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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu 
publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā 2002/21/EK par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem 
un pakalpojumiem
(COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0382)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuru Komisija 
iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0244/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ekonomikas 
un monetāro lietu komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un 
Kultūras un izglītības komitejas atzinumus (A6-0000/2007),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu ar grozījumiem;

2. aicina Komisiju šajā jautājumā vēlreiz vērsties pie Parlamenta, ja tas grasās šo 
priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. APSVĒRUMS

1) Augstās cenas, ko publisko 
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 

1) Augstās cenas, ko publisko 
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 

  
1 OV vēl nav publicēts.



PE 384.334v01-00 6/27 PR\649863LV.doc

LV   Ārējais tulkojums

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.

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 tādus viesabonēšanas tarifus, kas 
paredz klientiem izdevīgākus
nosacījumus, pierādījumi liecina, ka 
cenas joprojām pilnībā neatspoguļo 
izmaksas.

Grozījums Nr. 2
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.

Pamatojums

Pēdējo mēnešu laikā izvērstā diskusija ir paaugstinājusi informētību operatoru vidū. Nozarē, 
visticamāk, ir paredzams cenu regulējums. Tādējādi ilgāka kavēšanās būtu nepamatota.

Grozījums Nr. 3
RECITAL 15. A APSVĒRUMS (jauns)

15.a) Vairumtirdzniecības līmenī 
nevienam ārzemju sakaru tīklu 
operatoram nevajadzētu atļaut uzlikt  
citam operatoram tarifus, kas pārsniedz 
šo maksimālo tarifu minūtē. 
Mazumtirdzniecības līmenī būtu jāievieš 
tarifi, kas ir zemāki vai vienādi ar 
maksimālo noteikto tarifu minūtē 
(,,Eiropas tarifs”), un kurus klienti varētu 
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brīvi izvēlēties un apvienot ar jebkādu citu 
esošo par vietējiem pakalpojumiem
noteikto tarifu paketi. 

Pamatojums

Maksimālā izvēles tarifa minūtē 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.

Grozījums Nr. 4
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 būtiski starptautiskās viesabonēšanas 
zvana veikšanas un saņemšanas elementi 
(tostarp, pieskaitāmās izmaksas, signāla 
pārraide, savienojuma uzsākšana, tranzīts 
un savienojuma pabeigšana). Tā kā 
starptautiskās viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanas cenu atšķirības 
attiecībā uz zvaniem, kas veikti vai 
saņemti apmeklētajā valstī, uz vai no 
abonenta mītnes zemes, vai uz vai no 
trešās valsts, šķiet, ir visai nenozīmīgas, 
maksimālās vairumtirdzniecības cenas 
aprēķināšanai būtu jāizmanto vienots 
multiplikators.

Grozījums Nr. 5
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 

19) Maksimālos vairumtirdzniecības 
tarifus par starptautiskās viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu jāpamato uz vidējo 
mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu par 
minūti, aprēķinot vidējo augstāko un 
zemāko tarifu, operatoriem ar būtisku 
ietekmi tirgū, jo šādi savienojuma 
pabeigšanas tarifi jau ir pakļauti regulējošai 
uzraudzībai saskaņā ar 2002. gada 
reglamentējošiem noteikumiem 
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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 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.

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 
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.

Pamatojums

Pierādījumi liecina, ka lielākajā daļā dalībvalstu regulējošās iestādes regulēja vidējo mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu kā vidējo augstāko un zemāko tarifu. Tādējādi šis 
pamatojums šķiet mazāk orientēts uz manipulāciju nekā gadījumā, ja ņemtu vērā tikai 
augstākos tarifus. 

Grozījums Nr. 6
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 maksimālajiem tarifiem, ko piemēro 
brīvajam Eiropas tarifam 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.

Grozījums Nr. 7
20. A APSVĒRUMS (jauns)
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20.a) Lai paaugstinātu konkurenci 
starptautisko mobilo datu sakaru 
pakalpojumu tirgū un piemērotu klientam 
pārskatāmus un salīdzināmus tarifus par 
tādiem jauniem pakalpojumiem kā  MMS
(multivides ziņojumu pakalpojumi), 
mobilais internets un mobilā televīzija, 
vietējiem mobilo sakaru operatoriem būtu 
jāpiedāvā papildus Eiropas tarifam 
visaptveroša ikmēneša vienota likme, kas 
ietvertu visus starptautiskos 
viesabonēšanas un datu sakaru 
pakalpojumus, ko nodrošina vietējais 
mobilo sakaru operators. Vienotajai 
likmei būtu jārada iespēja abonentiem 
salīdzināt tarifu paketes Eiropā un 
tādējādi izvēlēties kādu no daudzajiem 
vietējiem mobilo sakaru operatoriem.

