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ĪSS PAMATOJUMS

Pašreizējais viesabonēšanas regulējums (spēkā kopš 2007. gada, grozīts 2009. gadā) paredz 
regulētus tarifus viesabonēšanas zvaniem un SMS īsziņām, taču 2012. gada 30. jūnijā tas 
zaudēs spēku. Regulējums ir bijis efektīvs, jo ar to izdevies ievērojami samazināt gan 
viesabonēšanas zvanu, gan viesabonēšanas īsziņu cenas. Tomēr mazumtirdzniecības cenas ir 
ļoti tuvu Savienības noteiktajiem maksimālajiem tarifiem, un vēl aizvien trūkst konkurences.

Referente vēlētos atgādināt, ka Komisija savā digitālajā programmā Eiropai kā vienu no 
mērķiem ir izvirzījusi panākt, lai līdz 2015. gadam starpība starp viesabonēšanas tarifiem un 
tarifiem vietējā sakaru tīklā tuvotos nullei. Referente uzskata — lai tuvotos šim mērķim, 
jāatrod tāds risinājums, ar kuru tiktu panākta konkurence un efektīva viesabonēšanas tīkla
darbība arī pēc šī datuma. Referente arī atgādina, ka ar pasākumiem, kas veikti platjoslas tīklu 
izveidei, varētu atbalstīt arī tādu instrumentu izstrādi, kas piedāvātu alternatīvu 
viesabonēšanas pakalpojumiem.

Jaunais regulas priekšlikums (Viesabonēšana III) turpina reglamentēt viesabonēšanas tarifus 
zvaniem un īsziņām un paredz jaunu būtiski svarīgu elementu, proti, Eiropas tarifu 
mazumtirdzniecības datu viesabonēšanas pakalpojumus. Ar priekšlikumu tiek ieviesta arī 
virkne strukturālu pasākumu, kuru mērķis ir veicināt konkurenci, vienlaikus saglabājot cenu 
ierobežojumus kā pagaidu „drošības tīklu” patērētājiem, kamēr cenas pašas nav samazinājušās 
konkurences rezultātā.

Pēc 2014. gada 1. jūlija jāļauj patērētājiem slēgt mobilo sakaru viesabonēšanas līgumus 
atsevišķi no vietējo mobilo sakaru pakalpojumu līgumiem. Tas veicinās konkurenci 
viesabonēšanas tirgū un attīstību. Mazumtirdzniecības cenu regulācija jāturpina līdz 
2016. gada 1. jūnijam, taču šo termiņu var pagarināt, kamēr pilnībā sāk darboties regulā 
paredzētie strukturālie pasākumi.

Cenu ierobežojumi un strukturālie pasākumi

Referente vēlas uzsvērt, ka ir iespējams samazināt Komisijas priekšlikumā paredzētos cenu 
ierobežojumus. Augsto cenu iemesls ir konkurences trūkums viesabonēšanas tirgū, kas 
savukārt liecina par strukturālām problēmām tirgū. Šā iemesla dēļ pašreizējās situācijas 
risinājuma pamatā ir jābūt strukturāliem pasākumiem, kurus papildina ar pagaidu cenu 
regulācijas pasākumiem. Cenu ierobežojumiem (gan vairumtirdzniecībā, gan 
mazumtirdzniecībā) jābūt arī tādiem, kas nodrošina pietiekamas iespējas jauniem 
piedāvātājiem ienākt tirgū un līdz ar to palielināt konkurenci.

