonēšanas 
mazumtirdzniecības cenu samazinājumā, ja 
nav veicinošu faktoru. No otras puses, 
rīcība, kas vērsta uz mazumtirdzniecības 
cenu līmeņa samazināšanu, nevēršoties 
pret vairumtirdzniecības izmaksām, kas 
saistītas ar šo pakalpojumu nodrošināšanu,
varētu izraisīt risku izjaukt starptautiskās 
viesabonēšanas tirgus pienācīgu 
funkcionēšanu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu tirgus kropļošanu un lai saglabātu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju 
konkurētspēju, starptautiskās viesabonēšanas cenas jāregulē tikai vairumtirdzniecības, bet ne 
mazumtirdzniecības līmenī.  

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 45
12. APSVĒRUMS

(12) Regulējošās saistības jāpiemēro gan svītrots
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mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu 
viesabonēšanas klientu intereses, jo 
pieredze liecina, ka starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu 
vairumtirdzniecības tarifu samazināšana 
var neatspoguļoties viesabonēšanas 
mazumtirdzniecības cenu samazinājumā, ja 
nav veicinošu faktoru. No otras puses, 
rīcība, kas vērsta uz mazumtirdzniecības 
cenu līmeņa samazināšanu, nevēršoties 
pret vairumtirdzniecības izmaksām, kas 
saistītas ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, 
varētu izraisīt risku izjaukt starptautiskās 
viesabonēšanas tirgus pienācīgu 
funkcionēšanu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 46
12. APSVĒRUMS

(12) Regulējošās saistības jāpiemēro gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu 
viesabonēšanas klientu intereses, jo pieredze 
liecina, ka starptautiskās viesabonēšanas 
pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu 
samazināšana var neatspoguļoties 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenu 
samazinājumā, ja nav veicinošu faktoru.
No otras puses, rīcība, kas vērsta uz 
mazumtirdzniecības cenu līmeņa 
samazināšanu, nevēršoties pret 
vairumtirdzniecības izmaksām, kas saistītas 
ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, varētu 
izraisīt risku izjaukt starptautiskās 
viesabonēšanas tirgus pienācīgu 
funkcionēšanu.

(12) Regulējošās saistības tāpēc jāpiemēro 
vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu 
viesabonēšanas klientu intereses.

Or. en
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Pamatojums

Regulēšana gan vairumtirdzniecības, gan mazumtirdzniecības līmenī ir pārāk liela 
iejaukšanās tirgū un Eiropas telekomunikāciju tirgum var izraisīt tālejošas sekas, kas kavēs 
konkurenci. Priekšlikuma mērķis, proti, visā Eiropā samazināt viesabonēšanas maksas, ir 
jāvērtē atzinīgi, tomēr regulēšana mazumtirdzniecības līmenī jāuzskata par pēdējo līdzekli.

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 47
12. APSVĒRUMS

(12) Regulējošās saistības jāpiemēro gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu 
viesabonēšanas klientu intereses, jo pieredze 
liecina, ka starptautiskās viesabonēšanas 
pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu 
samazināšana var neatspoguļoties 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenu 
samazinājumā, ja nav veicinošu faktoru. No 
otras puses, rīcība, kas vērsta uz 
mazumtirdzniecības cenu līmeņa 
samazināšanu, nevēršoties pret 
vairumtirdzniecības izmaksām, kas saistītas 
ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, varētu 
izraisīt risku izjaukt starptautiskās 
viesabonēšanas tirgus pienācīgu 
funkcionēšanu.

(12) Regulējošās saistības jāpiemēro gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu 
viesabonēšanas klientu intereses, jo pieredze 
liecina, ka starptautiskās viesabonēšanas 
pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu 
samazināšana var neatspoguļoties 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenu 
samazinājumā, ja nav veicinošu faktoru. No 
otras puses, rīcība, kas vērsta uz 
mazumtirdzniecības cenu līmeņa 
samazināšanu, nevēršoties pret 
vairumtirdzniecības izmaksām, kas saistītas 
ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, varētu 
izraisīt risku izjaukt starptautiskās 
viesabonēšanas tirgus pienācīgu 
funkcionēšanu. Īpaša uzmanība jāpievērš 
riskam, ka viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanas noteikumi, ko piedāvā 
mazākiem, neatkarīgiem un 
jaunizveidotiem operatoriem, ir tādi, ka 
mazina to konkurētspēju, lai gadījumā, ja ir 
konstatēta ļaunprātīga izmantošana, ātri 
un atbilstoši rīkotos. Komisijai ir jāanalizē 
šīs regulas ietekme uz mazāku, neatkarīgu 
un jaunizveidotu operatoru konkurētspēju.

Or. en

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 48
12. APSVĒRUMS

(12) Regulējošās saistības jāpiemēro gan (12) Regulējošās saistības jāpiemēro gan 



AM\660783LV.doc 7/105 PE 384.658v02-00

Ārējais tulkojums LV

mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu 
viesabonēšanas klientu intereses, jo pieredze 
liecina, ka starptautiskās viesabonēšanas 
pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu 
samazināšana var neatspoguļoties 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenu 
samazinājumā, ja nav veicinošu faktoru. No 
otras puses, rīcība, kas vērsta uz 
mazumtirdzniecības cenu līmeņa 
samazināšanu, nevēršoties pret 
vairumtirdzniecības izmaksām, kas saistītas 
ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, varētu 
izraisīt risku izjaukt starptautiskās 
viesabonēšanas tirgus pienācīgu 
funkcionēšanu.

mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu 
viesabonēšanas klientu intereses, jo pieredze 
liecina, ka starptautiskās viesabonēšanas 
pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu 
samazināšana var neatspoguļoties 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenu 
samazinājumā, ja nav veicinošu faktoru. No 
otras puses, rīcība, kas vērsta uz 
mazumtirdzniecības cenu līmeņa 
samazināšanu, nevēršoties pret 
vairumtirdzniecības izmaksām, kas saistītas 
ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, varētu 
izraisīt risku izjaukt starptautiskās 
viesabonēšanas tirgus pienācīgu 
funkcionēšanu. Komisijai ir jāpievērš īpaša 
uzmanība šīs regulas ietekmei uz tirgu un 
jānodrošina, lai netiktu kropļota 
konkurence, jo īpaši attiecībā uz maziem, 
neatkarīgiem operatoriem un tiem, kas 
nesen ienākuši tirgū.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums uzsver, ka šī regula nedrīkst radīt negatīvas sekas konkurencei attiecīgajā 
tirgū..

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 49
13. APSVĒRUMS

(13) Izrietošajām saistībām būtu jāstājas 
spēkā, cik drīz vien iespējams, tomēr 
piešķirot attiecīgajiem operatoriem 
saprātīgu periodu cenu un pakalpojumu 
piedāvājumu pielāgošanai, lai nodrošinātu 
atbilstību, un tās tieši jāpiemēro visās 
dalībvalstīs.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Nav pietiekami konkrēts, tāpēc jāsvītro.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis  

Grozījums Nr. 50
13. APSVĒRUMS

(13) Izrietošajām saistībām būtu jāstājas 
spēkā, cik drīz vien iespējams, tomēr 
piešķirot attiecīgajiem operatoriem 
saprātīgu periodu cenu un pakalpojumu 
piedāvājumu pielāgošanai, lai nodrošinātu 
atbilstību, un tās tieši jāpiemēro visās 
dalībvalstīs.

(13) Izrietošajām saistībām būtu jāstājas 
spēkā nekavējoties un tieši visās 
dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Lai cenas pazeminātos, tarifu ierobežojumi ir katrā ziņā nekavējoties jāpiemēro gan 
vairumtirdzniecības, gan mazumtirdzniecības līmenī. Tas ir šīs regulas pats galvenais mērķis. 
Turklāt, lai gan operatori pagājušajā gadā paziņoja par ievērojamiem vairumtirdzniecības 
tarifu samazinājumiem, mazumtirdzniecības cenas joprojām palika augstas. Tāpēc nav
vajadzīgs noteikums par pārejas laiku.

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 51
13. APSVĒRUMS

(13) Izrietošajām saistībām būtu jāstājas 
spēkā, cik drīz vien iespējams, tomēr 
piešķirot attiecīgajiem operatoriem 
saprātīgu periodu cenu un pakalpojumu 
piedāvājumu pielāgošanai, lai nodrošinātu 
atbilstību, un tās tieši jāpiemēro visās 
dalībvalstīs.

(13) Izrietošajām saistībām būtu jāstājas 
spēkā, cik drīz vien iespējams, un tās tieši 
jāpiemēro visās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Lai atspoguļotu Komisijas priekšlikuma 5. panta svītrojumu, kurā bija iekļauts sešu mēnešu 
laikposms, pirms stājas spēkā regulētās zvanu mazumtirdzniecības cenas.
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Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 52
13. APSVĒRUMS

(13) Izrietošajām saistībām būtu jāstājas 
spēkā, cik drīz vien iespējams, tomēr 
piešķirot attiecīgajiem operatoriem 
saprātīgu periodu cenu un pakalpojumu 
piedāvājumu pielāgošanai, lai nodrošinātu 
atbilstību, un tās tieši jāpiemēro visās 
dalībvalstīs.

(13) Izrietošajām saistībām būtu jāstājas 
spēkā, cik drīz vien iespējams, tomēr 
piešķirot attiecīgajiem operatoriem 
12 mēnešu pielāgošanās periodu, un tās 
tieši jāpiemēro visās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera  

Grozījums Nr. 53
13. APSVĒRUMS

(13) Izrietošajām saistībām būtu jāstājas 
spēkā, cik drīz vien iespējams, tomēr 
piešķirot attiecīgajiem operatoriem 
saprātīgu periodu cenu un pakalpojumu 
piedāvājumu pielāgošanai, lai nodrošinātu 
atbilstību, un tās tieši jāpiemēro visās 
dalībvalstīs.

(13) Izrietošajām saistībām būtu jāstājas 
spēkā, cik drīz vien iespējams, tomēr 
piešķirot attiecīgajiem operatoriem sešus 
mēnešus cenu un pakalpojumu piedāvājumu 
pielāgošanai, lai nodrošinātu atbilstību, un 
tās tieši jāpiemēro visās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Kad regulējums būs noteikts, operatoriem jāparedz saprātīgs fiksēts laikposms, kurā jāveic 
vajadzīgās izmaiņas.

Grozījumu iesniedza Ivo Belet

Grozījums Nr. 54
13. APSVĒRUMS

(13) Izrietošajām saistībām būtu jāstājas 
spēkā, cik drīz vien iespējams, tomēr 
piešķirot attiecīgajiem operatoriem 

(13) Izrietošajām saistībām būtu jāstājas 
spēkā, cik drīz vien iespējams, tomēr 
piešķirot attiecīgajiem operatoriem sešu 
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saprātīgu periodu cenu un pakalpojumu 
piedāvājumu pielāgošanai, lai nodrošinātu 
atbilstību, un tās tieši jāpiemēro visās 
dalībvalstīs..

mēnešu periodu mazumtirdzniecības cenu 
un pakalpojumu piedāvājumu pielāgošanai, 
lai nodrošinātu atbilstību, un tās tieši 
jāpiemēro visās dalībvalstīs.

Or. nl

Grozījumu iesniedza Miloslav Ransdorf

Grozījums Nr. 55
13.A APSVĒRUMS (jauns)

(13.a) Jānodrošina, lai šīs regulas dēļ 
mobilo sakaru operatoriem šajā nozarē 
nepasliktinās darba apstākļi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 56
14. APSVĒRUMS

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

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Nosaukuma „Eiropas vietējā tirgus pieeja” izmantošana neko nedos. Šo apsvērumu būtu 
lietderīgāk izmantot, lai aprakstītu principus, ko piemēro vairumtirdzniecības tirgus 
regulēšanai.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 57
14. APSVĒRUMS

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

(14) Jāizstrādā kopējs mehānisms, ko varētu 
nosaukt par Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot 
Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā 
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas balss pakalpojumiem, veicot 
zvanus, un nebūtu jāmaksā par balss zvanu 
saņemšanu, tādējādi nodrošinot augsta 
līmeņa patērētāju aizsardzību, bet saglabājot 
konkurenci mobilo sakaru operatoru starpā.

Or. de

Grozījumu iesniedza Daniel Caspary

Grozījums Nr. 58
14. APSVĒRUMS

(14) Jāizstrādā kopējs mehānisms, ko 
varētu nosaukt par Eiropas vietējā tirgus 
pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot 
Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā 
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas balss pakalpojumiem, veicot 

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

zvanus, tādējādi nodrošinot augsta līmeņa 
patērētāju aizsardzību, bet saglabājot 
konkurenci mobilo sakaru operatoru starpā. 
Ņemot vērā apskatāmo pakalpojumu 
pārrobežu raksturu, ir nepieciešams kopējs 
mehānisms, lai mobilo sakaru operatoriem 
būtu jārēķinās ar vienotu saskaņotu tiesisko 
regulējumu, kas balstīts uz objektīvi 
noteiktiem kritērijiem.

Or. de

Pamatojums

Saistīts ar 4. panta grozījumu. Zvanu saņemšanai ES principā jābūt par brīvu. 

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 59
14. APSVĒRUMS

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

(14) Jāizstrādā kopējs mehānisms, ko varētu 
nosaukt par Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot 
Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā 
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas balss pakalpojumiem, veicot 
vai saņemot balss zvanus, paredzot 
iepriekšnoteiktas vidējās cenas, kas 
precīzāk atspoguļo pakalpojuma 
sniegšanas izmaksas, bet vienlaikus 
saglabājot lietotājiem tiesības pieņemt 
austākas viesabonēšanas cenas, tādējādi 
nodrošinot augsta līmeņa patērētāju 
aizsardzību, bet saglabājot konkurenci 
mobilo sakaru operatoru starpā. Ņemot vērā 
apskatāmo pakalpojumu pārrobežu raksturu, 
ir nepieciešams kopējs mehānisms, lai 
mobilo sakaru operatoriem būtu jārēķinās ar 
vienotu saskaņotu tiesisko regulējumu, kas 
balstīts uz objektīvi noteiktiem kritērijiem.

Or. en
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Pamatojums

Lai atspoguļotu cenu ierobežojumu grozīto struktūru.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 60
14. APSVĒRUMS

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

(14) Jāizstrādā kopējs mehānisms, ko varētu 
nosaukt par Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot vai 
uzturoties Kopienas teritorijā, nebūtu 
jāmaksā pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas balss pakalpojumiem, veicot 
vai saņemot balss zvanus vai teksta 
ziņojumus, tādējādi nodrošinot augsta 
līmeņa patērētāju aizsardzību, bet saglabājot 
konkurenci mobilo sakaru operatoru starpā. 
Ņemot vērā apskatāmo pakalpojumu 
pārrobežu raksturu, ir nepieciešams kopējs 
mehānisms, lai mobilo sakaru operatoriem 
būtu jārēķinās ar vienotu saskaņotu tiesisko 
regulējumu, kas balstīts uz objektīvi 
noteiktiem kritērijiem. Veidojot kopējo 
mehānismu, dalībvalstu reglamentējošajām 
iestādēm un operatoriem īpaša uzmanība 
jāvelta to iedzīvotāju īpašajai situācijai, 
kuri dzīvo un strādā blakus esošu 
dalībvalstu pārrobežu reģionos, kā arī to 
uzņēmumu situācijai, kuri veic darbību 
šādos reģionos. Neatkarīgi no šīs regulas ir 
jāveic īpaši pasākumi, lai nepieļautu, ka 
lietotājiem rodas izmaksas nejaušas 
viesabonēšanas dēļ. Kamēr nav Eiropas 
reglamentējošās iestādes, Komisijai 
2008. gadā ir jāiesniedz progresa ziņojums 
par šo jautājumu.

Or. en

Pamatojums

Viesabonēšanas tarifus maksā ne tikai ceļotāji, bet arī uzņēmumi, jo īpaši MVU, un 
iedzīvotāji, kas uzturas, dzīvo, strādā vai veic darbību ES iekšējos pierobežu reģionos. Tie 
saskaras ar pastāvīgiem viesabonēšanas tarifiem saistībā ar ikdienas darbību, turklāt 
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nejaušas viesabonēšanas dēļ (tas ir, kad tie, uzturoties savā valstī, izmanto cita, pārrobežas 
operatora pakalpojumus) tas notiek par tad, ja tie neceļo.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 61
14.A APSVĒRUMS (jauns)

(14.a) Visefektīvākais un proporcionālākais 
starptautiskās viesabonēšanas izejošo 
zvanu vairumtirdzniecības cenu līmeņa 
regulēšanas mehānisms saskaņā ar iepriekš 
izteiktajiem apsvērumiem ir Kopienas 
mērogā noteikt maksimālo maksu par 
minūti un katram operatoram atsevišķi.

Or. fr

Pamatojums

Nosaukuma „Eiropas vietējā tirgus pieeja” izmantošana neko nedos. Būtu lietderīgāk šo 
apsvērumu izmantot, lai aprakstītu principus, ko piemēro vairumtirdzniecības tirgus 
regulēšanai.

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 62
15. APSVĒRUMS

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

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 63
15. APSVĒRUMS

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

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

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 64
15. APSVĒRUMS

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

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

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu tirgus kropļošanu un lai saglabātu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju 
konkurētspēju, starptautiskās viesabonēšanas cenas jāregulē tikai vairumtirdzniecības, bet ne 
mazumtirdzniecības līmenī.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 65
15. APSVĒRUMS
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(15) Visefektīvākais un proporcionālākais 
starptautiskās viesabonēšanas zvanu 
veikšanas cenu līmeņa regulēšanas 
mehānisms saskaņā ar iepriekš izteiktajiem 
apsvērumiem ir Kopienas mērogā noteikt 
maksimālo maksu par minūti gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības līmenī.

(15) Visefektīvākais un proporcionālākais 
starptautiskās viesabonēšanas zvanu un 
ziņojumu veikšanas un saņemšanas cenu 
līmeņa regulēšanas mehānisms saskaņā ar 
iepriekš izteiktajiem apsvērumiem ir 
Kopienas mērogā noteikt maksimālo maksu 
par minūti vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības līmenī vai izveidot 
viesabonēšanas patērētāju aizsardzības 
tarifa aprēķināšanas sistēmu 
mazumtirdzniecības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Viesabonēšanas pakalpojumiem ir jāietver šādi pakalpojumi: balss zvani, ziņojumi, zvani uz 
ārzemēm vai uzņemošajā valstī, zvanu saņemšana. Patērētāju aizsardzības tarifs jāaprēķina 
tā, lai var ieviest automātisku maksimālās mazumtirdzniecības cenas noteikšanu. 