Pamatojums

Referents atbalsta Komisijas vispārējo nostāju, ka, pamatojoties uz pašreizējo informāciju 
(t.i. ietekmes novērtējumu), starptautisko datu pakalpojumu cenu regulējums sniedzas ārpus 
šīs regulas. Neraugoties uz to, stingri pierādījumi liecina, ka datu pārraides tirgus darbība 
nav apmierinoša. Ieviešot Eiropas mēroga vienoto likmi, abonentiem būtu iespēja salīdzināt 
tarifu paketes visā Eiropas Savienībā. Tas paaugstinātu konkurenci tirgū un, iespējams, 
panāktu datu viesabonēšanas cenu pazemināšanos.

Grozījums Nr. 8
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

Grozījums Nr. 9
22. APSVĒRUMS
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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 
izmaksas, un sniegtu klientiem lielāku 
skaidrību par to, kādas izmaksas tiem 
radīsies, atbildot uz sava mobilā tālruņa 
zvanu ārzemēs

svītrots

Grozījums Nr. 10
23. APSVĒRUMS

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

svītrots

Grozījums Nr. 11
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, kā arī datu 
sūtīšanas un saņemšanas
mazumtirdzniecības tarifu pārskatāmību 
Kopienā un lai palīdzētu viesabonentiem 
pieņemt lēmumu par sava mobilā tālruņa 
izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo 
sakaru pakalpojumu operatoriem jādod 
viesabonentiem iespēja bez maksas 
vienkārši iegūt informāciju 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 pakalpojumu sniedzēja 
automātiska īsziņa, vai cits atbilstošs
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pakalpojums vājredzīgiem abonentiem, 
kas ietver individuāli paredzētu 
informāciju par mazumtirdzniecības 
cenām, ko piemēro abonentam par zvanu 
veikšanu un saņemšanu, un datu sūtīšanu 
un saņemšanu apmeklētajā dalībvalstī. 
Abonentiem jārada iespēja jebkurā laikā 
pārslēgties no automātiskā īsziņu 
saņemšanas režīma uz pieprasījuma 
īsziņas režīmu.

Grozījums Nr. 12
26. A APSVĒRUMS (jauns)

26.a) Pārskatāmība paredz arī to, ka 
pakalpojumu sniedzējiem ir jāsniedz 
abonentiem informācija par 
viesabonēšanas cenām abonementa 
pieteikšanas brīdī, kā arī ik pēc laika 
jāsniedz abonentiem atjaunināta 
informācija par viesabonēšanas cenām 
būtisku izmaiņu gadījumā. Jo īpaši, 
vietējiem mobilo sakaru operatoriem ir 
jāsniedz abonentiem pilnīga informācija 
par nosacījumiem, kas regulē Eiropas 
tarifu, kā arī regulāri jāinformē par
visaptverošo ikmēneša vienoto likmi, tādā 
pat mērā kā abonenti saņem informāciju 
par citiem esošajiem viesabonēšanas 
tarifiem. Vietējiem mobilo sakaru 
operatoriem ir jāinformē abonenti arī par 
to, kā pārslēgties uz kādu no obligātajiem 
tarifu plāniem. 

Grozījums Nr. 13
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 

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 
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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. 

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 pēc šīs regulas  
stāšanās spēkā reizi pusgadā  jāpaziņo 
Komisijai par šādas uzraudzības 
rezultātiem. Informācija ir jāsniedz 
atsevišķi par korporatīvajiem, 
pēcapmaksas un priekšapmaksas 
abonentiem. Komisijai pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā ik pēc 12 mēnešiem ir 
jāpublicē ziņojums par jaunākajiem 
notikumiem ES šajā jomā . Valsts 
regulējošām iestādēm jānodrošina arī, lai 
mobilo sakaru lietotājiem būtu pieejama 
atjaunināta informācija par šīs regulas 
piemērošanu. 

Grozījums Nr. 14
31. A apsvērums (jauns)

31.a) Cenu regulējums 
vairumtirdzniecības līmenī ir jāpārtrauc 
gadījumā, ja ir nodrošināta pareizi 
organizēta biržas darbība, uz kuras 
pamata notiek viesabonēšanas minūšu 
un/vai bitu tirdzniecība. 

Pamatojums

Pareizi organizēta biržas darbība, uz kuras pamata notiek viesabonēšanas minūšu un/vai bitu 
anonīma tirdzniecība, palīdzētu radīt konkurējošu vidi visiem operatoriem, nepieļaujot 
diskrimināciju attiecībā pret mazākiem operatoriem vai operatoriem, kas tieši konkurē savā 
starpā. Tādā gadījumā vairs nebūtu vajadzības pēc vairumtirdzniecības cenu virsotnes, kas ir 
orientēta uz līdzīgu rezultātu sasniegšanu. 