Neraugoties uz iepriekš minēto, tehnoloģijas attīstās ātri un līdz šim apspriestajiem 
tehniskajiem atsaistīšanas risinājumiem ir daudz priekšrocību, taču tiem ir arī trūkumi un 
neskaidri aspekti, tādēļ referente uzskata, ka ar regulu nevajadzētu veicināt viena konkrēta 
tehniskā risinājuma ieviešanu. Tā vietā jāizceļ un jāsaglabā noteikti elementi (tostarp iespēja 
paturēt savu mobilā tālruņa numuru), kurus jāspēj izpildīt ar tehnisko risinājumu, taču galīgais 
lēmums par tehniskā risinājuma formu jāpieņem nozares tehniskajiem ekspertiem. Tādējādi 
tiktu panākta efektīva jaunās regulas darbība, jo patērētāji nebūtu spiesti izmantot jaunus 
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pakalpojumus sarežģīto tehnisko risinājumu dēļ. Šāda pieeja arī ļautu izvairīties no tādu 
tiesību aktu pieņemšanas, kas īstenošanas laikā jau ir novecojuši.

Patērētāju tiesību aizsardzība un pārredzamība

Vairākos ziņojumos norādīts, ka pēc iepriekšējo viesabonēšanas regulu pieņemšanas cenu 
pārredzamība ir ievērojami uzlabojusies. Tomēr referente vēlas atgādināt, ka nevajag apstāties 
pie sasniegtā.

Izstrādājot ierosinātās strukturālās pārmaiņas, īpaša uzmanība jāpievērš tādiem aspektiem kā 
ērta izmantojamība patērētājiem un pārredzamība; patērētājiem jāsniedz skaidra un saprotama 
informācija, kas palīdz salīdzināt cenas un iespējas mainīt viesabonēšanas operatorus.

Ierodoties citā valstī Savienībā vai ārpus tās, patērētājiem ir jāsaņem īsziņa ar detalizētu 
informāciju par viesabonēšanas cenām. Turklāt 50 eiro liels „drošības ierobežojums” vai arī 
personiski izvēlēts drošības ierobežojums ar citu summu, kas ļauj izvairīties no šokējoši 
lieliem rēķiniem, ir jāattiecina arī uz trešām valstīm. Patērētājiem būtu arī jāsaņem 
paziņojums no operatora tad, kad tie ir pietuvojušies viesabonēšanas „drošības 
ierobežojumam”.

Kopumā referente uzsver, ka Komisijai vajadzēja izmantot šīs pārskatīšanas piedāvāto 
iespēju, lai izveidotu skaidrāku regulas struktūru, konsolidējot visus patērētāju aizsardzības 
noteikumus (tostarp attiecībā uz šokējoši lieliem rēķiniem) un pārredzamības prasības, kas 
piemērojamas visiem viesabonēšanas pakalpojumiem, papildinot šos noteikumus ar 
konkrētiem pasākumiem, kas attiecas uz balss zvanu, SMS un MMS īsziņu un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem. Tādējādi iedzīvotājiem rastos lielāka skaidrība par viņu 
tiesībām, regula kļūtu vieglāk uztverama un veicinātu labāku likumdošanas praksi.
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GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Mērķis samazināt atšķirību starp 
vietējiem un viesabonēšanas tarifiem, kas 
iekļauts Komisijas 2011.–2015. gada 
salīdzinošās novērtēšanas sistēmā1 un ko 
pēc tam dalībvalstis apstiprināja 
2009. gada novembrī, un kas tika iekļauts 
arī Komisijas paziņojumā „Digitālā 
programma Eiropai”2, būtu jāsaglabā arī 
šajā regulā. Viesabonēšanas pakalpojumu 
pārdošana atsevišķi no iekšzemes mobilo 
sakaru pakalpojumiem būtu jāpalielina 
konkurence un tādēļ jāsamazina 
patērētājiem cenas un jārada kopējs 
viesabonēšanas tirgus Savienībā bez 
nozīmīgu atšķirību radīšanas starp valstu 
un viesabonēšanas tarifiem.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM(2010)0245.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Augstais viesabonēšanas cenu 
līmenis ir nozīmīgs traucēklis pilsoņiem, 
kas studē vai strādā valstī, kura nav viņu 
izcelsmes dalībvalsts.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dati par Savienības  mēroga zvanu , 
SMS un datu  viesabonēšanas pakalpojumu 
cenu izmaiņām kopš Regulas (EK) Nr. 
717/2007 un to grozošās Regulas (EK) 
Nr. 544/2009  stāšanās spēkā, tostarp jo 
īpaši tie, kurus apkopojušas valstu 
regulējošās iestādes un kuri paziņoti katru 
ceturksni ar BEREC  starpniecību, 
nesniedz pierādījumus, kas liecinātu, ka 
konkurence mazumtirdzniecības vai 
vairumtirdzniecības līmenī ir ievērojami 
attīstījusies un, visticamāk,  varēs būt 
ilgtspējīga pēc 2012.  gada jūnija, ja netiks 
paredzēti regulatīvi pasākumi. Minētie dati 
liecina par to, ka mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības cenas vēl aizvien  ir to 
robežvērtību līmenī, kas noteiktas ar 
Regulu (EK) Nr. 717/2007, kurā grozījumi 
izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 544/2009,  vai 
tuvu tam, un konkurence līmenī zem 
noteiktajām robežvērtībām ir visai maza.