Grozījumu iesniedza Ivo Belet

Grozījums Nr. 66
15.A APSVĒRUMS (jauns)

(15.a) Lai ļautu piedāvāt novatoriskas cenu 
paketes, vietējiem mobilo sakaru 
operatoriem jāatļauj neievērot maksimālos 
tarifus mazumtirdzniecības līmenī, ja 
klients to skaidri pieprasa.  

Or. nl

Grozījumu iesniedza Romano Maria La Russa

Grozījums Nr. 67
15.A APSVĒRUMS (jauns)

(15.a) Vairumtirdzniecības līmenī 
nevienam apmeklēto sakaru tīklu 
operatoram nevajadzētu atļaut uzlikt 
jebkuram citam operatoram tarifus, kas 
pārsniedz maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu. 
Mazumtirdzniecības līmenī jauniem un 
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esošajiem klientiem būtu jāievieš arī 
patērētāju aizsardzības tarifs, kas nosaka 
maksimālo maksu par minūti, ja vien tie 
apzināti neizvēlas citu tarifu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 68
16. APSVĒRUMS

(16) Šim kopējam mehānismam būtu 
jānodrošina, ka starptautiskās 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenās 
pieņemamāk nekā līdz šim atspoguļotos 
attiecīgās izmaksas, kas saistītas ar 
pakalpojuma sniegšanu, ļaujot operatoriem 
brīvi konkurēt, dažādojot savus 
piedāvājumus un piemērojot cenu 
struktūras tirgus apstākļiem un klientu 
izvēlei.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu tirgus kropļošanu un lai saglabātu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju 
konkurētspēju, starptautiskās viesabonēšanas cenas jāregulē tikai vairumtirdzniecības, bet ne 
mazumtirdzniecības līmenī.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 69
16.A APSVĒRUMS (jauns)

(16.a) Tomēr, lai nodrošinātu aizsardzību 
mazāk aizsargātiem viesabonentiem, 
operatoriem bez papildu maksas klientiem 
ir jāpiedāvā arī tāds mazumtirdzniecības 
piedāvājums, saskaņā ar kuru cena par 
izejošiem starptautiskās viesabonēšanas 
zvaniem nepārsniedz maksimālu maksu par 
minūti un cena par ienākošiem 
starptautiskās viesabonēšanas zvaniem 
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nepārsniedz maksimālu maksu par minūti.

Or. fr

Pamatojums

Paužas, kas bija minētas šī apsvēruma sākotnējā versijā, iepriekš jau ir novērstas. Šo 
apsvērumu vajadzētu izmantot, lai konkrētāk aprakstītu veidu, kādā var aizsargāt mazāk 
aizsargātus mazumtirdzniecības klientus.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 70
17. APSVĒRUMS

(17) Kopējam mehānismam jābūt 
vienkārši ieviešamam un uzraugāmam, lai 
samazinātu administratīvo slogu gan 
operatoriem, kurus ietekmē šīs prasības, 
gan valstu regulējošām iestādēm, kurām 
jāuzņemas mehānisma uzraudzība un 
izpilde. 

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tas ir skaidrs pats par sevi un ir jāsvītro saskaņā ar labāka regulējuma principu. 

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 71
17. APSVĒRUMS

(17) Kopējam mehānismam jābūt vienkārši 
ieviešamam un uzraugāmam, lai samazinātu 
administratīvo slogu gan operatoriem, kurus 
ietekmē šīs prasības, gan valstu regulējošām 
iestādēm, kurām jāuzņemas mehānisma 
uzraudzība un izpilde.

(17) Kopējam mehānismam jābūt vienkārši 
ieviešamam un uzraugāmam, lai samazinātu 
administratīvo slogu gan operatoriem, kurus 
ietekmē šīs prasības, gan valstu regulējošām 
iestādēm, kurām jāuzņemas mehānisma 
uzraudzība un izpilde. Lai vienkāršotu 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
maksimālo tarifu aprēķināšanu, šajā 
regulā ir noteikti konkrēti lielumi, kas 
izteikti eiro. Tas uzlabo pārskatāmību 
patērētājiem un palielina reglamentējošo 
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noteiktību un pārskatāmību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 72
17.A APSVĒRUMS (jauns)

(17.a) Lai nākotnē nepieļautu situācijas, 
kad atsevišķi mobilo sakaru tīklu operatori 
nepārliek uz mazumtirdzniecības klientiem 
savus ietaupījumus vairumtirdzniecības 
līmenī, jānosaka, ka operatoriem ir 
reglamentējošajai iestādei jāiesniedz 
dokumentāri pierādījumi par to, ka tie ir 
samazinājuši mazumtirdzniecības cenas. 

Or. de

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 73
18. APSVĒRUMS

(18) Nosakot maksimālo cenu līmeni, 
jāņem vērā dažādi starptautiskās 
viesabonēšanas zvana veikšanas elementi 
(tostarp, pieskaitāmās izmaksas, signāla 
pārraide, savienojuma uzsākšana, tranzīts un 
savienojuma pabeigšana) un starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 
pamatizmaksu atšķirības attiecībā uz 
zvaniem, kas veikti uz numuru apmeklētajā 
valstī, no vienas puses, un zvaniem, kas 
veikti uz viesabonenta mītnes zemi vai trešo 
valsti Kopienā, no otras puses. 

(18) Nosakot vidējos vairumtirdzniecības 
tarifus, jāņem vērā dažādi starptautiskās 
viesabonēšanas zvana veikšanas elementi 
(tostarp, pieskaitāmās izmaksas, signāla 
pārraide, savienojuma uzsākšana, tranzīts un 
savienojuma pabeigšana).

Or. de

Pamatojums

Lai precizētu, ka vairumtirdzniecības tarifi ir jāaprēķina pēc vidējās bāzes.
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Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 74
18. APSVĒRUMS

(18) Nosakot maksimālo cenu līmeni, jāņem 
vērā dažādi starptautiskās viesabonēšanas 
zvana veikšanas elementi (tostarp, 
pieskaitāmās izmaksas, signāla pārraide, 
savienojuma uzsākšana, tranzīts un 
savienojuma pabeigšana) un starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 
pamatizmaksu atšķirības attiecībā uz 
zvaniem, kas veikti uz numuru apmeklētajā 
valstī, no vienas puses, un zvaniem, kas 
veikti uz viesabonenta mītnes zemi vai trešo 
valsti Kopienā, no otras puses. 

(18) Nosakot vidējos un maksimālos tarifus, 
jāņem vērā dažādi starptautiskās 
viesabonēšanas zvana veikšanas 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
elementi (tostarp, pieskaitāmās izmaksas, 
signāla pārraide, savienojuma uzsākšana, 
tranzīts un savienojuma pabeigšana). 

Or. fr

Pamatojums

Pārskatītais apsvērums padara par nepieciešu pieminēt gan vidējos tarifus (ierosinātajam 
cenu ierobežojumam vairumtirdzniecības tirgū un ierosinātajai mērķa cenai 
mazumtirdzniecības tirgū ), gan maksimālos tarifus (patērētāju aizsardzības tarifam). Ir arī 
skaidri jāpiemin mazumtirdzniecības pārdošanas izmaksas, ko Komisija nav ņēmusi vērā savā 
ietekmes novērtējumā.

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 75
18. APSVĒRUMS

(18) Nosakot maksimālo cenu līmeni, jāņem 
vērā dažādi starptautiskās viesabonēšanas 
zvana veikšanas elementi (tostarp, 
pieskaitāmās izmaksas, signāla pārraide, 
savienojuma uzsākšana, tranzīts un 
savienojuma pabeigšana) un starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 
pamatizmaksu atšķirības attiecībā uz 
zvaniem, kas veikti uz numuru apmeklētajā 
valstī, no vienas puses, un zvaniem, kas 
veikti uz viesabonenta mītnes zemi vai trešo 
valsti Kopienā, no otras puses.

(18) Nosakot maksimālos tarifus, jāņem vērā 
dažādi starptautiskās viesabonēšanas zvana 
veikšanas un saņemšanas attiecīgie 
elementi (tostarp, pieskaitāmās izmaksas, 
signāla pārraide, savienojuma uzsākšana, 
tranzīts un savienojuma pabeigšana).
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Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību Komisijas priekšlikumam, ir jāpiemin gan zvanu veikšana, gan 
saņemšana. Turklāt saskaņā ar ierosināto grozījumu Nr. 10 (I pielikums) ir jāsvītro atsauce 
uz starptautiskās viesabonēšanas izmaksu atšķirību attiecībā uz zvaniem, kas veikti uz numuru 
apmeklētajā valstī, un zvaniem, kas veikti uz viesabonenta mītnes zemi vai trešo valsti 
Kopienā.

Or. es

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 76
18. APSVĒRUMS

(18) Nosakot maksimālo cenu līmeni, jāņem 
vērā dažādi starptautiskās viesabonēšanas 
zvana veikšanas elementi (tostarp, 
pieskaitāmās izmaksas, signāla pārraide, 
savienojuma uzsākšana, tranzīts un 
savienojuma pabeigšana) un starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 
pamatizmaksu atšķirības attiecībā uz 
zvaniem, kas veikti uz numuru apmeklētajā 
valstī, no vienas puses, un zvaniem, kas 
veikti uz viesabonenta mītnes zemi vai trešo 
valsti Kopienā, no otras puses.

(18) Nosakot maksimālos tarifus, jāņem 
vērā visi starptautiskās viesabonēšanas zvana 
veikšanas attiecīgie elementi (tostarp, 
pieskaitāmās izmaksas, signāla pārraide, 
savienojuma uzsākšana, tranzīts un 
savienojuma pabeigšana) un starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 
pamatizmaksu atšķirības attiecībā uz 
zvaniem, kas veikti uz numuru apmeklētajā 
valstī, no vienas puses, un zvaniem, kas 
veikti uz viesabonenta mītnes zemi vai trešo 
valsti Kopienā, no otras puses. Vienkāršības 
dēļ vairumtirdzniecības cenu ierobežojums 
jāizsaka kā vienota maksimālā likme.

Or. en

Pamatojums

Lai atspoguļotu cenu ierobežojumu grozīto struktūru.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 77
18. APSVĒRUMS

(18) Nosakot maksimālo cenu līmeni, jāņem 
vērā dažādi starptautiskās viesabonēšanas 
zvana veikšanas elementi (tostarp, 

(18) Nosakot maksimālos tarifus, jāņem vērā 
dažādi starptautiskās viesabonēšanas zvana 
veikšanas elementi (tostarp, pieskaitāmās 
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pieskaitāmās izmaksas, signāla pārraide, 
savienojuma uzsākšana, tranzīts un 
savienojuma pabeigšana) un starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 
pamatizmaksu atšķirības attiecībā uz 
zvaniem, kas veikti uz numuru apmeklētajā 
valstī, no vienas puses, un zvaniem, kas 
veikti uz viesabonenta mītnes zemi vai trešo 
valsti Kopienā, no otras puses.

izmaksas, signāla pārraide, savienojuma 
uzsākšana, tranzīts un savienojuma 
pabeigšana) un starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 
pamatizmaksu atšķirības attiecībā uz 
zvaniem, kas veikti uz numuru apmeklētajā 
valstī, no vienas puses, un zvaniem, kas 
veikti uz viesabonenta mītnes zemi vai trešo 
valsti Kopienā, no otras puses. Turklāt 
maksimālajā vairumtirdzniecības tarifā ir 
pienācīgi jāņem vērā reģionālā 
nelīdzsvarotība un atšķirības starp 
operatoriem, jo īpaši tās, kas rodas tādu 
īpašu apstākļu dēļ kā topogrāfija un liels 
tūristu pieplūdums mazā laikposmā.

Or. en

Pamatojums

Nav šaubu, ka dažiem operatoriem īpašu apstākļu dēļ, ko viņi nevar ietekmēt, 
vairumtirdzniecības izmaksas pārsniedz vidējās izmaksas. Tas būtu jāņem vērā, apsverot 
maksimālos vairumtirdzniecības ierobežojumus.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 78
19. APSVĒRUMS

(19) Maksimālo vairumtirdzniecības cenu 
līmeni par starptautiskās viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu jāpamato uz vidējo 
mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu par 
minūti operatoriem ar būtisku ietekmi tirgū, 
jo šādi savienojuma pabeigšanas tarifi jau ir 
pakļauti regulējošai uzraudzībai saskaņā ar 
2002. gada reglamentējošiem noteikumiem 
elektronisko sakaru jomā un tādēļ tie 
jānosaka pēc principa, kas orientēts uz 
izmaksām. Ņemot vērā savienojuma 
pabeigšanas individuālajos publiskajos 
mobilo sakaru tīklos tirgus raksturojumu un 
starptautiskās viesabonēšanas pārrobežu 
raksturu, tie arī sniedz stabilu pamatu 
regulējumam, kas raksturo mobilo sakaru 
tīklu izmaksu struktūru Kopienā. Vidējais 

(19) Maksimālo vairumtirdzniecības tarifus 
par starptautiskās viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu jāpamato uz vidējo mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu (MSPT) par 
minūti operatoriem ar būtisku ietekmi tirgū, 
jo šādi savienojuma pabeigšanas tarifi jau ir 
pakļauti regulējošai uzraudzībai saskaņā ar 
2002. gada reglamentējošiem noteikumiem 
elektronisko sakaru jomā un tādēļ tie 
jānosaka pēc principa, kas orientēts uz 
izmaksām. Ņemot vērā savienojuma 
pabeigšanas individuālajos publiskajos 
mobilo sakaru tīklos tirgus raksturojumu un 
starptautiskās viesabonēšanas pārrobežu 
raksturu, tie arī sniedz stabilu pamatu 
regulējumam, kas raksturo mobilo sakaru 
tīklu izmaksu struktūru Kopienā. Vidējais 
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mobilo sakaru savienojuma pabeigšanas 
tarifs ir pamatots izmaksu pamatelementu 
salīdzinājuma kritērijs vairumtirdzniecības 
līmenī, un maksimālais vairumtirdzniecības 
cenu līmenis, kas balstīts uz šāda mobilo 
sakaru savienojuma pabeigšanas tarifa 
pienācīgu daudzkāršojumu, nodrošina 
pārliecību, ka regulēta viesabonēšanas 
pakalpojuma sniegšanas reālās izmaksas ir 
atgūstamas.

mobilo sakaru savienojuma pabeigšanas 
tarifs ir pamatots izmaksu pamatelementu 
salīdzinājuma kritērijs vairumtirdzniecības 
līmenī, un maksimālais vairumtirdzniecības 
cenu līmenis, kas balstīts uz šāda mobilo 
sakaru savienojuma pabeigšanas tarifa 
pienācīgu daudzkāršojumu, nodrošina 
pārliecību, ka regulēta viesabonēšanas 
pakalpojuma sniegšanas reālās izmaksas ir 
atgūstamas. Pašreizējais vidējais MSPT tiek 
lēsts 11,41 eirocentu apmērā. Pie šāda 
MSPT līmeņa par izejošiem zvaniem ES 
iekšienē koeficients būtu jānosaka 3 (tātad 
EUR 0,34) un par izejošiem vietējiem 
zvaniem – 2 (tātad EUR 0,23).

Or. en

Pamatojums

Ja nav kopējo izmaksu, kas saistītas ar viesabonēšanas zvanu ārpus savas valsts tīkla, 
attiecībā uz patērētājiem ir leģitīmi un taisnīgi noteikt atsevišķus tarifu ierobežojumus par 
izejošiem zvaniem „ES iekšienē” un par izejošiem „vietējiem” zvaniem. Nav šaubu, ka 
dažiem operatoriem īpašu apstākļu dēļ, ko viņi nevar ietekmēt, vairumtirdzniecības izmaksas 
pārsniedz vidējās izmaksas. Tas būtu jāņem vērā, apsverot maksimālos vairumtirdzniecības 
ierobežojumus.

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 79
20. APSVĒRUMS

(20) Ar maksimālo cenu līmeni, ko piemēro 
mazumtirdzniecībā, viesabonentiem 
jānodrošina pārliecība, ka viņiem nebūs 
pārmērīgi jāmaksā par regulēta 
viesabonēšanas zvana veikšanu, tajā pašā 
laikā atstājot vietējam mobilo sakaru 
operatoram pietiekamu rezervi klientiem 
piedāvāto produktu dažādošanai.

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 80
20. APSVĒRUMS

(20) Ar maksimālo cenu līmeni, ko 
piemēro mazumtirdzniecībā, 
viesabonentiem jānodrošina pārliecība, ka 
viņiem nebūs pārmērīgi jāmaksā par 
regulēta viesabonēšanas zvana veikšanu, 
tajā pašā laikā atstājot vietējam mobilo 
sakaru operatoram pietiekamu rezervi 
klientiem piedāvāto produktu dažādošanai. 

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu tirgus kropļošanu un lai saglabātu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju 
konkurētspēju, starptautiskās viesabonēšanas cenas jāregulē tikai vairumtirdzniecības, bet ne 
mazumtirdzniecības līmenī.   

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 81
20. APSVĒRUMS

(20) Ar maksimālo cenu līmeni, ko piemēro 
mazumtirdzniecībā, viesabonentiem 
jānodrošina pārliecība, ka viņiem nebūs 
pārmērīgi jāmaksā par regulēta 
viesabonēšanas zvana veikšanu, tajā pašā 
laikā atstājot vietējam mobilo sakaru 
operatoram pietiekamu rezervi klientiem 
piedāvāto produktu dažādošanai.

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 82
20. APSVĒRUMS

(20) Ar maksimālo cenu līmeni, ko piemēro 
mazumtirdzniecībā, viesabonentiem 

(20) Ar vidējiem un maksimālajiem 
tarifiem, ko piemēro mazumtirdzniecībā, 
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jānodrošina pārliecība, ka viņiem nebūs 
pārmērīgi jāmaksā par regulēta 
viesabonēšanas zvana veikšanu, tajā pašā 
laikā atstājot vietējam mobilo sakaru 
operatoram pietiekamu rezervi klientiem 
piedāvāto produktu dažādošanai. 

viesabonentiem jānodrošina pārliecība, ka 
viņiem nebūs pārmērīgi jāmaksā par regulēta 
viesabonēšanas zvana veikšanu, tajā pašā 
laikā atstājot vietējam mobilo sakaru 
operatoram pietiekamu rezervi klientiem 
piedāvāto produktu dažādošanai. 

Or. fr

Pamatojums

Pārskatītais apsvērums padara par nepieciešamu attiecībā uz mazumtirdzniecības tirgu 
pieminēt gan vidējos tarifus (ierosinātajai mērķa cenai mazumtirdzniecības tirgū ), gan 
maksimālos tarifus (patērētāju aizsardzības tarifam). 

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 83
20. APSVĒRUMS

(20) Ar maksimālo cenu līmeni, ko piemēro 
mazumtirdzniecībā, viesabonentiem 
jānodrošina pārliecība, ka viņiem nebūs 
pārmērīgi jāmaksā par regulēta 
viesabonēšanas zvana veikšanu, tajā pašā 
laikā atstājot vietējam mobilo sakaru 
operatoram pietiekamu rezervi klientiem 
piedāvāto produktu dažādošanai.