Grozījums Nr. 15
1. PANTA 1. PUNKTS

1. Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, 1. Ar šo regulu ievieš kopēju mehānismu, 
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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.

kas pamatojas uz 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, kā arī uzturot stimulu 
jauninājumu ieviešanai un nodrošinot 
klientu izvēli. 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

Grozījums Nr. 16
1. PANTA 1. A PUNKTS (jauns)

1.a Šī regula paredz noteikumus, kas 
ļautu paaugstināt cenu pārskatāmību un 
uzlabot tarifu informācijas sniegšanu 
starptautisko viesabonēšanas 
pakalpojumu, tostarp datu sakaru 
pakalpojumu, lietotājiem. 

Grozījums Nr. 17
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 

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

Grozījums Nr. 18
3. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

Lai varētu sniegt starptautiskos 
viesabonēšanas pakalpojumus, visiem 
vietējiem mobilo sakaru operatoriem ir 
jābūt pieejai un iespējai izmantot 
sauszemes publisko mobilo telefonēšanas 
tīklus, kas atrodas dalībvalstī, kas nav 
vietējā tīkla valsts. 

Grozījums Nr. 19
4. PANTA VIRSRAKSTS

Mazumtirdzniecības cenas regulēto 
viesabonēšanas zvanu veikšanai

Mazumtirdzniecības cenas regulēto 
viesabonēšanas zvanu veikšanai un zvanu 
saņemšanai

Grozījums Nr. 20
4. PANTA 1. PUNKTS

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 [ x %] no saskaņā ar I pielikumu 
noteiktā maksimālā vairumtirdzniecības 
tarifa. Par regulētiem saņemtajiem 
viesabonēšanas zvaniem vietējais mobilo 
sakaru operators nedrīkst piemērot to 
viesabonentiem cenas, kas pārsniedz 
trešdaļu no maksimālā veiktajiem 
viesabonēšanas zvaniem noteiktā 
mazumtirdzniecības tarifa. Cenas 
ierobežojumi šajā pantā ietver jebkurus 
fiksētus elementus, kas saistīti ar regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
piemēram, maksu par izsaukuma iestati un
izvēles maksājumus
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Cenas ierobežojumi šajā pantā attiecas uz 
Eiropas tarifu, ko nodrošina visi vietējie 
mobilo sakaru operatori. Abonenti var pēc 
brīvas izvēles 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. 

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. 

Grozījums Nr. 21
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Papildus 1. punktā minētajam Eiropas 
tarifam, visi vietējie mobilo sakaru 
operatori piedāvā uz vienkārši lietojamu, 
visaptverošu ikmēneša vienoto likmi, 
kurai nepiemēro cenas ierobežojumus. 
Vienotā likme ietver starptautiskos 
viesabonēšanas balss un datu sakaru 
pakalpojumus (tostarp īsziņas un 
multivides ziņojumus) Kopienā. 

Pamatojums

Referents atbalsta Komisijas vispārējo nostāju, ka, pamatojoties uz pašreizējo informāciju 
(t.i. ietekmes novērtējumu), starptautisko datu pakalpojumu cenu regulējums sniedzas ārpus 
šīs regulas. Neraugoties uz to, stingri pierādījumi liecina, ka datu pārraides tirgus darbība 
nav apmierinoša. Ieviešot Eiropas mēroga vienoto likmi, abonentiem būtu iespēja salīdzināt 
tarifu paketes visā Eiropas Savienībā. Tas paaugstinātu konkurenci tirgū un, iespējams, 
panāktu datu viesabonēšanas cenu pazemināšanos.
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Grozījums Nr. 22
5. PANTA 1. PUNKTS

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

Saistības, kuras izklāstītas 4. pantā, 
saskaņā ar 10. panta 5. punktu stājas 
spēkā šīs regulas stāšanās spēkā dienā.

Pamatojums

Pēdējo mēnešu laikā izvērstā diskusija ir paaugstinājusi informētību operatoru vidū. Nozarē, 
visticamāk, ir paredzams cenu regulējums. Tādējādi ilgāka kavēšanās būtu nepamatota.

Grozījums Nr. 23
6. PANTS

6. pants
Mazumtirdzniecības cenas par zvanu 
saņemšanu viesabonēšanas laikā Kopienā

svītrots

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

Grozījums Nr. 24
7. PANTA 1. PUNKTS

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

1. Visi vietējie mobilo sakaru operatori
sniedz ikvienam viesabonentam
individualizētu informāciju par 
mazumtirdzniecības cenām, ko 
viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu, kā arī īsziņu (SMS) un 
multivides ziņojumu (MMS) sūtīšanu un 
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saņemšanu, un citiem starptautiskajiem 
viesabonēšanas datu sakaru 
pakalpojumiem piemēro apmeklētajā 
dalībvalstī. 