(16) Dati par Savienības mēroga zvanu, 
SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumu 
cenu izmaiņām kopš Regulas (EK) 
Nr. 717/2007 un to grozošās Regulas (EK) 
Nr. 544/2009 stāšanās spēkā, tostarp jo 
īpaši tie, kurus apkopojušas valstu 
regulējošās iestādes un kuri paziņoti katru 
ceturksni ar BEREC starpniecību, nesniedz 
pierādījumus, kas liecinātu, ka konkurence 
mazumtirdzniecības vai 
vairumtirdzniecības līmenī ir ievērojami 
attīstījusies un, visticamāk, varēs būt 
ilgtspējīga pēc 2012. gada jūnija, ja netiks 
paredzēti regulatīvi pasākumi. Minētie dati 
liecina par to, ka mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības cenas vēl aizvien ir 
daudz augstākas nekā vietējās cenas un 
saglabājas to robežvērtību līmenī, kas 
noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 717/2007, 
kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) 
Nr. 544/2009, vai tuvu tam, un konkurence 
līmenī zem noteiktajām robežvērtībām ir 
visai maza.

Grozījums Nr. 5



AD\890078LV.doc 7/51 PE478.349v02-00

LV

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Tādējādi, kad saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 717/2009, kurā grozījumi izdarīti ar 
Regulu (EK) Nr. 544/2009,  2012.  gada 
jūnijā zaudēs spēku regulatīvie 
aizsargmehānismi, ko piemēro Savienības
mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem 
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības līmenī, pastāv liela 
iespēja, ka konkurences spiediena trūkums 
viesabonēšanas tirgū un stimuls mobilo 
sakaru operatoriem paaugstināt 
viesabonēšanas radītos ienākumus būs par 
pamatu tādām vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenām par Savienības
iekšienē piemērotiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kurās nav pamatoti 
atspoguļotas attiecīgās pakalpojuma 
sniegšanas faktiskās izmaksas, tādējādi 
apdraudot šajā  regulā noteiktos mērķus. 
Tādēļ regulatīvā intervence mobilo sakaru 
viesabonēšanas tirgū  būtu jāpagarina pēc 
2012.  gada 30. jūnija , lai nodrošinātu 
iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, ļaujot 
attīstīties konkurencei un vienlaikus
garantējot, ka klienti turpina  gūt 
priekšrocības no tā, ka nepiemēros 
pārmērīgi augstas cenas salīdzinājumā ar 
konkurētspējīgiem iekšzemes tarifiem.