(20) Ar viesabonēšanas patērētāju 
aizsardzības tarifa aprēķināšanas sistēmu 
viesabonentiem jānodrošina pārliecība, ka 
viņiem nebūs pārmērīgi jāmaksā par regulēta 
viesabonēšanas zvana vai ziņojuma 
veikšanu vai saņemšanu, tajā pašā laikā 
atstājot vietējam mobilo sakaru operatoram 
pietiekamu rezervi klientiem piedāvāto 
produktu dažādošanai.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības tarifs jāaprēķina tā, lai var ieviest automātisku maksimālās 
mazumtirdzniecības cenas noteikšanu.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 84
20. APSVĒRUMS

(20) Ar maksimālo cenu līmeni, ko 
piemēro mazumtirdzniecībā, viesabonentiem 
jānodrošina pārliecība, ka viņiem nebūs 

(20) Ar Eiropas tarifa maksimālo cenu 
līmeni, ko piemēro mazumtirdzniecībā, 
viesabonentiem jānodrošina pārliecība, ka 
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pārmērīgi jāmaksā par regulēta
viesabonēšanas zvana veikšanu, tajā pašā 
laikā atstājot vietējam mobilo sakaru 
operatoram pietiekamu rezervi klientiem 
piedāvāto produktu dažādošanai. 

viņiem nebūs neatbilstoši jāmaksā par 
viesabonēšanas zvana veikšanu, tajā pašā 
laikā atstājot vietējam mobilo sakaru 
operatoram pietiekamu rezervi klientiem 
piedāvāto produktu dažādošanai.

Or. de

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka nedrīkst pārsniegt noteiktu Eiropas tarifa maksimālo cenu līmeni.   

Grozījumu iesniedza Romano Maria La Russa

Grozījums Nr. 85
20. APSVĒRUMS

(20) Ar maksimālo cenu līmeni, ko piemēro 
mazumtirdzniecībā, viesabonentiem 
jānodrošina pārliecība, ka viņiem nebūs 
pārmērīgi jāmaksā par regulēta
viesabonēšanas zvana veikšanu, tajā pašā 
laikā atstājot vietējam mobilo sakaru 
operatoram pietiekamu rezervi klientiem 
piedāvāto produktu dažādošanai.

(20) Ar maksimālajām cenām, ko piemēro 
mazumtirdzniecībā, viesabonentiem 
jānodrošina pārliecība, ka viņiem nebūs 
jāmaksā vairāk par noteiktu maksimālo 
maksu par viesabonēšanas balss zvana 
veikšanu vai saņemšanu, kura labāk atbilst 
pakalpojuma sniegšanas izmaksām, tajā 
pašā laikā atstājot vietējam mobilo sakaru 
operatoram pietiekamu rezervi klientiem 
piedāvāto produktu dažādošanai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 86
20.A APSVĒRUMS (jauns)

(20.a) Vietējiem mobilo sakaru operatoriem 
jābūt pienākumam visiem klientiem 
piedāvāt 4.a pantā paredzēto „patērētāju 
aizsardzības tarifu”, ko var apvienot ar 
jebkādu mazumtirdzniecības tarifu. Šis 
patērētāju aizsardzības tarifs ir automātiski 
jāpiešķir gan esošajiem, gan jaunajiem 
klientiem, vienlaikus saglabājot pārējos 
viņu abonementā paredzētos elementus, bet 
viņiem bez maksas un bez jebkādiem 
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nosacījumiem vai ierobežojumiem, kas 
saistīti ar viņu abonementā paredzētajiem 
elementiem, jābūt iespējai izvēlēties citu 
tarifu. Pateicoties šai iespējai atteikties, 
patērētājiem būtu jāiegūst lielākas 
priekšrocības un operatoriem būtu jābūt 
stimulam piedāvāt konkurētspējīgākas 
mazumtirdzniecības tarifu shēmas.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības tarifs ir visvieglākais un vispārskatāmākais mazumtirdzniecības tarifs 
klientiem. Tāpēc pēdējiem jābūt iespējai to saņemt automātiski, ja vien tie skaidri neizvēlas 
kādu citu tarifu shēmu. Šāda pieeja operatorus stimulē piedāvāt novatoriskākas un 
konkurētspējīgākas tarifu shēmas.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 87
21. APSVĒRUMS

(21) Operatoriem, kas sniedz starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumus zvaniem, 
kurus veic viesabonēšanas laikā ārzemēs 
un uz kuriem attiecas šī regula, jādod laika 
posms, kurā brīvprātīgi pielāgot 
mazumtirdzniecības cenas, lai tās atbilstu 
šajā regulā paredzētajam maksimālajam 
ierobežojumam. Ir atbilstīgi šim nolūkam 
atvēlēt sešu mēnešu laikposmu, lai tirgus 
dalībniekiem ļautu veikt nepieciešamos 
pielāgojumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai cenas pazeminātos, tarifu ierobežojumi ir katrā ziņā nekavējoties jāpiemēro gan 
vairumtirdzniecības, gan mazumtirdzniecības līmenī. Tas ir šīs regulas pats galvenais mērķis. 
Turklāt, lai gan operatori pagājušajā gadā paziņoja par ievērojamiem vairumtirdzniecības 
tarifu samazinājumiem, mazumtirdzniecības cenas joprojām palika augstas. Tāpēc nav 
vajadzīgs noteikums par pārejas laiku.
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 88
21. APSVĒRUMS

(21) Operatoriem, kas sniedz 
starptautiskās viesabonēšanas 
pakalpojumus zvaniem, kurus veic 
viesabonēšanas laikā ārzemēs un uz kuriem 
attiecas šī regula, jādod laika posms, kurā 
brīvprātīgi pielāgot mazumtirdzniecības 
cenas, lai tās atbilstu šajā regulā 
paredzētajam maksimālajam 
ierobežojumam. Ir atbilstīgi šim nolūkam 
atvēlēt sešu mēnešu laikposmu, lai tirgus 
dalībniekiem ļautu veikt nepieciešamos 
pielāgojumus. 

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu tirgus kropļošanu un lai saglabātu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju 
konkurētspēju, starptautiskās viesabonēšanas cenas jāregulē tikai vairumtirdzniecības, bet ne 
mazumtirdzniecības līmenī.    

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 89
21. APSVĒRUMS

(21) Operatoriem, kas sniedz starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumus zvaniem, 
kurus veic viesabonēšanas laikā ārzemēs un 
uz kuriem attiecas šī regula, jādod laika 
posms, kurā brīvprātīgi pielāgot 
mazumtirdzniecības cenas, lai tās atbilstu 
šajā regulā paredzētajam maksimālajam 
ierobežojumam. Ir atbilstīgi šim nolūkam 
atvēlēt sešu mēnešu laikposmu, lai tirgus 
dalībniekiem ļautu veikt nepieciešamos 
pielāgojumus.

(21) Operatoriem, kas sniedz starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumus zvaniem, 
kurus veic viesabonēšanas laikā ārzemēs un 
uz kuriem attiecas šī regula, ir brīvprātīgi 
jāpielāgo savas mazumtirdzniecības cenas, 
lai klienti varētu ievērot šīs regulas ietekmi.

Or. en
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Pamatojums

Lai cenas pazeminātos, tarifu ierobežojumi ir katrā ziņā nekavējoties jāpiemēro gan 
vairumtirdzniecības, gan mazumtirdzniecības līmenī. Tas ir šīs regulas pats galvenais mērķis. 
Turklāt, lai gan operatori pagājušajā gadā paziņoja par ievērojamiem vairumtirdzniecības 
tarifu samazinājumiem, mazumtirdzniecības cenas joprojām palika augstas. Tāpēc nav 
vajadzīgs noteikums par pārejas laiku.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 90
21. APSVĒRUMS

(21) Operatoriem, kas sniedz 
starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumus 
zvaniem, kurus veic viesabonēšanas laikā 
ārzemēs un uz kuriem attiecas šī regula, 
jādod laika posms, kurā brīvprātīgi pielāgot 
mazumtirdzniecības cenas, lai tās atbilstu 
šajā regulā paredzētajam maksimālajam 
ierobežojumam. Ir atbilstīgi šim nolūkam 
atvēlēt sešu mēnešu laikposmu, lai tirgus 
dalībniekiem ļautu veikt nepieciešamos 
pielāgojumus.

(21) Operatoriem, kas sniedz starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumus zvaniem, 
kurus veic viesabonēšanas laikā ārzemēs un 
uz kuriem attiecas šī regula, jādod trīs 
mēnešu laika posms, lai ieviestu Eiropas 
tarifu.

Or. de

Pamatojums

Eiropas tarifs ir jāievieš pēc noteikta laikposma.

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 91
21. APSVĒRUMS

(21) Operatoriem, kas sniedz starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumus zvaniem, 
kurus veic viesabonēšanas laikā ārzemēs un 
uz kuriem attiecas šī regula, jādod laika 
posms, kurā brīvprātīgi pielāgot 
mazumtirdzniecības cenas, lai tās atbilstu 
šajā regulā paredzētajam maksimālajam 
ierobežojumam. Ir atbilstīgi šim nolūkam 
atvēlēt sešu mēnešu laikposmu, lai tirgus 

(21) Operatoriem, kas sniedz starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumus zvaniem, 
kurus veic viesabonēšanas laikā ārzemēs un 
uz kuriem attiecas šī regula, jādod laika 
posms, kurā brīvprātīgi pielāgot 
mazumtirdzniecības cenas, lai tās atbilstu 
šajā regulā paredzētajam patērētāju 
aizsardzības tarifam. Ir atbilstīgi šim 
nolūkam atvēlēt sešu mēnešu laikposmu, lai 
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dalībniekiem ļautu veikt nepieciešamos 
pielāgojumus.

tirgus dalībniekiem ļautu veikt 
nepieciešamos pielāgojumus.

Or. en

Pamatojums

Visdrošākais veids, kādā nodrošināt patērētāju aizsardzības augstu līmeni, ir Kopienas līmenī 
noteikt patērētāju aizsardzības tarifu.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 92
21. APSVĒRUMS

(21) Operatoriem, kas sniedz starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumus zvaniem, 
kurus veic viesabonēšanas laikā ārzemēs 
un uz kuriem attiecas šī regula, jādod laika 
posms, kurā brīvprātīgi pielāgot 
mazumtirdzniecības cenas, lai tās atbilstu 
šajā regulā paredzētajam maksimālajam 
ierobežojumam. Ir atbilstīgi šim nolūkam 
atvēlēt sešu mēnešu laikposmu, lai tirgus 
dalībniekiem ļautu veikt nepieciešamos 
pielāgojumus.

(21) Operatoriem, kas sniedz starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumus, jādod laika 
posms, kurā brīvprātīgi pielāgot 
mazumtirdzniecības cenas, lai tās atbilstu 
šajā regulā paredzētajam maksimālajam 
ierobežojumam. Ir atbilstīgi šim nolūkam 
atvēlēt sešu mēnešu laikposmu, lai tirgus 
dalībniekiem ļautu veikt nepieciešamos 
pielāgojumus.

Or. en

Pamatojums

Viesabonēšanas pakalpojumiem ir jāietver šādi pakalpojumi: balss zvani, ziņojumi, zvani uz 
ārzemēm vai uzņemošajā valstī, zvanu saņemšana.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 93
22. APSVĒRUMS

(22) Līdzīgi maksimālais līmenis 
jāpiemēro cenām, ko viesabonentiem var 
prasīt maksāt par balss zvanu saņemšanu 
viesabonēšanas laikā Kopienā, lai 
nodrošinātu, ka šīs cenas precīzāk 
atspoguļo šāda pakalpojuma sniegšanas 

svītrots
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izmaksas, un sniegtu klientiem lielāku 
skaidrību par to, kādas izmaksas tiem 
radīsies, atbildot uz sava mobilā tālruņa 
zvanu ārzemēs. 

Or. de

Pamatojums

Saistīts ar 4. panta grozījumu. Zvanu saņemšanai ES principā jābūt par brīvu.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 94
23. APSVĒRUMS

(23) Ar šo regulu nedrīkst ierobežot 
jauninājumus, kurus piedāvā klientiem un 
kuri ir izdevīgāki nekā šajā regulā 
paredzētās maksimālās cenas par minūti. 

(23) Ar šo regulu nedrīkst ierobežot 
jauninājumus, kurus piedāvā klientiem.

Or. de

Pamatojums

Neregulējot starptautiskās viesabonēšanas tarifus mazumtirdzniecības līmenī, mēs 
nodrošinām, ka netiek ietekmēti jauninājumi, kas saistīti ar zemu cenu piedāvājumiem 
klientiem.    

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 95
23. APSVĒRUMS

(23) Ar šo regulu nedrīkst ierobežot 
jauninājumus, kurus piedāvā klientiem un 
kuri ir izdevīgāki nekā šajā regulā 
paredzētās maksimālās cenas par minūti.

(23) Ar šo regulu nedrīkst ierobežot 
jauninājumus, kurus piedāvā klientiem un 
kuri ir izdevīgāki nekā šajā regulā paredzētie 
pasākumi.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 96
23.A APSVĒRUMS (jauns)

(23.a) Lai gan telefonsakaru koordinācijas 
paņēmieni var veicināt to, ka lietotāji 
vienmēr maksā viszemāko pieejamo 
viesabonēšanas tarifu, tie var arī ierobežot 
klientu izvēli.  Lietotājam vienmēr jābūt 
izvēlei manuāli izvēlēties viesabonēšanas 
tīklu, kuram tas dod priekšroku.

Or. en

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 97
23.A APSVĒRUMS (jauns)

(23.a) Telekomunikāciju nozarei ļoti 
svarīga ir konkurētspēja un inovācija, tāpēc 
tehnoloģiskajai neitralitātei ir jādod 
priekšroka pār reglamentējošiem 
pasākumiem attiecībā uz tehnoloģiskajām 
metodēm, ko operatori izvēlas, lai īstenotu 
šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Ja operatoriem ir novatoriskas idejas, kas ļauj labāk īstenot šajā regulā paredzētos 
pasākumus, tās ir jāveicina, lai šajā jomā nemazinātu konkurētspēju un inovāciju.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 98
24. APSVĒRUMS

(24) Cenu veidošanas prasības šajā regulā 
tiek piemērotas neatkarīgi no tā, vai 
viesabonentiem ar vietējo mobilo sakaru 
operatoru ir priekšapmaksas vai 
pēcapmaksas līgums, lai nodrošinātu, ka visi 

(24) Cenu veidošanas prasības un tarifi šajā 
regulā tiek piemēroti neatkarīgi no tā, vai 
viesabonentiem ar vietējo mobilo sakaru 
operatoru ir priekšapmaksas vai 
pēcapmaksas līgums, lai nodrošinātu, ka visi 



AM\660783LV.doc 33/105 PE 384.658v02-00

Ārējais tulkojums LV

mobilo balss telefonsakaru klienti no šīs 
regulas nosacījumiem gūst labumu.

mobilo telefonsakaru klienti no šīs regulas 
nosacījumiem gūst labumu. Klientiem, kam 
jau ir mobilo telefonu līgumi, jābūt iespējai 
izvēlēties patērētāju aizsardzības tarifu 
saskaņā ar pielāgotiem līguma 
noteikumiem. Operatoriem ir visi klienti 
aktīvi jāinformē par nosacījumiem, kas 
reglamentē patērētāju aizsardzības tarifu.

Or. en

Pamatojums

Klientiem var būt ilgtermiņa līgumi, ko tie vēlas mainīt un slēgt jaunu līgumu. Jebkurā 
gadījumā līgumos par mobilo sakaru pakalpojumiem ir jāparedz iespēja izvēlēties jauno 
patērētāju aizsardzības tarifu. Viesabonēšanas pakalpojumiem ir jāietver šādi pakalpojumi: 
balss zvani, ziņojumi, zvani uz ārzemēm vai uzņemošajā valstī, zvanu saņemšana.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 99
25. APSVĒRUMS

(25) Vidējais mobilā savienojuma 
pabeigšanas tarifs šīs regulas vajadzībām 
jābalsta uz valsts regulējošās iestādes 
sniegto un Komisijas periodiski publicēto 
informāciju. Operatoriem, kam piemēro šīs 
regulas saistības, jāpiešķir pietiekami ilgs 
laiks, kurā nodrošināt, ka to cenas paliek ar 
šādu publikāciju grozītajos maksimāli 
pieļaujamajos cenu līmeņa ierobežojumos.

(25) Vidējais mobilā savienojuma 
pabeigšanas tarifs šīs regulas vajadzībām 
jābalsta uz valsts regulējošās iestādes 
sniegto un Komisijas periodiski publicēto 
informāciju. Pašlaik vidējais mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifs tiek lēsts 
11,41 eirocentu apmērā. Operatoriem, kam 
piemēro šīs regulas saistības, jāpiešķir 
pietiekami ilgs laiks, kurā nodrošināt, ka to 
cenas paliek ar šādu publikāciju grozītajos 
maksimāli pieļaujamajos cenu līmeņa 
ierobežojumos.

Or. en

Pamatojums

Šeit ir jāpiemin vidējais mobilā savienojuma pabeigšanas tarifs, lai varētu labāk saprast 
skaitļus, kas sniegti 3. un 4.a pantā (jauns).
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Grozījumu iesniedza Daniel Caspary

Grozījums Nr. 100
26. APSVĒRUMS

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

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

Or. de

Pamatojums

Saistīts ar 4. panta grozījumu. Zvanu saņemšanai ES principā jābūt par brīvu.  

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 101
26. APSVĒRUMS

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

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

noformē abonementu, un ka tie nodrošina
klientiem regulāri atjauninātu informāciju 
par viesabonēšanas cenām, kā arī informē 
par būtiskām izmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Viesabonēšanas pakalpojumiem ir jāietver šādi pakalpojumi: balss zvani, ziņojumi, zvani uz 
ārzemēm vai uzņemošajā valstī, zvanu saņemšana.