Grozījums Nr. 25
7. PANTA 2. PUNKTS

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

svītrots

Grozījums Nr. 26
7. PANTA 2. A PUNKTS (jauns)

2.a Stundas laikā pēc ierašanās 
dalībvalstī, kas nav vietējā pakalpojumu 
sniedzēja valsts, viesabonentam būtu 
jāsaņem no sava vietējā pakalpojumu 
sniedzēja automātiska īsziņa, vai cits 
atbilstošs pakalpojums vājredzīgiem 
abonentiem, kas ietver vienīgi individuāli 
paredzētu informāciju par 
mazumtirdzniecības cenām, ko piemēro 
abonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu,  īsziņu un multivides 
ziņojumu sūtīšanu un saņemšanu, kā arī
citiem datu sakaru pakalpojumiem visos 
tīklos apmeklētajā dalībvalstī. Abonentiem 
jārada iespēja jebkurā laikā pārslēgties no 
automātiskā īsziņu saņemšanas režīma uz 
pieprasījuma īsziņas režīmu. 

Grozījums Nr. 27
7. PANTA 3. PUNKTS

3. Iepriekšminētais informatīvais 
pakalpojums jāsniedz bez maksas gan 

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

Grozījums Nr. 28
7. PANTA 4. PUNKTS

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

svītrots

Grozījums Nr. 29
7. PANTA 5. PUNKTS

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

5. Vietējie mobilo sakaru operatori sniedz 
jauniem klientiem pilnīgu informāciju par 
piemērojamām viesabonēšanas cenām 
laikā, kad klienti noformē abonementu. Tie 
nodrošina klientiem regulāri atjauninātu 
informāciju par piemērojamām 
viesabonēšanas cenām, kā arī papildus 
informē ikreiz, kad notiek šādu cenu 
būtiskas izmaiņas. Vietējie mobilo sakaru 
operatori nekavējoties sniedz visiem 
abonentiem pilnīgu informāciju par 
4. panta 1. punktā minētajiem 
nosacījumiem attiecībā uz Eiropas tarifu 
un 4. panta 2. punktā minēto visaptverošo 
ikmēneša vienoto likmi, un izskaidro 
pārslēgšanās procedūru uz kādu no šiem 
obligātajiem tarifiem. 

Grozījums Nr. 30
8. PANTA 6. PUNKTS

6. Valstu regulējošās iestādes uzrauga 
attīstības tendences vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenu noteikšanā par 
viesabonentiem sniegtajiem balss un datu 

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

viesabonēšanas pakalpojumiem, jo īpaši 
Kopienas attālākajos apgabalos, un pēc 
pieprasījuma paziņo Komisijai par šādas 
uzraudzības rezultātiem 12 mēnešu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 
Informācija ir jāsniedz atsevišķi par 
korporatīvajiem, pēcapmaksas un 
priekšapmaksas abonentiem.
Pamatojoties uz valstu regulējošo iestāžu 
ziņojumiem un ņemot vērā Eiropas 
reglamentējošo iestāžu grupas atzinumu, 
Komisija 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās nosūta Parlamentam un 
Padomei analītisku ziņojumu par 
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības starptautiskajām 
viesabonēšanas cenām Kopienā. Ja 
mazumtirdzniecības starptautiskās 
viesabonēšanas cenas nav ievērojami 
kritušās pēc šīs regulas spēkā stāšanās, 
Komisija saskaņā ar reglamentējošo 
procedūru, kas precīzi izklāstīta 13. panta 
2. punktā, pieņem I Pielikumā minēto 
mobilā savienojuma pabeigšanas tarifa 
multiplikatora kritēriju. 

Grozījums Nr. 31
8. PANTA 6. A PUNKTS (jauns) 

6.a Valstu regulējošās  iestādes pārrauga 
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenu izmaiņas, lai 
viesabonentiem varētu nodrošināt īsziņu 
un citus datu sakaru pakalpojumus, un 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā reizi 
pusgadā ziņo par šādas pārraudzības 
rezultātiem Komisijai. Informāciju sniedz 
atsevišķi par korporatīvajiem, 
pēcapmaksas un priekšapmaksas 
abonentiem.
Pamatojoties uz valstu regulējošo iestāžu 
ziņojumiem un ņemot vērā Eiropas 
reglamentējošo iestāžu grupas atzinumu, 
Komisija 18 mēnešu laikā pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās nosūta Parlamentam un 
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Padomei analītisku ziņojumu par 
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības starptautiskajām 
viesabonēšanas cenām Kopienā. Ja 
mazumtirdzniecības starptautiskās 
viesabonēšanas cenas nav ievērojami 
kritušās pēc šīs regulas spēkā stāšanās, 
Komisija panāk vajadzību ar regulas 
palīdzību samazināt cenas par 
starptautisko viesabonēšanas datu sakaru 
pakalpojumiem un vajadzības gadījumā 
iesniedz priekšlikumu.