(17) Tādējādi, kad saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 717/2009, kurā grozījumi izdarīti ar 
Regulu (EK) Nr. 544/2009, 2012. gada 
jūnijā zaudēs spēku regulatīvie 
aizsargmehānismi, ko piemēro Savienības 
mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem 
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības līmenī, pastāv liela 
iespēja, ka konkurences spiediena trūkums 
viesabonēšanas tirgū un stimuls mobilo 
sakaru operatoriem paaugstināt 
viesabonēšanas radītos ienākumus būs par 
pamatu tādām vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenām par Savienības 
iekšienē piemērotiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kurās nav pamatoti 
atspoguļotas attiecīgās pakalpojuma 
sniegšanas faktiskās izmaksas, tādējādi 
apdraudot šajā regulā noteiktos mērķus. 
Tādēļ regulatīvā intervence mobilo sakaru 
viesabonēšanas tirgū būtu jāpagarina pēc 
2012. gada 30. jūnija, lai nodrošinātu tarifu 
ievērojamu samazinājumu ar mērķi 
2015. gadā panākt to, ka vairs nav nekādu 
atšķirību starp vietējiem un 
viesabonēšanas tarifiem, kā tas norādīts 
Digitālajā programmā Eiropai.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Aizsargāt interneta neitralitātes un 
atklātības principus un tiešo lietotāju 
iespējas piekļūt informācijai un izplatīt to, 
kā arī izmantot lietojumprogrammas un 
pakalpojumus pēc savas izvēles ― tam 
jākļūst pat vēl svarīgākam, jo digitālais 
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vienotais tirgus ir izveidots jo īpaši, 
izmantojot viesabonēšanu.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Komisijas paziņojumā „Digitālā 
programma Eiropai” izvirzīts mērķis, ka 
līdz 2013. gadam jāpanāk, lai platjoslas 
pamatpakalpojumi būtu pieejami 100 % 
Savienības iedzīvotāju. Turklāt Komisija 
savā paziņojumā „Platjosla Eiropā: 
ieguldījums digitāli virzītā izaugsmē”1 ir 
ieskicējusi, kā Savienībā būtu labāk 
izvērst un apgūt ātru un īpaši ātru 
platjoslu, lai stimulētu digitālās 
ekonomikas attīstību, kas ļautu veidot 
jaunus pakalpojumus.
_____________
1COM(2010)0472.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17c) Viens no svarīgākajiem Savienības 
mērķiem ir tādu bezvadu platjoslas tīklu 
attīstīšana, kas ļautu piekļūt internetam 
un citām inovatīvām 
lietojumprogrammām, un šajā sakarībā 
pirmās daudzgadu radiofrekvenču spektra 
politikas programmas, kas izveidota ar 
[Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. …/.../ES], mērķis ir laikus 
piešķirt pietiekamu un piemērotu 
radiofrekvenču spektru Savienības 
politikas mērķus atbalstam, lai pēc 
iespējas labāk varētu apmierināt 
pieaugošo pieprasījumu pēc bezvadu 
datplūsmas. Eiropas Parlaments 
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2011. gada 6. jūlija rezolūcijā „Platjosla 
Eiropā — ieguldījums digitāli virzītā 
izaugsmē”1 aicina Komisiju koordinēt 
dalībvalstu labu praksi tādā jomā kā 
publiski pieejami, ātri bezmaksas bezvadu 
interneta tīkli sabiedriskajā transportā.
_____________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0322.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
17.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17d) Komisija savā ziņojumā par 
starpposma ziņojumu par viesabonēšanas 
pakalpojumu situācijas attīstību Eiropas 
Savienībā1 norāda, ka tehnoloģiju 
attīstība un/vai alternatīvas 
viesabonēšanas pakalpojumiem, 
piemēram, balss intertīkla pārraides 
protokols (VoIP) vai bezvadu internets var 
uzlabot konkurenci Savienības 
viesabonēšanas tirgū; lai gan šīs 
alternatīvas, īpaši VoIP pakalpojumi, 
aizvien plašāk tiek izmantoti vietējā 
līmenī, nav novērojams nopietns 
pieaugums šo pakalpojumu izmantošanai 
viesabonēšanas režīmā.
_____________
1COM(2010)0356.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tāpēc būtu jāievieš noteikumi, ar ko 
uzliek pienākumu apmierināt samērīgus 
pieprasījumus par vairumtirdzniecības 
piekļuvi publiskajiem mobilo sakaru 