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 102
26. APSVĒRUMS

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

(26) Lai uzlabotu viesabonēšanas zvanu 
veikšanas un saņemšanas 
mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību 
Kopienā un lai palīdzētu viesabonentiem 
pieņemt lēmumu par sava mobilā tālruņa 
izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo 
sakaru pakalpojumu operatoriem vienkāršā 
veidā jāsniedz viesabonentiem informācija
par viesabonēšanas cenām attiecīgajā 
apmeklējamā dalībvalstī. Šai informācijai ir 
jāietver tarifi par balss zvanu veikšanu un 
saņemšanu, un datu saņemšanu un 
sūtīšanu uz jebkuru pieejamo apmeklēto 
tīklu attiecīgajā apmeklējamā dalībvalstī. 
Informācijai jānorāda uz atšķirībām starp 
augstākajiem un zemākajiem tarifiem, un 
jebkādām citām pārejošām izmaiņām. 
Stundas laikā pēc ierašanās citā dalībvalstī 
viesabonentam būtu jāsaņem no sava 
vietējā mobilo sakaru operatora īsziņa ar 
vispārēju informāciju par cenām. Visa 
iepriekš minētā detalizētā informācija 
jāsniedz automātiski. Pārskatāmība paredz 
arī to, ka operatori sniedz informāciju par 
viesabonēšanas cenām laikā, kad klienti 
noformē abonementu, un ka tie nodrošina 
klientiem regulāri atjauninātu informāciju 
par viesabonēšanas cenām. Jo īpaši, 
vietējiem mobilo sakaru operatoriem ir 
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regulāri jāsniedz abonentiem pilnīga 
informācija par nosacījumiem, kas regulē 
Eiropas tarifu, tādā pat mērā kā abonenti 
saņem informāciju par citiem esošajiem 
viesabonēšanas tarifiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz pasākumiem, lai nodrošinātu labāku pārskatāmību.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 103
26. APSVĒRUMS

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

(26) Lai uzlabotu viesabonēšanas zvanu 
veikšanas un saņemšanas 
mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību 
Kopienā un lai palīdzētu viesabonentiem 
pieņemt lēmumu par sava mobilā tālruņa 
izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo 
sakaru pakalpojumu operatoriem jādod 
viesabonentiem iespēja vienkārši iegūt 
informāciju par viesabonēšanas cenām 
attiecīgajā apmeklējamā dalībvalstī. Stundas 
laikā pēc ierašanās apmeklētajā dalībvalstī 
klientam, ja iespējams, jāsaņem ziņojums, 
kurā viņam dara zināmu, kā pēc 
pieprasījuma un bez maksas nekavējoties 
saņemt informāciju par viesabonēšanas 
tarifiem.  Pieejamajai informācijai jāietver 
tarifi par balss zvanu veikšanu un 
saņemšanu un datu saņemšanu un 
sūtīšanu gan augsta, gan zema 
pieprasījuma laikos jebkurā pieejamajā 
apmeklētajā tīklā attiecīgajā apmeklētajā 
dalībvalstī. Pārskatāmība paredz arī to, ka 
operatori sniedz informāciju par 
viesabonēšanas cenām laikā, kad klienti 
noformē abonementu, un ka tie nodrošina 
klientiem regulāri atjauninātu informāciju 
par viesabonēšanas cenām, kā arī informē 
par to būtiskām izmaiņām. Vietējiem mobilo 
sakaru operatoriem ir jāsniedz klientiem 
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pilnīga informācija par nosacījumiem, kas 
regulē Eiropas tarifu, laikā, kad noformē 
abonementu, un pēc pieprasījuma vēlāk.

Or. en

Pamatojums

Pārskatāmība ir vajadzīga, lai patērētāji varētu izdarīt apzinātu izvēli.  Ierodoties citā 
dalībvalstī, patērētājiem jābūt informētiem, ka ir pieejama informācija par viesabonēšanas 
izmaksām, tomēr priekšroka jādod mazāk uzbāzīgai pieejai, lai klientu nekaitinātu, sniedzot 
pārāk daudz liekas informācijas.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 104
26. APSVĒRUMS

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

(26) Lai uzlabotu viesabonēšanas zvanu 
veikšanas un saņemšanas 
mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību 
Kopienā un lai palīdzētu viesabonentiem 
pieņemt lēmumu par sava mobilā tālruņa 
izmantošanu, atrodoties ārzemēs, vietējiem 
mobilo sakaru pakalpojumu operatoriem 
saviem viesabonentiem, kad tie sāk izmantot 
viesabonēšanu citā dalībvalstī, bez maksas 
jāsniedz precīza un visaptveroša 
informācija par viesabonēšanas cenām visos 
attiecīgās apmeklējamās dalībvalsts tīklos. 
Pārskatāmība paredz arī to, ka operatori 
sniedz informāciju par viesabonēšanas 
cenām laikā, kad klienti noformē 
abonementu, un ka tie nodrošina klientiem 
regulāri atjauninātu informāciju par 
viesabonēšanas cenām, kā arī informē par 
būtiskām izmaiņām, jo īpaši attiecībā uz 
patērētāju aizsardzības tarifu.

Or. en

Pamatojums

Ir katrā ziņā nepieciešams, lai mazumtirdzniecības tarifi būtu pilnībā pārskatāmi. 
Patērētājiem jābūt iespējai no dažādajiem apmeklētās valsts operatoriem viesabonēšanas 
pakalpojumiem izvēlēties to, kuram tā vietējais mobilo sakaru operators piedāvā vislabākos 
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mazumtirdzniecības tarifus.

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta un Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 105
26.A APSVĒRUMS (jauns)

(26.a) Lai nodrošinātu to personu 
pārrobežu mobilitāti, kuras ceļo kā tūristi, 
nevis saistībā ar darījumiem, būtu 
jānosaka, ka vietējiem mobilo sakaru 
operatoriem pēc klienta pieprasījuma šis 
klients ir jāinformē par vislabāko 
iespējamo tarifu dalībvalstij, kuru paredzēts 
apmeklēt, un/vai jebkurā gadījumā 
jānosaka īpašs viesabonēšanas tarifs 
tūrisma vajadzībām.

Or. it

Pamatojums

Pašsaprotams.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 106
27. APSVĒRUMS

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

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

lietotājiem būtu pieejama atjaunināta 
informācija par šīs regulas piemērošanu. 
Turklāt tām jāveic detalizēti pētījumi par 
dažādajiem dalībvalstu viesabonēšanas 
tirgiem un jo īpaši jāvāc dati par izejošajām 
un ienākošajām viesabonēšanas minūtēm 
un konkrēta operatora atbilstošajiem 
ieņēmumiem. Šo pētījumu rezultātiem jābūt 
pieejamiem vismaz sešus mēnešus pirms 
12. pantā noteiktā datuma šīs regulas 
pārskatīšanai, lai Komisija tos var ņemt 
vērā pārskatīšanas procesā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu līmenī ir vajadzīgas ievērojamas iniciatīvas, lai apkopotu informāciju par cenām, 
apjomiem un ieņēmumiem, kas saistīti ar viesabonēšanu, lai tādējādi gūtu skaidru priekšstatu 
par Eiropas viesabonēšanas tirgu. Diemžēl šādi pētījumi nebija pieejami pirms šīs regulas 
pieņemšanas.

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 107
27. APSVĒRUMS

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu, ka valsts regulējošās iestādes pastiprina uzraudzību, un lai nodrošinātu šīs 
uzraudzības pārskatāmību.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 108
27. APSVĒRUMS

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

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

Or. en

Pamatojums

Komisijai jābūt iespējai, ja nepieciešams, saņemt informāciju no valsts regulējošajām 
iestādēm.
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 109
27.A APSVĒRUMS (jauns)

(27.a) Lai Eiropas Savienībā aizsargātu 
godīgu konkurenci, valsts regulējošām 
iestādēm jārūpējas, lai apmeklētajos tīklos 
tiktu pildīts pienākums sniegt pakalpojumu 
(must-carry).

Or. en

Pamatojums

Mazākiem operatoriem ir nepieciešama garantija, ka tiem vienmēr būs pieejami apmeklētie 
tīkli.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 110
27.A APSVĒRUMS (jauns)

(27.a) Viesabonēšanai valsts iekšienē tās 
attālākajos reģionos, kur mobilo sakaru 
pakalpojumu licences nav tās pašas, ko 
izsniedz pārējai valsts teritorijai, būtu 
jāpiemēro cenu samazinājumi, kas ir 
līdzvērtīgi samazinājumiem, ko piemēro 
starptautiskās viesabonēšanas tirgū. Šīs 
regulas īstenošana nedrīkstētu radīt cenu 
ziņā nelabvēlīgāku attieksmi pret klientiem, 
kas izmanto viesabonēšanas pakalpojumus 
valsts iekšienē, salīdzinot ar klientiem, kas 
izmanto starptautiskās viesabonēšanas 
pakalpojumus. Šim nolūkam valstu 
iestādēm jābūt iespējai pieņemt papildu 
juridiskos noteikumus.

Or. fr

Pamatojums

Šīs regulas īstenošana nedrīkst radīt nelabvēlīgākas cenas klientiem, kas izmanto 
viesabonēšanas pakalpojumus valsts iekšienē, salīdzinot ar klientiem, kas izmanto 
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starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumus. 

Grozījumu iesniedza András Gyürk

Grozījums Nr. 111
27.A APSVĒRUMS (jauns)

(27.a) Ņemot vērā to, ka papildus skaņas 
pārraidei jaunie mobilo sakaru 
pakalpojumi aptver arvien vairāk jomu, šai 
regulai būtu jāsniedz iespēja uzraudzīt 
procesus arī šajās jomās. Tāpēc Komisijai, 
aizsargājot patērētāju intereses un 
vienlaikus rūpējoties par to, lai nepieļautu 
nevajadzīgu iejaukšanos tirgus 
mehānismos, vajadzētu intensīvāk 
uzraudzīt mobilo datu sakaru starptautisko 
tirgu, pamatojoties uz noteikumiem par 
balss zvanu viesabonēšanas tarifiem, un 
gadījumos, kad tas ir nepieciešams, 
pamatojoties uz valsts regulējošo iestāžu 
iesniegtajiem datiem, jābūt gatavai veikt 
pasākumus, lai samazinātu nepamatoti 
augstas cenas.

Or. hu

Pamatojums

Pateicoties tehnoloģiju straujajai attīstībai, starptautisko datu pakalpojumu tirgus kļūst 
arvien svarīgāks. IP balss pārraide (VoIP) revolucionāri pārveido fiksētos telefonsakarus, 
paverot ceļu lētākai balss pārraidei. 3G tīklu un citu līdzīgu tehnoloģiju izplatīšanās un 
klātbūtne rada nopietnu ietekmi uz mobilo sakaru pakalpojumu tirgu. Patērētāju interesēs un 
lai nodrošinātu konkurenci, ir intensīvāk jāuzrauga tirgus procesi, un ja tie nedarbojas 
apmierinoši, jāparedz iespēja atbilstoši iejaukties.  

Grozījumu iesniedza Miloslav Ransdorf

Grozījums Nr. 112
27.A APSVĒRUMS (jauns)

(27.a) Valsts regulējošām iestādēm ir 
jāseko arī šīs regulas ietekmei uz cenām 
sauszemes publisko mobilo sakaru 
pakalpojumu tirgū.
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Or. en

Pamatojums

Mazākiem operatoriem ir nepieciešama garantija, ka tiem vienmēr būs pieejami apmeklētie 
tīkli.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 113
29. APSVĒRUMS

(29) Šīs regulas īstenošanai 
nepieciešamie pasākumi jāpieņem saskaņā 
ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Priekšlikums vairumtirdzniecības tarifiem noteikt fiksētus augšējos ierobežojumus šo 
noteikumu padara lieku. 

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 114
29. APSVĒRUMS

(29) Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību.

(29) Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību. Jo īpaši, Komisijai ir jāpiešķir 
pilnvaras pieņemt grozījumus šīs regulas 
pielikumiem, lai tos pielāgotu tehniskajām 
vai tirgus izmaiņām. Tā kā minētajiem 
pasākumiem ir vispārējs raksturs un tie ir 
paredzēti, lai grozītu šīs regulas nebūtiskus 
elementus, tie jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 115
30. APSVĒRUMS

(30) Ieteikto darbību mērķi — izveidot 
kopēju mehānismu, lai nodrošinātu, ka 
publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotāji, 
ceļojot Kopienās teritorijā, nemaksātu
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot vai 
saņemot balss zvanus, tādējādi nodrošinot 
patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un 
vienlaicīgi saglabājot konkurenci starp 
mobilo sakaru operatoriem — dalībvalstis 
nevar sasniegt droši, saskaņoti un savlaicīgi, 
un tādēļ to labāk var sasniegt Kopienas 
līmenī, tādējādi Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, 
kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar 
proporcionalitātes principu, kā noteikts tajā 
pašā pantā, šī regula nepārsniedz to, kas ir 
nepieciešams šo mērķu sasniegšanai.

(30) Ieteikto darbību mērķi — izveidot 
kopēju mehānismu, lai nodrošinātu, ka 
publisko mobilo telefonsakaru tīklu lietotāji, 
ceļojot Kopienās teritorijā, nemaksātu
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot vai 
saņemot balss zvanus, tādējādi nodrošinot 
patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un 
vienlaicīgi saglabājot konkurenci starp 
mobilo sakaru operatoriem — dalībvalstis 
nevar sasniegt droši, saskaņoti un savlaicīgi, 
un tādēļ to labāk var sasniegt Kopienas 
līmenī, tādējādi Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, 
kā noteikts Līguma 5. pantā.

Or. de

Pamatojums

Tas ir skaidrs pats par sevi un ir jāsvītro saskaņā ar labāka regulējuma principu.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 116
31. APSVĒRUMS

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

(31) Šī regula pārskatāma ne vēlāk kā 
18 mēnešus pēc tās stāšanās spēkā, lai 
nodrošinātu, ka tā ir nepieciešama un 
piemērota elektronisko sakaru tirgū attiecīgā 
laikā valdošajiem nosacījumiem, Jebkurā 
gadījumā šai regulai ir jāzaudē spēks pēc 
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trīs gadiem.

Or. de

Pamatojums

Regula ir jāpārskata pēc 18 mēnešiem. Turklāt nedrīkst aizmirst, ka cenu regulēšanas 
instrumentam būs ievērojama ietekme uz tirgus attīstību. Tāpēc šī regula ir jāierobežo laika 
ziņā. 

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 117
31. APSVĒRUMS

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

(31) Šī regula pārskatāma ne vēlāk kā divus 
gadus pēc tās stāšanās spēkā, lai 
noskaidrotu, vai tā joprojām ir 
nepieciešama un piemērota elektronisko 
sakaru tirgū attiecīgā laikā valdošajiem 
nosacījumiem un vai tirgum ir vajadzīgs 
turpmāks regulējums, atlikušo pienākumu 
atcelšana vai aizstāšana ar citiem 
noteikumiem. Pēc šādas pārskatīšanas 
pabeigšanas un jebkurā gadījumā ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc tās stāšanās spēkā, šī 
regula zaudē spēku.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 118
31. APSVĒRUMS

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

(31) Šī regula pārskatāma ne vēlāk kā divus 
gadus pēc tās stāšanās spēkā, lai 
nodrošinātu, ka tā ir nepieciešama un 
piemērota elektronisko sakaru tirgū attiecīgā 
laikā valdošajiem nosacījumiem, pretējā 
gadījumā tai ir jāzaudē spēks,
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Or. fr

Pamatojums

Atbilstoši labai regulējuma praksei nastai jāgulstas uz tiem, kuri vēlas iejaukties tirgū, lai tie 
pierādītu, ka šāda iejaukšanās ir nepieciešama un proporcionāla.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 119
31. APSVĒRUMS

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

(31) Šī regula pārskatāma ne vēlāk kā divus 
gadus pēc tās stāšanās spēkā, lai 
nodrošinātu, ka tā ir nepieciešama un 
piemērota elektronisko sakaru tirgū attiecīgā 
laikā valdošajiem nosacījumiem. Visus 
priekšlikumus par regulas atcelšanu 
jāpamato ar skaidriem pierādījumiem, ka 
tirgus izmaiņas, kuru dēļ ierosināta 
atcelšana, pēc atcelšanas būs ilgtspējīgas 
un neatgriezeniskas,

Or. en

Grozījumu iesniedza András Gyürk

Grozījums Nr. 120
31. APSVĒRUMS

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

(31) Šī regula pārskatāma ne vēlāk kā divus 
gadus pēc tās stāšanās spēkā, lai 
noskaidrotu, vai tā joprojām ir 
nepieciešama un piemērota elektronisko 
sakaru tirgū attiecīgā laikā valdošajiem 
nosacījumiem un vai ir izveidota 
ekonomikas vide un radīts cenu 
noteikšanas mehānisms, kas regulu padara 
lieku.

Or. hu

Pamatojums

Efektīvs tirgus, kas darbojas bez kropļojumiem, ir ārkārtīgi svarīgs gan ES iedzīvotāju 
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labklājībai, gan ES konkurētspējai. Tirgus, kurā valda konkurence, samazina iedzīvotāju 
tēriņus un veicina ieguldījumus un jauninājumus. Ja konkurences procesi ir izkropļoti un 
tirgus tos nespēj izlabot, ir nepieciešams iejaukties. Šāda iejaukšanās ir attaisnota tiktāl un 
tik ilgi, kamēr tirgus atkal spēj sevi regulēt. Kad tas ir noticis, regulēšanas saglabāšanai vairs 
nav nekāda attaisnojuma.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 121
31.A APSVĒRUMS (jauns)

(31.a) Saskaņā ar labāka regulējuma 
principu Komisijai jāierosina regulu atcelt, 
ja tirgus izmaiņas liecina, ka tā vairs nav 
vajadzīga. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 122
1. PANTA 1. PUNKTS

1. Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, tā 
dēvēto Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot 
Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā 
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot 
zvanus un saņemot zvanus, tādējādi 
nodrošinot patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot 
konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. 
Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas 
mobilo sakaru operatori par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 
drīkst piemērot balss zvaniem ar 
savienojuma uzsākšanu un savienojuma 
pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas gan uz 
maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem 
vairumtirdzniecības līmenī, gan uz maksām, 
ko vietējais mobilo sakaru operators 

1. Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, tā 
dēvēto Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot 
Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā 
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot 
zvanus un saņemot zvanus, tādējādi 
nodrošinot patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot 
konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. 
Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas 
starp tīklu operatoriem piemēro 
vairumtirdzniecības līmenī.
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piemēro mazumtirdzniecības līmenī.

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu tirgus kropļošanu un lai saglabātu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju 
konkurētspēju, starptautiskās viesabonēšanas cenas jāregulē tikai vairumtirdzniecības, bet ne 
mazumtirdzniecības līmenī. 

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 123
1. PANTA 1. PUNKTS

1. Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, tā 
dēvēto Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot 
Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā 
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot 
zvanus un saņemot zvanus, tādējādi 
nodrošinot patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot 
konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. 
Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas 
mobilo sakaru operatori par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 
drīkst piemērot balss zvaniem ar 
savienojuma uzsākšanu un savienojuma 
pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas gan uz 
maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem 
vairumtirdzniecības līmenī, gan uz maksām, 
ko vietējais mobilo sakaru operators 
piemēro mazumtirdzniecības līmenī.

1. Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, tā 
dēvēto Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot 
Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā 
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot 
zvanus un saņemot zvanus, tādējādi 
nodrošinot patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot 
konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. 
Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas 
mobilo sakaru operatori par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 
drīkst piemērot balss zvaniem ar 
savienojuma uzsākšanu un savienojuma 
pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas uz 
maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem 
vairumtirdzniecības līmenī.

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 124
1. PANTA 1. PUNKTS

1.  Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, tā 1.  Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, 
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dēvēto Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot 
Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā 
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot 
zvanus un saņemot zvanus, tādējādi 
nodrošinot patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot 
konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. 
Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas 
mobilo sakaru operatori par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 
drīkst piemērot balss zvaniem ar 
savienojuma uzsākšanu un savienojuma 
pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas gan uz 
maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem 
vairumtirdzniecības līmenī, gan uz maksām, 
ko vietējais mobilo sakaru operators piemēro 
mazumtirdzniecības līmenī.

lai, paredzot maksimālu iepriekšnoteiktu 
maksu, kas labāk atbilst attiecīgā 
pakalpojuma sniegšanas izmaksām,
nodrošinātu, ka publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot 
Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā 
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot balss 
zvanus. Tā paredz arī noteikumus, lai 
uzlabotu tarifu informācijas sniegšanu 
viesabonēšanas pakalpojumu, tostarp datu 
sakaru pakalpojumu, lietotājiem, tādējādi 
nodrošinot patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot 
konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. 
Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas 
mobilo sakaru operatori par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 
drīkst piemērot balss zvaniem ar 
savienojuma uzsākšanu un savienojuma 
pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas gan uz 
maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem 
vairumtirdzniecības līmenī, gan uz maksām, 
ko vietējais mobilo sakaru operators piemēro 
mazumtirdzniecības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 125
1. PANTA 1. PUNKTS

1. Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, tā 
dēvēto Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot 
Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā 
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot 
zvanus un saņemot zvanus, tādējādi 
nodrošinot patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot 
konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. 

1. Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, tā 
dēvēto Eiropas vietējā tirgus pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo 
telefonsakaru tīklu lietotājiem, ceļojot 
Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā 
pārmērīgas cenas par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumiem, tādējādi 
nodrošinot patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību un vienlaicīgi saglabājot 
konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. 
Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas 
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Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas 
mobilo sakaru operatori par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 
drīkst piemērot balss zvaniem ar 
savienojuma uzsākšanu un savienojuma 
pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas gan uz 
maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem
vairumtirdzniecības līmenī, gan uz maksām, 
ko vietējais mobilo sakaru operators piemēro 
mazumtirdzniecības līmenī.

mobilo sakaru operatori par starptautiskās 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 
drīkst piemērot balss zvaniem ar 
savienojuma uzsākšanu un savienojuma 
pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas gan uz 
maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem 
vairumtirdzniecības līmenī, gan uz maksām, 
ko vietējais mobilo sakaru operators piemēro 
mazumtirdzniecības līmenī.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 126
1. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Šī regula paredz arī noteikumus par 
pārrobežu mazumtirdzniecības cenām, ko 
var piemērot par viesabonēšanas zvaniem 
Eiropas Savienības iekšienē.

Or. de

Pamatojums

Regulas mērķa un darbības jomas un tulkošanas kļūdas precizējums.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 127
2. PANTA 2. PUNKTA A.A APAKŠPUNKTS (jauns)

(a.a) „Eiropas tarifs” ir maksimālā maksa 
par minūti, ko mobilo sakaru operators var 
piemērot par starptautiskās viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu zvaniem, kurus 
veic un saņem uz un no abonentiem 
Eiropas Savienības iekšienē, un tas attiecas 
gan uz vairumtirdzniecības tarifiem, ko 
viens sakaru tīkla operators piemēro citam 
operatoram, un uz mazumtirdzniecības 
tarifiem, ko piemēro vietējais mobilo 
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sakaru operators;

Or. it

Pamatojums

Obligātā termina „Eiropas tarifs” pievienošana, lai apzīmētu cenu griestus par minūti gan 
vairumtirdzniecības, gan mazumtirdzniecības līmenī, ļauj nodrošināt gan patērētāju 
aizsardzību, gan ieviest skaidru atsauci uz Eiropu.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 128
2. PANTA 2. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

(c) „starptautiskā viesabonēšana” ir mobilā 
tālruņa vai citas ierīces izmantošana, ko veic 
viesabonents, lai veiktu vai saņemtu zvanus, 
atrodoties ārpus dalībvalsts, kurā atrodas 
klienta vietējais mobilo sakaru operators, ja 
ir tāda vienošanās starp vietējā sakaru tīkla 
operatoru un apmeklētā sakaru tīkla 
operatoru;

(c) „Kopienas mēroga viesabonēšana” ir 
mobilā tālruņa vai citas ierīces izmantošana, 
ko veic viesabonents, lai veiktu vai saņemtu 
zvanus, atrodoties ārpus dalībvalsts, kurā 
atrodas klienta vietējais mobilo sakaru 
operators, ja ir tāda vienošanās starp vietējā 
sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru 
tīkla operatoru;

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 129
2. PANTA 2. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

d) „regulēts viesabonēšanas zvans” ir 
viesabonenta veikts mobilo balss 
telefonsakaru zvans, kad savienojumu uzsāk 
apmeklētajā sakaru tīklā un savienojumu 
pabeidz — publiskajā telefonsakaru tīklā 
Kopienas teritorijā;

d) „viesabonēšanas zvans” ir 
viesabonenta veikts mobilo balss 
telefonsakaru zvans, kad savienojumu uzsāk 
apmeklētajā sakaru tīklā un savienojumu 
pabeidz — publiskajā telefonsakaru tīklā 
Kopienas teritorijā;

Or. de
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Pamatojums

Tulkošanas kļūda un teksta pielāgošana.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 130
2. PANTA 2. PUNKTA D.A APAKŠPUNKTS (jauns)

(d.a) „izejošs zvans Kopienas iekšienē” ir 
regulēts viesabonēšanas zvans, kura 
savienojuma pabeidz tādas dalībvalsts 
publiskā telefona sakaru tīklā, kurā 
neatrodas apmeklētais tīkls;

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 131
2. PANTA 2. PUNKTA D.B APAKŠPUNKTS (jauns)

(d.b) „izejošs vietējais zvans” ir regulēts 
viesabonēšanas zvans, kura savienojuma 
pabeidz tās dalībvalsts publiskā telefona 
sakaru tīklā, kurā atrodas apmeklētais 
tīkls;

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu.

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 132
2. PANTA 2. PUNKTA E.A un E.B APAKŠPUNKTS (jauns)
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(e.a) „jauns viesabonents” ir viesabonents, 
kas līgumu ar vietējo mobilo sakaru 
operatoru pirmo reizi noslēdz vai nopērk 
priekšapmaksas karti, kad ir stājušies spēkā 
4. pantā minētie pienākumi.
(e.b) „esošs viesabonents” ir viesabonents, 
kas nopērk priekšapmaksas karti vai 
noslēdz līgumu pirms 4. pantā minēto 
pienākumu stāšanās spēkā vai kas 
pagarina savu līgumu ar to pašu 
pakalpojumu sniedzēju, vai visi 
viesabonenti, kas izvēlas 4. pantā paredzēto 
patērētāju aizsardzības tarifu.

Or. en

Pamatojums

„Jauno” un „esošo” viesabonentu definēšana ir svarīga tāpēc, lai varētu spriest, vai 
ierosinātais patērētāju aizsardzības tarifs ir tarifs, kas jāizvēlas vai no kā jāatsakās, vai abu 
hibrīds. Patērētāju aizsardzības tarifam būtu iepriekšnoteiktam tarifam jauniem klientiem, 
kuri skaidri neizvēlas citu tarifu, savukārt esošajiem klientiem jābūt iespējai to izvēlēties. Lai 
palielinātu skaidrību un tiesisko noteiktību, būtu lietderīgi ieviest viennozīmīgas „jauno” un 
„esošo” klientu definīcijas.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 133
2. PANTA 2. PUNKTA F.A APAKŠPUNKTS (jauns)

(f.a) „Eiropas tarifs” ir viesabonēšanas 
zvanu tarifs visiem vietējā mobilo sakaru 
operatora klientiem, kuru uz laiku piemēro 
visā Eiropā un kurš jāpiedāvā pirmajos 
divos gados pēc šīs regulas stāšanās spēkā, 
un uz kuru attiecas 4. pantā noteiktie 
augšējie ierobežojumi.

Or. de

Pamatojums

„Eiropas tarifs” nodrošina, ka cenu samazinājumus pirmajos divos gados tieši piemēro 
mazumtirdzniecības klientiem, bet zem 4. pantā noteiktā augšējā ierobežojuma joprojām būs 
brīva konkurence.
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Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 134
2. PANTA 2. PUNKTA F.A APAKŠPUNKTS (jauns)

(f.a) „starptautiskās mobilo datu sakaru 
viesabonēšanas pakalpojums” ir publisks 
mobilo sakaru pakalpojums, kas atšķiras 
no mobilo balss sakaru pakalpojumiem un 
ko Kopienā sniedz sauszemes publisko 
mobilo sakaru tīklā, un ko viesabonenti, 
kuri atrodas ārpus sava vietējā sakaru tīkla, 
var izmantot saskaņā ar līgumu starp 
vietējo sakaru tīkla operatoru un apmeklētā 
sakaru tīkla operatoru; 

Or. de

Pamatojums

Ziņojuma projekta grozījumi ierosina paplašināt regulas darbības jomu ārpus tikai balss 
pārraides pakalpojumiem un iekļaut „mobilo datu sakaru pakalpojumus” viesabonentiem. Ir 
vajadzīgs precizējums, ko šis jēdziens nozīmē.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto un Margie Sudre

Grozījums Nr. 135
2. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Mobilo sakaru operatoriem ar 
licencēm, kas aptver tikai Kopienas 
attālākos reģionus EK līguma 299. panta 
nozīmē, vidējais savienojuma pabeigšanas 
tarifs ir vietējo savienojuma pabeigšanas 
tarifu vidējais lielums, kas svērts ar 
ienākošo zvanu apjomu šajos apgabalos.

Or. fr

Pamatojums

Savienojuma pabeigšanas tarifi attālākajos reģionos ir augstāki, bet regulā ierosinātajā 
aprēķināšanas metodē šie augstākie tarifi nav ņemti vērā. Tāpēc paredzētie cenu 
ierobežojumi nav pietiekami, lai pilnībā segtu savienojuma pabeigšanas maksu par vietējiem 
zvaniem uz mobilo sakaru tīkliem. Regulas piemērošana šajos attālākajos reģionos nozīmētu, 
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ka tiks piedāvāti sliktāki viesabonēšanas pakalpojumi, un tas kaitēs patērētājiem.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto un Margie Sudre

Grozījums Nr. 136
2. PANTA 2.B PUNKTS (jauns)

2.b Šo jauno savienojuma pabeigšanas 
tarifu jāpiemēro arī tad, kad kāds Eiropas 
operators uzņem savā sakaru tīklā tādu 
mobilo sakaru tīklu operatoru klientus, 
kam ir licences, kuras aptver tikai Kopienas 
attālākos reģionus, attiecībā uz 
konkrētajiem zvaniem uz šiem attālākajiem 
reģioniem.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā attālākajos reģionos savienojuma pabeigšanas tarifi ir augstāki, paredzētie cenu 
ierobežojumi Eiropas operatoriem neļautu segt savas izmaksas par noteiktiem zvaniem uz 
šiem reģioniem. Tāpēc klientiem rodas risks, ka tiem var atteikt piekļuvi lielākajai daļai 
Eiropas tīklu, ja šiem tīkliem ir jāpiemēro ierosinātos cenu ierobežojumus.

Grozījumu iesniedza Daniel Caspary

Grozījums Nr. 137
3. PANTS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt 
saskaņā ar I pielikumu noteikto 
piemērojamo maksu par minūti.

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt 
saskaņā ar I pielikumu noteikto 
piemērojamo maksu par minūti. Papildus 
maksimālajai maksai, kas norādīta 
I pielikumā, mobilā tīkla operators var 
piedāvāt papildu tarifus.  

Or. de
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Pamatojums

Ir jāļauj mobilā tīkla operatoriem piedāvāt papildu tarifus, kā arī paredzēto standarta tarifu. 

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 138
3. PANTS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt 
saskaņā ar I pielikumu noteikto 
piemērojamo maksu par minūti.

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
vidēji var piemērot par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, kuru 
uzsāk no apmeklētā sakaru tīkla, cita starpā 
ietverot savienojuma uzsākšanas, tranzīta
un savienojuma pabeigšanas izmaksas, 
nedrīkst pārsniegt EUR 0,28 par minūti. 

Vidējo vairumtirdzniecības tarifu aprēķina 
saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp 
apmeklētā sakaru tīkla operatoru un 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoru, 
uz 12 mēnešu laikposmu vai īsāku 
laikposmu. Šo tarifu samazina par 5 % 12 
vai 24 mēnešus pēc tam, kad stājas spēkā 
šajā pantā paredzētie pienākumi. 

Or. de

Pamatojums

Regulai ir jānosaka vairumtirdzniecības tarifa maksimālais lielums. Komisijas ierosinātā 
pieeja ir pārāk sarežģīta. 

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 139
3. PANTS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 

Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators jebkuram 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, kuru uzsāk no šī 
apmeklētā sakaru tīkla, cita starpā ietverot 
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savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt 
saskaņā ar I pielikumu noteikto 
piemērojamo maksu par minūti.

savienojuma uzsākšanas, tranzīta un 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, nedrīkst 
pārsniegt EUR 0,28 par minūti. Vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu aprēķina par 
divpadsmit mēnešu laikposmu vai jebkādu 
īsāku atskaites laikposmu, kas paredzēts 
līgumā starp apmeklētā sakaru tīkla 
operatoru un viesabonenta vietējā sakaru 
tīkla operatoru. Šo tarifu samazina par 
[5 procentiem] 12 un 24 mēnešus pēc tam, 
kad stājas spēkā šajā pantā paredzētie 
pienākumi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 140
3. PANTS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt 
saskaņā ar I pielikumu noteikto 
piemērojamo maksu par minūti.

Vidējā vairumtirdzniecības cena, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu (cita starpā ietverot 
maksu par savienojuma uzsākšanu, tranzītu 
un savienojuma pabeigšanu), nedrīkst 
pārsniegt EUR 0.30 par minūti. 

Vidējo vairumtirdzniecības cenu aprēķina, 
pamatojoties uz ieņēmumiem no visiem 
regulētajiem viesabonēšanas zvaniem 
apmeklētajā sakaru tīklā (ieskaitot maksu 
par savienojuma uzsākšanu) 12 mēnešu 
laikposmā un dalot ar regulēto 
viesabonēšanas zvanu minūšu kopējo 
skaitu apmeklētajā sakaru tīklā tajā pašā 
laikposmā.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 141
3. PANTS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt 
saskaņā ar I pielikumu noteikto 
piemērojamo maksu par minūti.

Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators jebkuram 
vietējā sakaru tīkla operatoram var piemērot 
par viesabonēšanas balss zvana 
nodrošināšanu, nedrīkst pārsniegt 
25 eirocentus par minūti jebkurā laikposmā 
no 1. septembra līdz 31. augustam.

Vidējo vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, 
viesabonēšanas kopējos 
vairumtirdzniecības ieņēmumus, kas 
saņemti par attiecīgajā laikposmā 
veiktajiem attiecīgajiem zvaniem, dalot ar 
atbilstošajām viesabonēšanas 
vairumtirdzniecības minūtēm.

Or. en

Pamatojums

Vispārējs vairumtirdzniecības ierobežojums operatoriem nodrošina elastību noteikt atšķirīgus 
tarifus, lai atspoguļotu atšķirības sava tīkla izmantošanas izmaksās, piem., atšķirības starp 
augsta un maza pieprasījuma laiku vai starp dažādiem maršrutiem, un veicina konkurences 
attīstību.  Maksimālā ierobežojuma piemērošana visdrīzāk novedīs pie tā, ka tiks noteiktas 
vienādas vairumtirdzniecības cenas atļautajā maksimālajā līmenī.  Ir jānosaka laikposms, 
kurā jānosaka vidējais lielums, un aprēķināšanas metode.  Norādītie datumi liecina, ka 
regulas datums ir 2007. gada 1. jūlijs, tāpēc vairumtirdzniecības regulēšana stāsies spēkā 
2 mēnešus pēc publicēšanas. 

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 142
3. PANTS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt 

Ievērojot 5. pantu, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators vietējā sakaru tīkla 
operatoram var piemērot par izejošu 
regulētu viesabonēšanas zvanu
nodrošināšanu, kurus vietējā mobilo sakaru 
operatora klienti veic caur iepriekšminēto 
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saskaņā ar I pielikumu noteikto 
piemērojamo maksu par minūti.

tīklu, gadā nedrīkst pārsniegt EUR 0,35 par 
minūti.

Or. fr

Pamatojums

Vidējais cenu ierobežojums katram operatoram ļaus apmeklēto sakaru tīklu operatoriem 
turpināt sacensties vairumtirdzniecības tirgū, bet maksimālais cenu ierobežojums katram 
operatoram šādu konkurenci kavētu.

Atbilstoši 19. apsvērumam (pēc grozījumiem) ierosinātais cenu ierobežojums ir absolūts 
skaitlis, kura pamatā ir Eiropas vidējais savienojuma pabeigšanas tarifs, kas pats balstās uz 
2005. gada savienojuma pabeigšanas datiem (minēti Komisijas ietekmes novērtējumā).

Grozījumu iesniedza Romano Maria La Russa

Grozījums Nr. 143
3. PANTS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt 
saskaņā ar I pielikumu noteikto 
piemērojamo maksu par minūti.

Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt 
EUR 0,30 par minūti.

Or. en

Grozījumu iesniedza Markus Ferber

Grozījums Nr. 144
3. PANTS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 

Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par izejošu viesabonēšanas 
zvanu nodrošināšanu, nedrīkst pārsniegt 
EUR 0,35 par minūti.
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savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt 
saskaņā ar I pielikumu noteikto 
piemērojamo maksu par minūti.

Or. en

Pamatojums

3. panta grozījumi likvidēs atsevišķus papildu ierobežojumus, kas ierobežos cenas par katru 
viesabonēšanas pakalpojuma daļu, un tos aizstās ar vienu vidējo cenu ierobežojumu, kas 
operatoriem un klientiem ļaus noteikt relatīvās cenas par dažāda veida zvaniem dažādiem 
klientiem.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 145
3. PANTS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt 
saskaņā ar I pielikumu noteikto 
piemērojamo maksu par minūti.

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators jebkuram 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, kuru uzsāk no šī 
apmeklētā sakaru tīkla, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanas, tranzīta un 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, nedrīkst 
pārsniegt EUR 0,20 par minūti.