Grozījums Nr. 32
12. PANTA 1. PUNKTS

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

Komisija pārskata šīs regulas darbību un 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei ne 
vēlāk kā divus gadus pēc tās stāšanās 
spēkā. Ziņojumā Komisija izklāsta 
apsvērumus par to, vai regula vēl arvien ir 
nepieciešama, vai būtu lietderīgi ieviest 
,,maksā zvanītājs” noteikumus, un vai to 
būtu iespējams atcelt, ņemot vērā tirgus 
attīstību un konkurenci, kā arī to, vai 
darbojas labi organizēta birža, uz kuras 
balstīta viesabonēšanas minūšu un bitu 
tirdzniecība. Šim nolūkam Komisija no 
dalībvalstīm un valstu regulējošām 
iestādēm drīkst pieprasīt informāciju, kas 
sniedzama bez liekas kavēšanās.

Grozījums Nr. 33
I PIELIKUMS

Regulas 3. pantā minētie 
vairumtirdzniecības tarifi regulēto 
viesabonēšanas zvanu veikšanai 

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

Kopējie vairumtirdzniecības tarifi, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
piemērot viesabonenta vietējā sakaru tīkla 
operatoram par regulētu viesabonēšanas 
zvanu, kuram savienojums uzsākts 

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

uzsākts apmeklētajā sakaru tīklā, par katru 
minūti nepārsniedz summu, kas vienāda ar 
atbilstīgi 10. panta 3. punktam publicēto 
vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifu, kas reizināts ar koeficientu [y] par 
visiem zvaniem, kas veikti publiskā 
telefonsakaru tīklā dalībvalstī, kurā atrodas 
apmeklētais sakaru tīkls vai citā dalībvalstī 
nekā tā, kurā atrodas apmeklētais sakaru 
tīkls.

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

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

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

Grozījums Nr. 34
II PIELIKUMS 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

a) ,,valsts vidējais svērtais mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifs” ir 
operatoru ar būtisku ietekmi tirgū mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu par minūti 
vidējais rādītājs, kas izsvērts, pamatojoties 
uz katra operatora ar būtisku ietekmi tirgū 
aktīvo abonentu skaitu;

a) ,,valsts vidējais svērtais mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifs” ir 
operatoru ar būtisku ietekmi tirgū mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu par minūti 
vidējais rādītājs, kas izsvērts, pamatojoties 
uz katra operatora ar būtisku ietekmi tirgū 
kopējo tarifu minūšu skaitu.

Grozījums Nr. 35
II PIELIKUMA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

b) ,,operatora ar būtisku ietekmi tirgū 
mobilā savienojuma pabeigšanas tarifs” ir 
vidējā maksa par minūti (ieskaitot maksu 
par izsaukuma iestati), pamatojoties uz trīs 

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

minūšu zvanu pēc vidējā tarifa (t.i., 
augstāko un zemāko tarifu vidējais 
rādītājs), bez PVN un attiecīgās dalībvalsts 
valūtā, ko operators ar būtisku ietekmi 
tirgū piemēro par balss savienojuma 
pabeigšanu savā mobilo sakaru tīklā, kā 
noteikts saskaņā ar valsts regulējošās 
iestādes apstiprinātu metodoloģiju;

Grozījums Nr. 36
II PIELIKUMA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

d) ,,katra operatora ar būtisku ietekmi 
tirgū aktīvo abonentu skaits” ir katra 
operatora ar būtisku ietekmi tirgū paša 
aktīvo abonentu kopējais skaits un visu 
citu tādu mobilo sakaru operatoru aktīvo 
abonentu skaits, kuri izmanto minētā 
operatora ar būtisku ietekmi tirgū sakaru 
tīklu savu klientu balss savienojumu 
pabeigšanai;

svītrots

Grozījums Nr. 37
II PIELIKUM 1. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS

e) ,,aktīvie abonenti” ir aktīvie mobilo 
sakaru abonenti (gan priekšapmaksas, 
gan pēcapmaksas), kā noteikts saskaņā ar 
valsts regulējošās iestādes apstiprinātu 
metodoloģiju.

svītrots

Grozījums Nr. 38
II PIELIKUMA 2. PUNKTS

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

2) Vidējais mobilā savienojuma 
pabeigšanas tarifs, ko publicē saskaņā ar 
10. panta 3. punktu, ir valstu vidējo svērto 
mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu 
vidējais rādītājs.To aprēķina, izmantojot 
turpmāk 3. punktā minēto informāciju, 
kuru Komisijai paziņo valstu regulējošās 
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turpmāk 3. punktā minēto informāciju, 
kuru Komisijai paziņo valstu regulējošās 
iestādes saskaņā ar pieprasījumu atbilstīgi 
10. panta 2. vai 4. punktam.

iestādes saskaņā ar pieprasījumu atbilstīgi 
10. panta 2. vai 4. punktam.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Iespēja Eiropas pilsoņiem izmantot mobilos tālruņus, izceļojot uz ārzemēm no savām mītnes 
zemēm, ir svarīgs faktors, pievēršoties jautājumam par mobilo sakaru iekšējo tirgu Eiropā. 
Pašreizējā viesabonēšanas tirgus situācija norāda uz acīmredzamām tirgus nepilnībām, kas 
ierobežo Eiropas pilsoņu iespējas izmantot mobilos tālruņus, pārvietojoties no vienas 
dalībvalsts uz citu. 

Mēs nepārprotami atbalstām Komisijas priekšlikuma regulai par viesabonēšanu publiskajos 
mobilo sakaru tīklos Kopienā vispārējo ievirzi. Tomēr attiecībā uz cenu nepārskatāmības 
problēmu mēs saskatām vajadzību pēc uzlabojumiem, lai palīdzētu klientam izdarīt 
apzinātu izvēli, savukārt, attiecībā uz vienlīdzīgas konkurējošas vides radīšanu mobilo tīklu 
operatoriem – nolūkā paaugstināt konkurenci starptautiskajā viesabonēšanas tirgū. 

Eiropas Parlaments izprot Komisijas bažas attiecībā uz starptautisko mobilo datu pārraides 
pakalpojumu cenu regulēšanu, pamatojoties uz pašreizējo informāciju par šo tirgus sektoru, jo 
īpaši, ja netiek veikts atbilstošs ietekmes novērtējums. Tomēr Eiropas Parlaments norāda uz 
īpašo vajadzību rūpīgi novērtēt un pārraudzīt šo tirgus sektoru, jo ir vērojamas acīmredzamas 
tirgus nepilnības.  

I Tirgus nepilnības

1. Izteikti augstas cenas
Mobilo sakaru pakalpojumu cenu līmenis, ko piedāvā klientiem viesabonēšanai, ir svārstījies 
no augsta līdz pārmērīgi augstam. Kaut arī tarifi ir bijuši nepamatoti augsti tieši 
mazumtirdzniecības līmenī, ir noskaidrots, ka arī vairumtirdzniecības līmenī vietējo tīkla 
operatoru, jo īpaši mazo operatoru, noteiktie tarifi ievērojami pārsniedz izmaksas, ko reāli 
sedz šie vietējā tīkla operatori, un tādējādi tiek apdraudēta godīga konkurence.

2. Nepārskatāmība
Eiropas pilsoņiem ir vajadzīga nepārprotami kvalitatīva komunikācija. Ņemot vērā, ka 
astoņiem no desmit ES pilsoņiem ir mobilais tālrunis un ka dažās dalībvalstīs pārklājuma 
rādītāji pārsniedz 100% (Itālijā 123,2%, Portugālē 117,1%, Apvienotajā Karalistē 116,3%)1, 
vajadzība ir acīmredzama. Šajā nolūkā svarīgi ir pārskatāmi cenu mehānismi. ,,Uzņēmums-
uzņēmums” līmenī pārskatāmībai ir jānodrošina iekšējā tirgus darbība. ,,Uzņēmums- klients” 
līmenī galvenais mērķis ir nodrošināt klientam pilnīgu un salīdzināmu informāciju par 
pašreizējām cenām, lai palīdzētu klientam veikt labi pamatotu izvēli.

II Nefunkcionējoša iekšējā telekomunikāciju tirgus trūkumi

1. Lisabonas stratēģijas mērķu nesasniegšana
  

1Rādītāji uz 2005. gada 4.ceturškņa beigām. 
Avots: Credit Suisse, Prof. Gerpott Analysis.
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Galvenais Lisabonas darba kārtības mērķis ir līdz 2010. gadam padarīt Eiropas ekonomiku par 
konkurētspējīgāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē. 2005. gada marta Eiropas 
Padome aicināja Padomi un dalībvalstis pārskatīt Lisabonas stratēģiju, galveno uzmanību 
atkārtoti pievēršot izaugsmes un nodarbinātības jautājumiem Eiropā. Uz vienlīdzīgiem 
noteikumiem funkcionējošs darba tirgus varētu dot jaunu stimulu Eiropas ekonomikas 
konkurētspējai. Lai nodrošinātu Eiropas tirgus konkurētspēju globālā mērogā, ir 
jāizveido dinamisks iekšējais tirgus bez iekšējiem šķēršļiem. Nepamatoti augstas cenas, 
kas attur klientus no mobilo tālruņu lietošanas, rada šķēršļus iekšējā pakalpojumu tirgū. 