Or. en

Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda

Grozījums Nr. 146
3. PANTS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt 
saskaņā ar I pielikumu noteikto 

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt 
EUR 0,30 par minūti.
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piemērojamo maksu par minūti.

Or. de

Pamatojums

Papildus visu izmaksu aptveršanai saprātīgam regulējumam būtu arī jāsaglabā konkurence, 
tas ir, esošajiem un potenciālajiem operatoriem būtu jāspēj panākt atbilstošu peļņu no 
pakalpojumiem, ko tie sniedz.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 147
3. PANTS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt
saskaņā ar I pielikumu noteikto 
piemērojamo maksu par minūti.

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ieskaitot 
jebkurus fiksētus elementus, piemēram, 
maksu par izsaukuma iestati, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators viesabonenta vietējā 
sakaru tīkla operatoram var piemērot par 
regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt:

a) EUR 0,23 par minūti bez PVN 
izejošiem vietējiem zvaniem vai
b) EUR 0,34 par minūti bez PVN 
izejošiem zvaniem Kopienas iekšienē.

Or. en

Pamatojums

Ja nav kopējo izmaksu, kas saistītas ar viesabonēšanas zvanu ārpus savas valsts tīkla, 
attiecībā uz patērētājiem ir leģitīmi un taisnīgi noteikt atsevišķus tarifu ierobežojumus par 
izejošiem zvaniem „ES iekšienē” un par izejošiem „vietējiem” zvaniem. Saskaņā ar Eiropas 
Komisiju Eiropas vidējais MSPT faktiski ir apmēram 11,41 eirocents. Pie šāda MSPT līmeņa 
par zvaniem „ES iekšienē” koeficients būtu jānosaka 3 (EUR 0,34) un par  „vietējiem” 
zvaniem – 2 (EUR 0,23), kā ierosina Komisija, jo īpaši ņemot īpašos apstākļus, ar ko dažās 
dalībvalstīs saskaras operatori.
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Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 148
3. PANTS

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst pārsniegt
saskaņā ar I pielikumu noteikto 
piemērojamo maksu par minūti.

Kopējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram 
var piemērot par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, cita starpā ietverot 
savienojuma uzsākšanu, tranzītu un 
savienojuma pabeigšanu, nedrīkst minūtē 
pārsniegt maksu, kas vienāda ar vidējo 
mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, 
kurš publicēts saskaņā ar 10. panta 
3. punktu, pareizinot ar koeficientu 2,6..

Or. es

Pamatojums

Vienkāršības labad I pielikumu var svītrot un visu tā saturu iekļaut šajā pantā. Turklāt, 
pamatojoties uz to pašu principu, nav nepieciešams regulētu viesabonēšanas zvanu uz 
numuru publiskā sakaru tīklā dalībvalstī, kurā atrodas apmeklētais tīkls, nošķirt no regulēta 
viesabonēšanas zvana uz numuru publiskā sakaru tīklā dalībvalstī, kas nav valsts, kurā 
atrodas apmeklētais sakaru tīkls, jo to savstarpējā attiecība visos viesabonēšanas zvanos un 
izmaksās ir nenozīmīga. 

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 149
3. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Šī panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības cenu aprēķina, 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
ieņēmumu kopējo summu dalot ar 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
minūšu kopējo skaitu, ko attiecīgais 
operators pārdevis par vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas zvanu nodrošināšanu 
attiecīgajā laikposmā. Apmeklētā tīkla 
operators var noteikt atšķirīgus tarifus 
augsta un maza pieprasījuma laikposmiem. 
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Or. de

Pamatojums

Vidējo vairumtirdzniecības tarifu aprēķināšanā jāņem vērā atšķirība starp augsta un maza 
pieprasījuma laikposmiem. 

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 150
3. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Šī panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
ieņēmumu kopējo summu dalot ar 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
minūšu kopējo skaitu, ko attiecīgais 
operators pārdevis par vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas zvanu nodrošināšanu 
attiecīgajā laikposmā. Apmeklēto tīklu 
operatori var noteikt atšķirīgus tarifus 
augsta un maza pieprasījuma laikposmiem.

Or. xm

Pamatojums

Lai vienkāršotu regulējumu, tarifi ir vienreiz jānosaka un pēc tam jāsamazina par noteiktu 
procentuālu lielumu. Lai nodrošinātu, ka tie var savus tīklus izmantot maksimāli efektīvi, 
operatoriem tiks dota iespēja savos vairumtirdzniecības tarifos noteikt arī atšķirīgu maksu 
par dažādiem dienas laikiem vai dažādām sezonām.  

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 151
3. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Maksimālo cenu ierobežojumu par 
starptautiskās viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu vairumtirdzniecības līmenī 
nosaka, pamatojoties uz vidējo mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu par minūti, 
ko aprēķina saskaņā ar 10. panta 
1. punktu.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 152
4. PANTS

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Konkurence operatoriem liks samazināt mazumtirdzniecības cenas, to nedrīkst pakļaut 
nekādam regulējumam. Konkurence valstu līmenī nodrošinās, ka uz klientiem atbilstošā veidā 
pāries izmaksu samazināšanās.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 153
4. PANTS

Saskaņā ar 5. pantu kopējā 
mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
nedrīkst pārsniegt 130 % no saskaņā ar 
I pielikumu noteiktā maksimālā 
vairumtirdzniecības tarifa. Cenas 
ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus 

svītrots
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fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
piemēram, maksu par izsaukuma iestati un 
izvēles maksājumus.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tarifu būtisku samazināšanos mazumtirdzniecības līmenī, pilnīgi pietiek ar 
patērētāju aizsardzības tarifu. Nav jāpieņem nekādi citi mazumtirdzniecības cenu 
ierobežojumi.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 154
4. PANTS

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

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 155
4. PANTS

Mazumtirdzniecības cenas regulēto
viesabonēšanas zvanu veikšanai

Mazumtirdzniecības cenas viesabonēšanas 
zvanu veikšanai

Saskaņā ar 5. pantu kopējā 
mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 

Mobilo sakaru uzņēmumiem būs 
pienākums savas vidējās 
mazumtirdzniecības cenas deklarēt valsts 
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piemērot tā viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
nedrīkst pārsniegt 130 % no saskaņā ar 
I pielikumu noteiktā maksimālā 
vairumtirdzniecības tarifa. Cenas 
ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus 
fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
piemēram, maksu par izsaukuma iestati un 
izvēles maksājumus. 

regulējošajām iestādēm. Vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu 
mazumtirdzniecības klientiem aprēķina, 
pamatojoties uz kopējiem ieņēmumiem no 
ienākošajiem un izejošajiem 
viesabonēšanas zvaniem apmeklētajā 
sakaru tīklā (ieskaitot maksu par 
savienojuma uzsākšanu) kalendārā gada 
laikā un dalot ar ienākošo un izejošo 
viesabonēšanas zvanu minūšu kopējo 
skaitu apmeklētajā sakaru tīklā tajā pašā 
laikposmā.

Valstu regulējošās iestādes katru gadu 
Komisijai ziņo par tarifu izmaiņām to 
kompetences jomā. Tās jo īpaši norāda 
vidējās cenas un procentuālās izmaiņas, 
salīdzinot ar iepriekšējo laikposmu. 

Or. de

Grozījumu iesniedza Herbert Reul un Werner Langen

Grozījums Nr. 156
4. PANTS

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

Pirmajos divos gados pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā katram pakalpojumu 
sniedzējam ir jāpiedāvā „Eiropas tarifs”, ko 
vietējie mobilo sakaru operatori var saviem 
viesabonentiem piemērot par 
viesabonēšanas zvanu nodrošināšanu un 
kas dažādiem viesabonēšanas zvaniem var 
būt atšķirīgs, bet nedrīkst pārsniegt 
EUR 0,40 par minūti izejošiem zvaniem un 
EUR 0,20 par minūti ienākošiem zvaniem. 

Or. de
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Grozījumu iesniedza Daniel Caspary

Grozījums Nr. 157
4. PANTS

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

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

Or. de

Pamatojums

Ir jāļauj mobilā tīkla operatoriem papildus paredzētajam standarta tarifam piedāvāt arī citus 
tarifus.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 158
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Vietējie mobilo sakaru operatori visiem 
klientiem piedāvā 2. punktā paredzēto 
„patērētāju aizsardzības tarifu”, ko var 
apvienot ar jebkādu mazumtirdzniecības 
tarifu par citiem pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības tarifus aprēķina, ņemot vērā vairumtirdzniecības ierobežojumus, kas 
noteikti 3. pantā, pieskaitot 40 %, kas operatoriem nodrošina labu peļņu. Iespēja atteikties ir 
labvēlīgāka patērētājiem un operatorus vairāk stimulēs piedāvāt alternatīvas un 
konkurētspējīgākas mazumtirdzniecības tarifu shēmas. Turklāt operatori var vienmēr savus 
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klientus informēt, ka pastāv alternatīvas tarifu iespējas.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 159
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Vietējie mobilo sakaru operatori 
skaidrā un pārskatāmā veidā visiem 
klientiem piedāvā Eiropas tarifu, kā 
noteikts 2. punktā. Visiem klientiem jādod 
iespēja Eiropas tarifu apvienot ar jebkuru 
mazumtirdzniecības tarifu.

Or. de

Pamatojums

Šāds Eiropas tarifs samazinātu viesabonēšanas tarifus, un nebūtu jāregulē viss 
mazumtirdzniecības tirgus.

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 160
4. PANTS

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

Vietējie mobilo sakaru operatori visiem 
klientiem skaidri un pārskatāmi padara 
pieejamu patērētāju aizsardzības tarifu, kā 
noteikts 2. punktā, ko var apvienot ar 
jebkādu mazumtirdzniecības tarifu.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības tarifs, ko piemēro mazumtirdzniecības līmenī, viesabonentiem sniegs 
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garantiju, ka viņiem nebūs jāmaksā pārmērīga cena par viesabonēšanas balss zvana veikšanu 
vai saņemšanu.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 161
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Vietējie mobilo sakaru operatori visiem 
klientiem skaidri un pārskatāmi padara 
pieejamu patērētāju aizsardzības tarifu, kā 
noteikts 2. punktā, ko var apvienot ar 
jebkādu mazumtirdzniecības tarifu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 162
4. PANTA -1.A PUNKTS (jauns)

-1.a Vietējie mobilo sakaru operatori visiem 
klientiem skaidri un pārskatāmi padara 
pieejamu „Kopienas patērētāju aizsardzības 
tarifu”, kā noteikts 2. punktā, ko var 
apvienot ar jebkādu mazumtirdzniecības 
tarifu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 163
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Jauniem viesabonentiem automātiski 
piemēro Eiropas tarifu, kā noteikts 
2. punktā, ja vien tie apzināti neizvēlas citu 
tarifu.
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Or. de

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt, ka jauniem klientiem ir automātiski jāpiemēro Eiropas tarifs.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 164
4. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

1.b Jauniem viesabonentiem automātiski 
piemēro Kopienas standarta tarifu, kā 
noteikts 2. punktā, ja vien tie apzināti 
neizvēlas citu tarifu.

Or. en

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 165
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Visiem esošajiem un jaunajiem 
viesabonentiem automātiski piešķir 
patērētāju aizsardzības tarifu, kā noteikts 
2. punktā, ja vien tie apzināti neizvēlas citu 
tarifu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Romano Maria La Russa

Grozījums Nr. 166
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Jaunajiem un esošajiem 
viesabonentiem automātiski un bez maksas 
piešķir patērētāju aizsardzības tarifu, ja 
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vien tie apzināti neizvēlas citu tarifu.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 167
4. PANTA 1.C PUNKTS (jauns)

1.c Gan esošajiem, gan jaunajiem 
viesabonentiem automātiski piešķir 
patērētāju aizsardzības tarifu, vienlaikus 
saglabājot pārējos viņu abonementā 
paredzētos elementus, ja vien tie apzināti 
neizvēlas citu tarifu. Tarifu maiņa ir bez 
maksas, un to nevar saistīt ar 
nosacījumiem vai ierobežojumiem attiecībā 
uz abonementā paredzētajiem elementiem.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības tarifus aprēķina, ņemot vērā vairumtirdzniecības ierobežojumus, kas 
noteikti 3. pantā, pieskaitot 40 %, kas operatoriem nodrošina labu peļņu. Iespēja atteikties ir 
labvēlīgāka patērētājiem un operatorus vairāk stimulēs piedāvāt alternatīvas un 
konkurētspējīgākas mazumtirdzniecības tarifu shēmas. Turklāt operatori var vienmēr savus 
klientus informēt, ka pastāv alternatīvas tarifu iespējas.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 168
4. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

Lietotāji, 30 dienas iepriekš iesniedzot 
rakstisku brīdinājumu, var bez maksas un 
neierobežotu skaitu reižu izvēlēties vai 
attiekties no viesabonēšanas tarifiem, kas 
atbilst vai neatbilst 4. panta prasībām.
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Or. en

Pamatojums

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 169
4. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

1.b Viesabonenti var pārslēgties uz 
patērētāju aizsardzības tarifu, kā noteikts 
2. punktā, trīs mēnešu laikposmā, 
vienlaikus saglabājot pārējos sava 
abonementa elementus. Tarifu maiņa ir bez 
maksas, un to nevar saistīt ar 
nosacījumiem vai ierobežojumiem attiecībā 
uz abonementā paredzētajiem elementiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 170
4. PANTA 1.C PUNKTS (jauns)

1.c Viesabonenti var pārslēgties uz 
patērētāju aizsardzības tarifu, kā noteikts 
2. punktā, trīs mēnešu laikposmā, 
vienlaikus saglabājot pārējos sava 
abonementa elementus. Tarifu maiņa ir bez 
maksas, un to nevar saistīt ar 
nosacījumiem vai ierobežojumiem attiecībā 
uz abonementā paredzētajiem elementiem.

Or. en

Pamatojums

Operatoriem, kas sniedz starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumus zvaniem, kurus veic 
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viesabonēšanas laikā ārzemēs un uz kuriem attiecas šī regula, jādod laika posms, kurā 
pielāgot savas mazumtirdzniecības cenas.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 171
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Viesabonenti var pārslēgties uz 
patērētāju aizsardzības tarifu, kā noteikts 
2. punktā, trīs mēnešu laikposmā, 
vienlaikus saglabājot pārējos sava 
abonementa elementus. Tarifu maiņa ir bez 
maksas, un to nevar saistīt ar 
nosacījumiem vai ierobežojumiem attiecībā 
uz abonementā paredzētajiem elementiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 172
4. PANTA 1.C PUNKTS (jauns)

1.c Esošie viesabonenti var jebkurā laikā 
pārslēgties uz patērētāju aizsardzības 
tarifu, kā noteikts 2. punktā, trīs mēnešu 
laikā, vienlaikus saglabājot pārējos sava 
abonementa elementus. Tarifu maiņa ir bez 
maksas, un to nevar saistīt ar 
nosacījumiem vai ierobežojumiem attiecībā 
uz abonementā paredzētajiem elementiem.

Or. de

Pamatojums

Šī noteikuma mērķis ir nodrošināt, lai esošie klientiem tiktu dota iespēja bez maksas
pārslēgties uz Eiropas tarifu, ja tie vēlas.
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Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 173
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Klienti var pārslēgties uz vai no Eiropas 
tarifa, un ikviena šāda pārslēgšanās notiek 
bez maksas vai soda naudas, un tā 
neparedz nosacījumus vai ierobežojumus 
attiecībā uz esošo abonementa paketi. 
Eiropas tarifu nesaista ar citiem 
abonementiem vai citiem fiksētiem tarifa 
elementiem, un to var kombinēt ar jebkuru 
citu tarifu paketi.

Or. en

Pamatojums

Tiek uzskatīts, ka ir ekonomiski pamatoti un politiski izdevīgāk ievērot atšķirību starp 
vairumtirdzniecības tarifu ierobežojumu veiktajiem un saņemtajiem zvaniem, vienlaikus 
saglabājot apmēram to pašu vidējo ierobežojumu.  Tāpēc ierosinātais ierobežojums tarifiem 
par zvanu veikšanu ir nedaudz augstāks par ierobežojumu tarifiem par zvanu saņemšanu.  

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 174
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Cenas ierobežojumi šajā pantā attiecas 
uz Eiropas tarifu, ko nodrošina visi vietējie 
mobilo sakaru operatori. Klienti var 
pārslēgties uz vai no Eiropas tarifa, un 
ikviena šāda pārslēgšanās notiek bez 
maksas vai soda naudas, un tā neparedz 
nosacījumus vai ierobežojumus attiecībā uz 
esošo abonementa paketi. Eiropas tarifu 
var kombinēt ar jebkuru citu tarifu paketi.

Or. en

Pamatojums

Cenas regulēta standarta izvēles tarifa ieviešana tā vietā, lai regulētu kopējo 
mazumtirdzniecības tirgu, ļauj nodrošināt klienta aizsardzību, vienlaicīgi atstājot nozares 
pārstāvju ziņā jaunu, lietotāju individuālajām vajadzībām pielāgotu tarifu pakešu ieviešanu. 
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Saistībā ar pārskatāmības prasībām, kas uzliek nozares pārstāvjiem pienākumu sniegt 
klientam informāciju par cenām, klientiem ir jāgūst iespēja veikt apzinātu, pamatotu izvēli 
starp dažādiem piedāvājumiem tirgū. 

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 175
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

b) katrs vietējais mobilo sakaru operators 
visiem saviem viesabonentiem bez papildu 
maksas piedāvā tarifu, saskaņā ar kuru 
klients maksā ne vairāk kā:
i) EUR 0,65 par minūti bez PVN par visiem 
regulētiem izejošiem viesabonēšanas 
zvaniem; 
ii) EUR 0,35 par minūti bez PVN par 
visiem regulētiem ienākošiem 
viesabonēšanas zvaniem.

Or. fr

Pamatojums

Vidējas cenas piemērošana operatoriem nodrošina elastību, kas vajadzīga, lai varētu 
nodrošināt dažādus piedāvājumus dažādu klientu vajadzībām. 

Turklāt mazumtirdzniecības piedāvājums, kas ierobežo izejošo un ienākošo zvanu cenu par 
minūti, sniedz papildu aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Markus Ferber

Grozījums Nr. 176
4.A PANTS (jauns)

4.a pants
Neskarot 5. pantu, katrs vietējais mobilo 
sakaru operators visiem saviem 
viesabonentiem bez papildu maksas piedāvā 
tarifu, saskaņā ar izejošie viesabonēšanas 
zvani maksā ne vairāk kā EUR 0,65 bez 
PVN un ienākošie viesabonēšanas zvani ne 



PE 384.658v02-00 76/105 AM\660783LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

vairāk kā EUR 0,35 bez PVN. 