2. Uz zināšanām pamatota iekšējā tirgus izveides problēma 
Mobilo sakaru tirgus, kas veido daļu no plašākā informācijas sabiedrības pakalpojumu tirgus, 
ietver ne tikai balss telefonēšanu, bet arī citu jaunāku mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanu. 
Tādi pakalpojumi kā balss pakalpojumi VOIP (Voice Over Internet Protocol), trešās paaudzes 
tīkli (3G), GPS sistēma, Wi-Fi, mobilie interneta sakari un televīzija, kā arī jaunie mobilie 
tālruņi, kas atbalsta mobilo datu pārraidi plašākā mērogā ir daudzsološi jauninājumi, kuru 
ieviešanu nevajadzētu aizkavēt, ignorējot pieprasījumu biedējoši augsto cenu dēļ. 

3. Pašregulējuma mehānisma apgrūtināta darbība
Pašregulējums nozīmētu to, ka operatori vai asociācijas savstarpēji apspriedīs un vienosies par 
vadlīnijām Eiropas mērogā. Operatoriem būtu jānodrošina cenu ievērojamu pazemināšanu 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības līmenī. Acīmredzami šādi priekšlikumi nav vēl 
pagaidām īstenoti. 

4. Trūkumu atspoguļojums skaitļos
Aptauju rezultāti liecina, ka

• gandrīz astoņiem no desmit eiropiešu ir mobilais tālrunis; 
• mobilo tālruņu lietotāji ļoti uzticas starptautiskajiem viesabonēšanas pakalpojumiem, 

tā kā vairums lietotāju (9 no 10), ceļojot ārzemēs, izvēlas šos pakalpojumus tā vietā, 
lai iegādātos jaunu SIM karti; 

• pārliecinošs lietotāju vairākums, ceļojot ārzemēs, ierobežo savus mobilos sakarus; 
• pārmērīgas sakaru izmaksas ir daudzkārt (81% atbilžu) galvenais iemesls, kādēļ 

eiropieši ceļojumu laikā retāk lieto savu mobilo tālruni; 
• nopietna problēma ir nepārskatāmība attiecībā uz cenām, tā kā 4 no 10 eiropiešiem 

nav skaidra priekšstata par viņu veikto sarunu izmaksām; 
• pārliecinošs eiropiešu vairākums (70% atbilžu) vēlas, lai Eiropas Savienībā īstenotu 

pasākumus, kas regulētu cenas par zvaniem un teksta ziņojumiem, lai viesabonēšanas 
tarifi nebūtu nesamērīgi augsti salīdzinājumā ar vietējām cenām. 

B Ierosinātie uzlabojumi

Pareizi organizēta Eiropas iekšējā telekomunikāciju tirgus izveide ir šīs regulas svarīgākais 
mērķis. Ir jāpārvar ģeogrāfisku apstākļu radītas barjeras, kas kavē dinamiskas konkurences
attīstību. Klientu un visas nozares labā ir jāpaaugstina pārskatāmība, kas varētu būt arī zināms 
ieguldījums kopējā mērķa sasniegšanai. 
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5. Vairumtirdzniecības regulējums

Cenu regulējums vairumtirdzniecības līmenī ir galvenais dzinējspēks, kas ļautu sasniegt 
augstākminētos mērķus. Lai nodrošinātu konkurenci, cenu regulējumam būtu jārada 
līdzvērtīgi konkurences apstākļi liela un maza mēroga, vecākiem un jaunākiem (piekļuve 
tirgum), ziemeļu un dienvidu (tūrisms), un austrumu un rietumu (ienākumu līmenis)
operatoriem. Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, visi operatori būtu jāpiesaista obligātajam 
noteikumam par viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu vairumtirdzniecības līmenī.

Vairumtirdzniecības regulējuma pamatojumam ir jābūt pārskatāmam, bez manipulācijas 
ietekmes, vienlīdzīgi piemērojamam visās dalībvalstīs, un tam nevajadzētu radīt pārmērīgu 
administratīvo slogu regulējošām iestādēm. 

Šai regulai vairumtirdzniecības līmenī ir jāpamatojas uz mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifiem, kurus aprēķina kā vidējos rādītājus visās 27 dalībvalstīs. Cenu absolūto virsotni 
vairumtirdzniecības līmenī aprēķina, reizinot vidējos mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifus ar vienoto koeficientu. Neviens mobilā tīkla operators nedrīkst piemērot citiem 
operatoriem tarifus, kas pārsniedz šo robežu.

Cenu regulējums vairumtirdzniecības līmenī būtu jāievieš nekavējoties. 