Or. en

Pamatojums

Tiek iekļauts jauns 4.a pants, lai vidējos cenu ierobežojumus papildinātu ar patērētāju 
aizsardzības tarifu un nodrošinātu, ka nevienam atsevišķam klientam nav jāsaskaras ar 
nepieņemami augstiem viesabonēšanas tarifiem.

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 177
4. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

1.B Katrs vietējais mobilo sakaru operators 
piedāvā Eiropas tarifu, saskaņā ar kuru 
maksa par zvana veikšanu nepārsniedz 
60 eirocentus par minūti un maksa par 
zvana saņemšanu – 25 eirocentus par 
minūti. 

Or. en

Pamatojums

Tiek uzskatīts, ka ir ekonomiski pamatoti un politiski izdevīgāk ievērot atšķirību starp 
vairumtirdzniecības tarifu ierobežojumu veiktajiem un saņemtajiem zvaniem, vienlaikus 
saglabājot apmēram to pašu vidējo ierobežojumu.  Tāpēc ierosinātais ierobežojums tarifiem 
par zvanu veikšanu ir nedaudz augstāks par ierobežojumu tarifiem par zvanu saņemšanu.  

Grozījumu iesniedza Ivo Belet

Grozījums Nr. 178
4. PANTS

Saskaņā ar 5. pantu kopējā 
mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
nedrīkst pārsniegt 130 % no saskaņā ar 
I pielikumu noteiktā maksimālā 
vairumtirdzniecības tarifa. Cenas 
ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus 

Saskaņā ar 4.a pantu kopējā 
mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana veikšanu, nedrīkst 
pārsniegt par 25 eirocentiem I pielikumā 
noteikto maksimālo vairumtirdzniecības 
tarifu. Par regulētu viesabonēšanas zvanu 
saņemšanu vietējie mobilo sakaru operatori 
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fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
piemēram, maksu par izsaukuma iestati un 
izvēles maksājumus.

saviem viesabonentiem nedrīkst piemēro 
tarifus, kas par 7 eirocentiem pārsniedz 
I pielikumā noteikto maksimālo
vairumtirdzniecības tarifu šādiem zvaniem. 
Cenas ierobežojumi šajā pantā ietver 
jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar 
regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, piemēram, maksu par 
izsaukuma iestati un izvēles maksājumus.

Or. nl

Pamatojums

Starp vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības maksimālajām cenām ir jāsaglabā 
pietiekama rezerve, lai būtu iespējama konkurence un lai varētu gūt peļņu.  

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 179
4. PANTS

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

Eiropas tarifā paredzētie 
mazumtirdzniecības tarifi (bez PVN), ko 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam par 
viesabonēšanas zvanu nodrošināšanu, 
zvaniem drīkst atšķirties, bet nedrīkst 
pārsniegt EUR 0,55 par minūti par 
veiktajiem zvaniem un EUR 0,35 par 
minūti par saņemtajiem zvaniem. Šos 
tarifus automātiski samazina par 10 % 
attiecīgi 12 un 24 mēnešus pēc šajā pantā 
paredzēto pienākumu stāšanās spēkā.
Cenas ierobežojumi 2. punktā ietver 
jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar 
regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, piemēram, maksu par 
izsaukuma iestati un izvēles maksājumus. 

Or. de

Pamatojums

Regulai jau sākotnēji ir skaidri jānosaka maksimālā maksa, ko klientiem var piemērot 
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saskaņā ar Eiropas tarifu.

Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda

Grozījums Nr. 180
4. PANTS

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

Saskaņā ar 5. pantu kopējā 
mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
nedrīkst pārsniegt EUR 0,50 par veiktajiem 
zvaniem un EUR 0,15 par saņemtajiem 
zvaniem. 

Or. de

Pamatojums

Starpībai EUR 0,20 apmērā starp vairumtirdzniecības tarifu (sk. grozījumu Nr. 1) un 
mazumtirdzniecības cenu būtu jo īpaši mazākajiem pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina 
cenu rezerve un jāgarantē viņu ilgtspējība tirgū.

Grozījumu iesniedza Romano Maria La Russa

Grozījums Nr. 181
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Patērētāju aizsardzības tarifā 
paredzētais maksimālais 
mazumtirdzniecības tarifs (bez PVN), ko 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam par 
viesabonēšanas zvanu nodrošināšanu, ir 
EUR 0,50 par minūti par veiktajiem 
zvaniem un EUR 0,25 par minūti par 
saņemtajiem zvaniem. Šos tarifus 
automātiski samazina par 5 % 12 un 
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24 mēnešus pēc šajā pantā paredzēto 
pienākumu stāšanās spēkā.
Jaunajiem un esošajiem viesabonentiem 
bez maksas automātiski piešķir patērētāju 
aizsardzības tarifu, ja vien tie apzināti 
neizvēlas citu tarifu.
Cenas ierobežojumi, kas noteikti 2. punktā, 
ietver jebkurus fiksētus elementus, kas 
saistīti ar regulētu viesabonēšanas zvanu 
nodrošināšanu, piemēram, maksu par 
izsaukuma iestati.

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 182
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Viesabonentiem nekādā gadījumā 
nevar prasīt maksāt vairāk par 
40 eirocentiem par minūti par veiktajiem 
zvaniem vai vairāk par 25 eirocentiem par 
minūti par saņemtiem zvaniem (bez PVN).
Cenas ierobežojumi, kas noteikti šajā 
pantā, ietver visus elementus, kas saistīti ar 
viesabonēšanas balss zvanu nodrošināšanu, 
piemēram, maksu par izsaukuma iestati un 
izvēles maksājumus.

Or. en

Pamatojums

Operatoru līmeņa vidējie cenu ierobežojumi mazumtirdzniecības līmenī, lai nodrošinātu 
elastību, kombinācijā ar maksimālajiem cenu ierobežojumiem atsevišķu zvanu līmenī, lai 
nodrošinātu patērētāju aizsardzību. Komisijas priekšlikuma 4. un 6. panta apvienojums.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 183
4. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)
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1.b Maksimālais mazumtirdzniecības tarifs 
(bez PVN), ko vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par viesabonēšanas zvanu nodrošināšanu, 
ir EUR 0,48 par minūti par izejošiem 
zvaniem Kopienas iekšienē, EUR 0,32 par 
minūti par izejošiem vietējiem zvaniem un 
EUR 0,16 par minūti par saņemtajiem 
zvaniem.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības tarifus aprēķina, ņemot vērā vairumtirdzniecības ierobežojumus, kas 
noteikti 3. pantā, pieskaitot 40 %, kas operatoriem nodrošina labu peļņu. Iespēja atteikties ir 
labvēlīgāka patērētājiem un operatorus vairāk stimulēs piedāvāt alternatīvas un 
konkurētspējīgākas mazumtirdzniecības tarifu shēmas. Turklāt operatori var vienmēr savus 
klientus informēt, ka pastāv alternatīvas tarifu iespējas.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 184
4. PANTS

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

Patērētāju aizsardzības tarifā paredzētais 
mazumtirdzniecības tarifs (bez PVN), ko 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam par 
viesabonēšanas zvanu nodrošināšanu, 
viesabonēšanas zvaniem drīkst atšķirties, 
bet nedrīkst pārsniegt [EUR 0,50] par 
minūti par veiktajiem zvaniem un [EUR 
0,25] par minūti par saņemtajiem zvaniem. 
Šos tarifus automātiski samazina par 
[10] % attiecīgi 12 un 24 mēnešus pēc šajā 
pantā paredzēto pienākumu stāšanās spēkā.
Cenas ierobežojumi šajā punktā ietver 
jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar 
regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, piemēram, maksu par 
izsaukuma iestati un izvēles maksājumus.

Or. en
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Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 185
4. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

1.b Patērētāju aizsardzības tarifa 
mazumtirdzniecības tarifs (bez PVN), ko 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam par 
viesabonēšanas zvanu nodrošināšanu, 
nedrīkst pārsniegt EUR 0,33 par minūti par 
veiktajiem starptautiskajiem 
viesabonēšanas zvaniem, EUR 0,25 par 
minūti par veiktajiem vietējiem 
viesabonēšanas zvaniem vai EUR 0,16 par 
minūti par saņemtajiem viesabonēšanas 
zvaniem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 186
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Patērētāju aizsardzības tarifa 
mazumtirdzniecības cenas (bez PVN), ko 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam par 
viesabonēšanas zvanu nodrošināšanu, 
nedrīkst pārsniegt [EUR 0,40] par minūti 
par veiktajiem zvaniem un [EUR 0,20] par 
minūti par saņemtajiem zvaniem. Šos 
tarifus automātiski samazina par [10] % 
attiecīgi 12 un 24 mēnešus pēc šajā pantā 
paredzēto pienākumu stāšanās spēkā. 
Cenas ierobežojumi, kas izklāstīti 
2. punktā, ietver jebkurus fiksētus 
elementus, kas saistīti ar regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu.
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Or. en

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības tarifam jābūt cieši saistītam ar pakalpojuma sniegšanas izmaksām, 
vienlaikus saglabājot vietējiem mobilo sakaru operatoriem pietiekamu rezervi, lai tie varētu 
dažādot savu piedāvājumu klientiem.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 187
4. PANTS

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

Saskaņā ar 5. pantu kopējā 
mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana veikšanu, nedrīkst 
pārsniegt 200 % [EUR 0,42] no saskaņā ar 
I pielikumu noteiktā maksimālā 
vairumtirdzniecības tarifa. Par regulēta 
viesabonēšanas zvana saņemšanu vietējais 
mobilo sakaru operators nedrīkst tā 
viesabonentam piemērot tarifu, kas par 
vienu trešdaļu pārsniedz maksimālo
mazumtirdzniecības tarifu, ko piemēro par 
viesabonēšanas zvana veikšanu. Cenas 
ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus 
fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
piemēram, maksu par izsaukuma iestati un 
izvēles maksājumus.

Or. en

Pamatojums

Cenas regulēta standarta izvēles tarifa ieviešana tā vietā, lai regulētu kopējo 
mazumtirdzniecības tirgu, ļauj nodrošināt klienta aizsardzību, vienlaicīgi atstājot nozares 
pārstāvju ziņā jaunu, lietotāju individuālajām vajadzībām pielāgotu tarifu pakešu ieviešanu. 
Saistībā ar pārskatāmības prasībām, kas uzliek nozares pārstāvjiem pienākumu sniegt 
klientam informāciju par cenām, klientiem ir jāgūst iespēja veikt apzinātu, pamatotu izvēli 
starp dažādiem piedāvājumiem tirgū.
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Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 188
4. PANTS

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

Visiem Eiropas klientiem ir tiesības par 
regulētu viesabonēšanas zvanu veikšanu un 
saņemšanu izvēlēties garantētu likmi, kas 
jānosaka, ieņēmumus no 
vairumtirdzniecības likmes reizinot ar 
koeficientu no 1,30 līdz 1,75, kā līdz 
5. pantā paredzētajam termiņam nolemj 
valsts regulēšanas iestādes. Cenas 
ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus 
fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
piemēram, maksu par izsaukuma iestati un 
izvēles maksājumus.

Or. es

Pamatojums

Regulēta garantēta tarifa ieviešana ir veids, kā aizsargāt patērētājus, vienlaikus saglabājot 
rezervi valsts regulējošo iestāžu rīcībai, kuras piemērojamos tarifus var pielāgot izmaksām 
attiecīgajā valstī, tādējādi novēršot iespējamu cenu rezervju sašaurināšanu. Turklāt 
vienkāršības labad noteiktais kritērijs sniedz iespēju iekļaut viesabonēšanas zvanu 
saņemšanu.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 189
4. PANTS

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

Saskaņā ar 5. pantu kopējais
mazumtirdzniecības Eiropas tarifs bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru operators 
drīkst piemērot tā viesabonentam par 
regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, nedrīkst pārsniegt 120% no 
saskaņā ar I pielikumu noteiktā maksimālā 
vairumtirdzniecības tarifa. Cenas 
ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus 
fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
piemēram, maksu par izsaukuma iestati un 
izvēles maksājumus, un neskar 
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izvēles maksājumus. pakalpojumus, ko sniedz papildus tarifiem, 
kurus piedāvā saskaņā ar esošajiem 
abonementiem. 

Or. it

Pamatojums

Noteikta obligātā maksimālā tarifa ieviešana, kas nodrošina 20 % peļņas rezervi attiecībā 
pret maksimālo vairumtirdzniecības tarifa ierobežojumu, aizsargā patērētājus, bet nozarei 
saglabā konkurētspējīgu peļņu, kas uzņēmumiem ļauj piedāvāt konkurētspējīgākas likmes. 
Turklāt maksimālais tarifs nedrīkst kaitēt papildu pakalpojumiem, ko sniedz papildus tarifiem, 
kurus paredz esošie abonementi.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 189.b
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

Atkāpjoties no iepriekšējā punkta, kopējais 
Eiropas tarifs bez PVN, kuru vietējais 
mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā 
viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
nedrīkst pārsniegt 100 % no saskaņā ar 
I pielikumu noteiktā maksimālā 
vairumtirdzniecības tarifa. Cenas 
ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus 
fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
piemēram, maksu par izsaukuma iestati un 
izvēles maksājumus, visur, kur sāk 
darboties starptautiskā viesabonēšana, par 
pirmajām piecām minūtēm, kurās klients, 
kas ceļo ārzemēs, izmanto attiecīgo 
pakalpojumu.

Or. it

Pamatojums

Šī grozījuma pamatā ir nepieciešamība aizsargāt zemāku ienākumu grupas (piemēram, 
studentus vai pensionārus) un nodrošināt, lai tām par viesabonēšanas zvanu veikšanu un 
saņemšanu piemērotu taisnīgu cenu, tādējādi dodot tām iespēju sazināties ar saviem 
radiniekiem savā mītnes valstī, nemaksājot tarifus, kas ir piemērotāki lielākajai daļai 
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viesabonentu, kas starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumus izmanto darba iemeslu dēļ.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 190
4. PANTS

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

Saskaņā ar 5. pantu

a) vidējā mazumtirdzniecības cena bez PVN, 
kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentiem par regulētu
viesabonēšanas zvanu nodrošināšanu, 
nedrīkst gadā pārsniegt EUR 0,50 par 
minūti.

Or. fr

Pamatojums

Vidējas cenas piemērošana operatoriem nodrošina elastību, kas vajadzīga, lai varētu 
nodrošināt dažādus piedāvājumus dažādu klientu vajadzībām. 

Turklāt mazumtirdzniecības piedāvājums, kas ierobežo izejošo un ienākošo zvanu cenu par 
minūti, sniedz papildu aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Markus Ferber

Grozījums Nr. 191
4. PANTS

Saskaņā ar 5. pantu kopējā
mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu,
nedrīkst pārsniegt 130 % no saskaņā ar 
I pielikumu noteiktā maksimālā 
vairumtirdzniecības tarifa. Cenas 

Saskaņā ar 5. pantu vidējā
mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam, nepārsniedz 
EUR 0,5 par minūti.
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ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus 
fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
piemēram, maksu par izsaukuma iestati un 
izvēles maksājumus.

Ja vietējais mobilo sakaru operators 
nenodrošina vidējo mazumtirdzniecības 
tarifu, tad piemēro 9. pantu un valsts 
regulējošā iestāde piemēro sankcijas, kas ir 
pietiekamas, lai nekavējoties nodrošinātu 
attiecīgo prasību ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

3. panta grozījumi likvidēs atsevišķus papildu ierobežojumus, kas ierobežos cenas par katru 
viesabonēšanas pakalpojuma daļu, un tos aizstās ar vienu vidējo cenu ierobežojumu, kas 
operatoriem un klientiem ļaus noteikt relatīvās cenas par dažāda veida zvaniem dažādiem 
klientiem.

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 192
4. PANTS

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

Saskaņā ar 5. pantu vidējā
mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru 
vietējais mobilo sakaru operators drīkst 
piemērot tā viesabonentam par
viesabonēšanas balss zvana nodrošināšanu 
jebkurā laikposmā no 1. oktobra līdz 
30. septembrim, nedrīkst pārsniegt 
40 eirocentus par minūti. Visus šādus 
zvanus, ko veic un saņem attiecīgajā 
laikposmā, ņem vērā, aprēķinot vidējo 
lielumu.

Vidējo mazumtirdzniecības tarifu aprēķina, 
kopējos ieņēmumus no zvaniem, kas veikti 
un saņemti attiecīgajā laikposmā, dalot ar 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
minūšu atbilstošo skaitu. Ņem vērā visus 
mazumtirdzniecības ieņēmumus, kas saistīti 
ar viesabonēšanas balss zvana 
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nodrošināšanu.

Or. en

Pamatojums

Paredz vidējo mazumtirdzniecības tarifu regulēšanu, lai papildinātu referenta ierosināto 
Eiropas tarifu.  Ir jāaizsargā patērētāji, kas par to nezina vai kas to neizvēlas. Ierosinājums 
noteikt kopēju vidējo ierobežojumu, kas aptver gan veiktos, gan saņemtos zvanus, lai 
palielinātu operatoru elastību attiecībā uz cenu un tarifu noteikšanu.  Norādītie datumi 
liecina, ka regulas datums ir 2007. gada 1. jūlijs, tāpēc vidējā mazumtirdzniecības regulēšana 
stāsies spēkā 3 mēnešus pēc publicēšanas Norādītais mērķa līmenis ir paredzēts, lai 
nodrošinātu, ka visi mazumtirdzniecības pakalpojumu sniedzēji var konkurēt. Konkrētu 
skaitļu norādīšana vienkāršo regulu.

Grozījumu iesniedza Romano Maria La Russa

Grozījums Nr. 193
4. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

1.b Vidējais mazumtirdzniecības tarifs sešu 
mēnešu laikā, ko vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot saviem klientiem, 
nedrīkst pārsniegt EUR 0,40 (bez PVN). Šo 
tarifu samazina par 5% 12 un 24 mēnešus 
pēc šajā pantā paredzēto pienākumu 
stāšanās spēkā.
Lai aprēķinātu vidējo mazumtirdzniecības 
tarifu par viesabonēšanas zvaniem, vietējās 
regulēšanas iestādes nosaka katra 
operatora kopējos ieņēmumus no 
viesabonēšanas un tos dala ar atbilstošo 
zvanu apjomu sešu mēnešu laikā. Ņem vērā 
gan saņemtos, gan veiktos zvanus. 
1. apakšpunktā minētais vidējais 
mazumtirdzniecības tarifs ietver visas 
izmaksas, kas saistītas ar viesabonēšanas 
zvanu nodrošināšanu, piemēram, maksu 
par izsaukuma iestati.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 194
4. PANTS

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

Saskaņā ar 4.a panta 1. punktu un 10. panta 
5. punktu kopējās vidējās iepriekšnoteiktās
mazumtirdzniecības cenas bez PVN par 
minūti, kuras vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, nedrīkst pārsniegt 130 % no 
saskaņā ar I pielikumu noteiktā maksimālā 
vairumtirdzniecības tarifa. Cenas 
ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus 
fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
piemēram, maksu par izsaukuma iestati un 
izvēles maksājumus.

Or. en

Pamatojums

Operatoru līmeņa vidējie cenu ierobežojumi mazumtirdzniecības līmenī, lai nodrošinātu 
elastību, kombinācijā ar maksimālajiem cenu ierobežojumiem atsevišķu zvanu līmenī, lai 
nodrošinātu patērētāju aizsardzību. Komisijas priekšlikuma 4. un 6. panta apvienojums.

Grozījumu iesniedza Ivo Belet

Grozījums Nr. 195
4.A PANTS (jauns)

4.a pants
Alternatīvas tarifu shēmas

Vietējie mobilo sakaru operatori drīkst 
klientiem piemērot viesabonēšanas cenas, 
kas pārsniedz 4. pantā noteiktos 
ierobežojumus, ar nosacījumu, ka katram 
klientam, kas saņem šāda veida 
piedāvājumu, ir tiesības jebkurā laikā, 
iepriekš par to savlaicīgi brīdinot, bez 
finansiālām sankcijām pārslēgties uz 
viesabonēšanas cenām, kas atbilst 4. panta 
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noteikumiem.

Or. nl

Pamatojums

Starp vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības maksimālajām cenām ir jāsaglabā 
pietiekama rezerve, lai būtu iespējama konkurence un lai varētu gūt peļņu. 

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 196
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Vietējie mobilo sakaru operatori drīkst 
klientiem, kas noslēguši pēcapmaksas 
līgumus, piemērot viesabonēšanas cenas, 
kas pārsniedz 4. pantā noteiktos 
ierobežojumus, ar nosacījumu, ka katram 
klientam, kas saņem šāda veida 
piedāvājumu, ir tiesības jebkurā laikā, par 
to brīdinot ne vairāk kā 30 dienas iepriekš 
un bez finansiālām sankcijām, pārslēgties 
uz viesabonēšanas cenām, kas atbilst 
4. panta noteikumiem. Valsts regulēšanas 
iestādes visas viesabonēšanas cenas iekļauj 
cenu uzraudzībā saskaņā ar 8. panta 
1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 197
4.A PANTS (jauns)

4.a pants
Alternatīvas tarifu shēmas

1. Vietējie mobilo sakaru operatori drīkst 
klientiem, kas noslēguši pēcapmaksas 
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līgumus, piemērot viesabonēšanas cenas, 
kas pārsniedz 4. pantā noteiktos 
ierobežojumus, ar nosacījumu, ka katram 
klientam, kas saņem šāda veida 
piedāvājumu, ir tiesības jebkurā laikā, par 
to brīdinot ne vairāk kā 30 dienas iepriekš 
un bez finansiālām sankcijām, pārslēgties 
uz viesabonēšanas cenām, kas atbilst 
4. panta noteikumiem. Valsts regulēšanas 
iestādes visas viesabonēšanas cenas iekļauj 
cenu uzraudzībā saskaņā ar 8. panta 
1. punktu, lai noteiktu, vai tiek ievērotas 
4. pantā noteiktās vidējās cenas.
Lietotāji, 30 dienas iepriekš iesniedzot 
rakstisku brīdinājumu, var bez maksas un 
neierobežotu skaitu reižu izvēlēties vai 
attiekties no viesabonēšanas tarifiem, kas 
atbilst vai neatbilst 4. panta prasībām.

2. Izņemot tādu esošo klientu gadījumā, 
kuriem pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
piedāvā un kuri pieņem 1. punktā noteiktās 
viesabonēšanas cenas, vietējiem mobilo 
sakaru operatoriem ir vēlākais 10. panta 
5. punktā noteiktā termiņa beigās jāpielāgo 
esošo lietotāju tarifu shēmas, lai to tarifi 
par viesabonēšanas balss zvaniem 
nepārsniegtu 4. pantā noteiktos 
ierobežojumus.

Or. en

Pamatojums

Iespēja operatoriem piedāvāt viesabonēšanas cenas, kas pārsniedz regulētos līmeņus. Nav 
jāsaka, ka jebkādas šādas augstas viesabonēšanas cenas, būs jākompensē ar citām 
priekšrocībām, lai klients tās pieņemtu.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 198
4. PANTA 1.C PUNKTS (jauns)

1.c Papildus 2. punktā paredzētajam 
Kopienas patērētāju aizsardzības tarifam 
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katrs vietējais mobilo sakaru operators 
drīkst piedāvāt taisnīgu visas maksas 
ietverošu vienotu mēneša likmi, uz kuru 
neattiecas nekādi tarifu ierobežojumi. Šai 
vienotajai likmei jāaptver ES 
viesabonēšanas balss un datu pārraides 
pakalpojumi (tostarp īsziņas (SMS) un 
multivides ziņojumi (MMS)) Kopienā.

Or. xm

Pamatojums

Katram jaunam klientam – un tikai jaunajiem klientiem – automātiski jāpiemēro patērētāju 
aizsardzības tarifs. Turklāt tie jebkurā laikā var izvēlēties izdevīgāku tarifu. Tas operators 
stimulēs izveidot jaunus tarifu modeļus. 

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 199
5. PANTS

Regulēto viesabonēšanas zvanu maksimālo 
mazumtirdzniecības cenu ierobežojumu 
piemērošanas termiņš
Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Konkurence operatoriem liks samazināt mazumtirdzniecības cenas, to nedrīkst pakļaut 
nekādam regulējumam. Konkurence valstu līmenī nodrošinās, ka uz klientiem atbilstošā veidā 
pāries izmaksu samazināšanās.

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 200
5. PANTS

Regulēto viesabonēšanas zvanu maksimālo 
mazumtirdzniecības cenu ierobežojumu 
piemērošanas termiņš
Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 

svītrots
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spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. 

Or. en

Pamatojums

Svītrojums, lai veikto zvanu regulējums stātos spēkā vienlaikus ar saņemto zvanu regulējumu 
vairumtirdzniecības līmenī.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 201
5. PANTS

Regulēto viesabonēšanas zvanu maksimālo 
mazumtirdzniecības cenu ierobežojumu 
piemērošanas termiņš
Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. 

Svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu tirgus kropļošanu un nodrošinātu, ka mobilo sakaru operatori saglabā 
konkurētspēju, ārvalstu viesabonēšanas tarifi jāregulē vairumtirdzniecības klienta, nevis 
mazumtirdzniecības klienta līmenī. 

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 202
5. PANTS

Regulēto viesabonēšanas zvanu maksimālo 
mazumtirdzniecības cenu ierobežojumu 
piemērošanas termiņš
Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. 

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 203
5.A PANTS (jauns)

5.a pants
Vēlākais divus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā mazumtirdzniecības tarifi 
par viesabonēšanas zvaniem ES iekšienē 
nedrīkst pārsniegt tarifus par vietējiem 
zvaniem.

Or. de

Pamatojums

Mazumtirdzniecības tarifu samazinājums jāpanāk, pārņemot samazinājumus, kas vispirms 
veikti vairumtirdzniecības tarifos. Lai nodrošinātu brīvu konkurenci un Eiropas iekšējā tirgus 
noteikumu piemērošanu, cenas līdz mazumtirdzniecības tirgus līmeņiem jāspēj pielāgot vienā 
gadā.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 204
5. PANTS

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Saistības, kuras noteiktas 3. un 4. pantā, 
stājas spēkā šīs regulas spēkā stāšanās 
datumā.

Or. en

Pamatojums

Lai cenas pazeminātos, tarifu ierobežojumi ir katrā ziņā nekavējoties jāpiemēro gan 
vairumtirdzniecības, gan mazumtirdzniecības līmenī. Tas ir šīs regulas pats galvenais mērķis. 
Turklāt, lai gan operatori pagājušajā gadā paziņoja par ievērojamiem vairumtirdzniecības 
tarifu samazinājumiem, mazumtirdzniecības cenas joprojām palika augstas. Tāpēc nav 
vajadzīgs noteikums par pārejas laiku.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler un Christian Ehler

Grozījums Nr. 205
5. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)



PE 384.658v02-00 94/105 AM\660783LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

1.a Saistības, kuras noteiktas 3. un 
7. pantā, stājas spēkā divus mēnešus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. de

Pamatojums

Uzņēmumiem būtu jādod laiks, kas vajadzīgs, lai pielāgotos jaunajām prasībām.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 206
5. PANTA -1.A PUNKTS (jauns)

-1.a Saistības, kuras noteiktas 3. un 
7. pantā, stājas spēkā divus mēnešus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 207
5. PANTS

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. 

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā divus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Saistības attiecībā uz mazumtirdzniecības 
tarifiem stājas spēkā vienu mēnesi pēc 
saistībām attiecībā uz vairumtirdzniecības 
tarifiem.

Or. en

Pamatojums

Operatoriem ir nepieciešams pietiekami daudz laika, lai noslēgtu divpusējus starptautiskos 
viesabonēšanas līgumus un veiktu citus pasākumus, kas vajadzīgi regulēto cenu 
piemērošanai. Ierosinātais 2 mēnešu laikposms varētu būt pietiekams līgumu slēgšanai, bet 
papildu viena mēneša laikposms nozarei dotu laiku sagatavot regulētu mazumtirdzniecības 
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cenu paketes gala patērētājiem.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 208
5. PANTA -1.A PUNKTS (jauns)

-1.a Saistības, kuras noteiktas 3. pantā, 
stājas spēkā trīs mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Vairumtirdzniecības ierobežojumi jāievieš pirms stājas spēkā mazumtirdzniecības 
ierobežojumi, lai nepieļautu pārāk šauras cenu rezerves, jo īpaši attiecībā uz mazākiem 
operatoriem, kam ir jāsamazina savas vairumtirdzniecības izmaksas, lai varētu nodrošināt 
zemākas mazumtirdzniecības cenas.

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 209
5. PANTS

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Sākotnējo garantēto mazumtirdzniecības 
likmi, kas noteikta 4. pantā, jānosaka ne 
vēlāk kā trīs mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, un saistības, kas no tā izriet, 
stājas spēkā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
šī datuma.

Or. es

Pamatojums

Attiecīgajām saistībām jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk, lai gan valstu regulējošām iestādēm 
jādod pietiekami daudz laika, lai noteiktu cenas valsts līmenī, un attiecīgajiem operatoriem, 
lai tie varētu pielāgot savu cenu un pakalpojumu noteikumu atbilstību šīm saistībām.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 210
5. PANTS
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Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, kad novērtējums, kura pamatā ir 
noteiktie kritēriji, pierāda, ka vietējie 
mobilo sakaru operatori līdz iepriekš 
minētajam termiņam ir ieviesuši saprātīgus 
cenu samazinājums mazumtirdzniecības 
tirgū.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Romano Maria La Russa

Grozījums Nr. 211
5. PANTS

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. 

Saistības, kuras noteiktas 3. un 4. pantā, 
stājas spēkā trīs mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Saistības, kuras noteiktas 4.a pantā, stājas 
spēkā trīs mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. Atbilstību 4.a pantam sākotnēji 
pārbauda deviņus mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, bet pēc tam ik pēc sešiem 
mēnešiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 212
5. PANTS

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. 

1. Saistības, kuras noteiktas 3. pantā, stājas 
spēkā trīs mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. 

Or. fr
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Pamatojums

Vairumtirdzniecības cenām ir nepieciešams trīs mēnešu laikposms pirms regulas stāšanās 
spēkā, jo operatoriem šis laikposms ir vajadzīgs, lai jaunos tarifus ieviestu saistībā ar to 
noslēgtajiem viesabonēšanas līgumiem.

Mazumtirdzniecības cenām ir vajadzīgs sešu mēnešu laikposms, lai operatori varētu noteikt 
un ieviest jaunos tarifus un jaunos piedāvājumus, veikt vajadzīgos tehniskos pasākumus, 
informēt klientus un izveidot tirdzniecības un klientu atbalsta komandas.

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 213
5. PANTS

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. 

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā trīs mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā, ievērojot 10. panta 5. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir paredzēts, ka vairumtirdzniecības cenu regulējums stāsies spēkā 2 mēnešus pēc šīs regulas 
publicēšanas (lai dotu laiku darbības procedūru ieviešanai, piemēram, norēķinu sistēmas 
izveidei). Ir lietderīgi paredzēt vēl vienu viena mēneša laikposmu pirms mazumtirdzniecības 
kontrolēto cenu piemērošanas, lai varētu ieviest citas darbības procedūras un lai 
nodrošinātos pret naudas plūsmas problēmām, ja uzreiz netiek gūtas samazinātu 
vairumtirdzniecības tarifu priekšrocības.  

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler un Christian Ehler

Grozījums Nr. 214
5. PANTS

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā trīs mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Or. de

Pamatojums

Eiropas tarifs ir jāievieš trīs mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 
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Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 215
5. PANTS

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. 

Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, stājas 
spēkā trīs mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 216
5. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Saistības, kuras noteiktas 4. pantā, 
stājas spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. Atbilstību 4. panta 
2. punktam sākotnēji pārbauda 12 mēnešus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, bet pēc tam 
ik pēc sešiem mēnešiem.

Or. fr

Pamatojums

Vairumtirdzniecības cenām ir nepieciešams trīs mēnešu laikposms pirms regulas stāšanās 
spēkā, jo operatoriem šis laikposms ir vajadzīgs, lai jaunos tarifus ieviestu saistībā ar to 
noslēgtajiem viesabonēšanas līgumiem.

Mazumtirdzniecības cenām ir vajadzīgs sešu mēnešu laikposms, lai operatori varētu noteikt 
un ieviest jaunos tarifus un jaunos piedāvājumus, veikt vajadzīgos tehniskos pasākumus, 
informēt klientus un izveidot tirdzniecības un klientu atbalsta komandas.

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 217
6. PANTS

Mazumtirdzniecības cenas par zvanu 
saņemšanu viesabonēšanas laikā Kopienā
Kopējā mazumtirdzniecības cena bez PVN, 

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

Or. en

Pamatojums

Iekļauts 4. pantā.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler un Christian Ehler

Grozījums Nr. 218
6. PANTS

Mazumtirdzniecības cenas par zvanu 
saņemšanu viesabonēšanas laikā Kopienā

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

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Mazumtirdzniecības tirgus ir visaptveroši jāregulē. Eiropas tarifs nodrošina, ka 
viesabonentiem ir vienmēr jāpiedāvā pārskatāms un patērētājiem izdevīgs tarifs.

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 219
6. PANTS

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šāda veida zvani jau ir iekļauti 4. pantā.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 220
6. PANTS

Mazumtirdzniecības cenas par zvanu 
saņemšanu viesabonēšanas laikā Kopienā
Kopējā mazumtirdzniecības cena bez PVN, 
kuru vietējais mobilo sakaru operators 
drīkst piemērot tā viesabonentam par 
viesabonenta saņemtajiem balss
telefonsakaru zvaniem viesabonēšanas 
laikā apmeklētajā sakaru tīklā, nedrīkst 
pārsniegt 130 % no vidējā mobilā 

svītrots
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savienojuma pabeigšanas tarifa par minūti, 
ko publicē saskaņā ar 10. panta 3. punktu. 
Cenas ierobežojumi šajā pantā ietver 
jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar 
regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, piemēram, vienreizējās 
izmaksas vai izvēles maksājumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 221
6. PANTS

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

svītrots

Or. en

Pamatojums
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Grozījums Nr. 222
6. PANTS

Mazumtirdzniecības cenas par zvanu 
saņemšanu viesabonēšanas laikā Kopienā

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu tirgus kropļošanu un nodrošinātu, ka mobilo sakaru operatori saglabā 
konkurētspēju, ārvalstu viesabonēšanas tarifi jānosaka vairumtirdzniecības klienta, nevis 
mazumtirdzniecības klienta līmenī. 

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 223
6. PANTS

Mazumtirdzniecības cenas par zvanu 
saņemšanu viesabonēšanas laikā Kopienā
Kopējā mazumtirdzniecības cena bez PVN, 
kuru vietējais mobilo sakaru operators 
drīkst piemērot tā viesabonentam par 
viesabonenta saņemtajiem balss 
telefonsakaru zvaniem viesabonēšanas 
laikā apmeklētajā sakaru tīklā, nedrīkst 
pārsniegt 130 % no vidējā mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifa par minūti, 

svītrots
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ko publicē saskaņā ar 10. panta 3. punktu. 
Cenas ierobežojumi šajā pantā ietver 
jebkurus fiksētus elementus, kas saistīti ar 
regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, piemēram, vienreizējās 
izmaksas vai izvēles maksājumus.

Or. en

Pamatojums

Konkurence operatoriem liks samazināt mazumtirdzniecības cenas, to nedrīkst pakļaut 
nekādam regulējumam. Konkurence valstu līmenī nodrošinās, ka uz klientiem atbilstošā veidā 
pāries izmaksu samazināšanās.

Grozījumu iesniedza Daniel Caspary

Grozījums Nr. 224
6. PANTS

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

Vietējais mobilo sakaru operators nedrīkst 
piemēro maksu saviem viesabonentiem. Tas 
ietver jebkurus fiksētus elementus, kas 
saistīti ar regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, piemēram, vienreizējās 
izmaksas vai izvēles maksājumus. 
Vienlaikus apmeklētā sakaru tīkla 
operators nedrīkst piemēro maksu vietējam 
mobilo sakaru operatoram. 

Or. de

Pamatojums

Ambiciozai jaunai pieejai attiecībā uz viesabonēšanas kartību ES ir jānodrošina, lai visā ES 
visi ienākošie zvani būtu par brīvu. 
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Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 225
6. PANTS

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

Kopējais mazumtirdzniecības Eiropas tarifs 
bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par viesabonenta saņemtajiem balss 
telefonsakaru zvaniem viesabonēšanas laikā 
apmeklētajā sakaru tīklā, nedrīkst pārsniegt 
100 % no vidējā mobilā savienojuma 
pabeigšanas tarifa par minūti, ko publicē 
saskaņā ar 10. panta 3. punktu. Cenas 
ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus 
fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
piemēram, vienreizējās izmaksas vai izvēles 
maksājumus.

Or. it

Pamatojums

Absolūtā izteiksmē mobilā savienojuma pabeigšanas vidējā likme jau ir pārāk augsta 
klientiem, kas saņem zvanus. 

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 226
6.A PANTS (jauns)

6.a pants
Telefonsakaru koordinācija

Telefonsakaru koordinācijas paņēmienus 
nedrīkst izmantot, lai viesabonentiem 
traucētu izvēlēties apmeklēto tīklu. Šādu 
izvēli izdarīt jābūt iespējamam līdz brīdim, 
kad viesabonents ir izslēdzis savu ierīci vai 
pametis apmeklēto tīklu.

Or. en
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