6. Termiņa beigu klauzula

Ja nozarē būtu jāievieš akciju tirgus, kas aptvertu visu Eiropas viesabonēšanas tirgu 
(ienākošos un izejošos zvanus), uz operatoriem, kuri šajā akciju tirgū pilnībā pārdodu savas
viesabonēšanas minūtes, vairs neattiektos noteikumi vairumtirdzniecības līmenī.

7. Mazumtirdzniecības regulējums

Cenu regulējumam mazumtirdzniecības līmenī būtu galvenokārt jānodrošina, ka 
vairumtirdzniecības līmeņa operatoru piemērotais cenu pazeminājums nonāk līdz abonentiem, 
vienlaicīgi atstājot operatoriem iespējas jaunu pakalpojumu un tarifu pakešu ieviešanai. 

Absolūtā cenu virsotne mazumtirdzniecības līmenī attiecas tikai uz regulēto 
mazumtirdzniecības tarifu (,,Eiropas tarifs”), kuru kā obligātu nosacījumu piedāvā jebkurš 
operators. Šo tarifu veido visaptverošā cena par zvanu vai par minūti, un to var pieņemt 
Eiropas Parlaments vai vajadzības gadījumā- Eiropas Padome. Operatoriem ir pienākums 
sniegt pilnīgu informāciju par nosacījumiem sakarā ar šo tarifu, kā arī ļaut abonentam brīvi 
izvēlēties ,,Eiropas tarifu”. 

Lai paaugstinātu konkurenci mobilo datu pārraides tirgū un nodrošinātu Eiropas mēroga 
viesabonēšanas pakalpojumu cenu salīdzināmību, operatoriem ir pienākums piedāvāt 
starptautisko visaptverošo ikmēneša vienoto likmi. Šai vienotajai likmei jāietver 
pamatlikme, vietējos un starptautiskos viesabonēšanas zvanu tarifus, cenu par mobilo datu 
pārraidi (īsziņas, multivides ziņojumi, mobilā TV, u.c.), kā arī cenu par jebkādiem abonentam 
vēlākā laika posmā nodrošinātajiem pakalpojumiem. Vienotajai likmei cenu regulējumu 
nepiemēro. 
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Ja operatori izpilda abas prasības (,,Eiropas tarifs" un visaptverošā vienotā likme), visiem 
pārējiem esošajiem vai jaunajiem starptautisko viesabonēšanas tarifu modeļiem 
reglamentējošos noteikumus nepiemēro, tādējādi ļaujot operatoriem pašiem brīvi saskaņot 
pakalpojumu paketes. 
Cenu regulējums mazumtirdzniecības līmenī stājas spēkā nekavējoties un izbeidzas līdz ar 
ģeogrāfisku apstākļu radīto cenu barjeru pārvarēšanu un pareizi funkcionējoša iekšējā tirgus 
izveidi. 

8. Pārskatāmība

Aktīva ,,spiediena sistēma" ir ieteicamāka par cenu informāciju pēc pieprasījuma (,,vilkmes 
sistēma”). Šim nolūkam surogātinformācijas apjomi ir jāsamazina līdz informācijai par 
cenām, un abonentiem, ja tie vēlas, ir jādod iespēja pārslēgties uz ,,vilkmes sistēmu”. 

Abonenti ir savlaicīgi jāinformē par izmaksām, ar kādiem tiem jārēķinās viesabonēšanas 
laikā. 

Attiecībā uz izmaksām par abonentu informēšanu ir jānodrošina proporcionalitāte. 

Lai būtu iespējams pārorientēties uz vairumtirdzniecības līmenī piemērotajām pazeminātajām 
cenām, ir jāpaaugstina pārskatāmība cenām, kuras piemēro pašu operatoru vidū. Kamēr 
nedarbojas Eiropas mēroga regulējoša iestāde, vietējo regulējošo iestāžu pienākums ir 
nodrošināt pārskatāmību. 

9. Turpmākie pasākumi

Eiropas Parlaments lūdz Komisiju rūpīgi pārraudzīt cenu izmaiņas starptautisko mobilo 
datu pārraides tirgū un novērtēt vajadzību pēc turpmākiem noteikumiem šajā jomā. 
Referents norāda uz risku saistībā ar jauno tehnoloģiju un pakalpojumu ieviešanu šajā jomā 
pārmērīgo izmaksu dēļ.  

C. Sasniedzamie mērķi

Šajā sakarā ierosinātajai regulai ir jāievirza līdzsvarota pieeja, ņemot vērā gan klienta, gan 
mobilo telekomunikāciju nozares pārstāvju intereses. Tas ļautu panākt ievērojamu 
viesabonēšanas cenu samazināšanos, kā arī saglabāt līdzsvarotus konkurences apstākļus 
konkurējošo mobilo sakaru operatoru vidū. 
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