(19) Tāpēc būtu jāievieš noteikumi, ar ko 
uzliek pienākumu apmierināt samērīgus 
pieprasījumus par vairumtirdzniecības 
piekļuvi publiskajiem mobilo sakaru 
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tīkliem viesabonēšanas pakalpojumu
sniegšanas nolūkā. Šādus pieprasījumus 
drīkstētu noraidīt vienīgi, pamatojoties uz 
objektīviem un labi argumentētiem 
kritērijiem, kurus valstu regulējošās 
iestādes noteiktu katrā atsevišķā gadījumā, 
ievērojot 17. pantā minēto strīda 
izšķiršanas procedūru. Lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus apstākļus, vairumtirdzniecības 
piekļuve viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā būtu jāpiešķir saskaņā ar 
šajā regulā noteiktajām regulējošajām 
saistībām, ko piemēro vairumtirdzniecības 
līmenī, un būtu jāņem vērā dažādi izmaksu 
elementi, kas vajadzīgi šādas piekļuves 
nodrošināšanai. Konsekventa regulatīva 
pieeja attiecībā uz vairumtirdzniecības 
piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā novērstu nevienmērību 
starp dalībvalstīm.

tīkliem viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā. Šādus pieprasījumus 
drīkstētu noraidīt vienīgi, pamatojoties uz 
objektīviem un labi argumentētiem 
kritērijiem, kurus valstu regulējošās 
iestādes noteiktu katrā atsevišķā gadījumā, 
ievērojot 17. pantā minēto strīda 
izšķiršanas procedūru. Lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus apstākļus, vairumtirdzniecības 
piekļuve viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā būtu jāpiešķir saskaņā ar 
šajā regulā noteiktajām regulējošajām 
saistībām, ko piemēro vairumtirdzniecības 
līmenī, un Direktīvas 2002/19/EK 
attiecīgajiem nosacījumiem, kas ietver 
noteikumus par nediskrimināciju un 
savstarpēju savietojamību, un būtu jāņem 
vērā dažādi izmaksu elementi, kas 
vajadzīgi šādas piekļuves nodrošināšanai. 
Konsekventa regulatīva pieeja attiecībā uz 
vairumtirdzniecības piekļuvi 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā novērstu nevienmērību starp 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Patērētājiem vajadzētu būt tiesībām 
izvēlēties viesabonēšanas pakalpojumus, 
ko pārdod atsevišķi no to iekšzemes 
mobilo sakaru pakalpojumu komplekta. 
Būtu jānosaka viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķas pārdošanas 
pamatprincipi, kas saskaņoti jāievieš visā 
Savienībā. Patērētājiem vajadzētu būt 
iespējai pirkt viesabonēšanas pakalpojumus 
no cita operatora, nemainot numuru un
tādā veidā, kas nodrošina pakalpojumu 
sadarbspēju, un viesabonēšanas 
pakalpojumiem vajadzētu būt pieejamiem 
jebkur Savienībā un vienāda līmeņa 
kvalitātē.

(22) Patērētājiem vajadzētu būt tiesībām 
izvēlēties viesabonēšanas pakalpojumus, 
ko pārdod atsevišķi no to iekšzemes 
mobilo sakaru pakalpojumu komplekta 
Savienībā. Būtu jānosaka viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķas pārdošanas 
pamatprincipi, kas saskaņoti jāievieš visā 
Savienībā. Vietējo mobilo sakaru 
operatoru piedāvātajiem viesabonēšanas 
pakalpojumu nosacījumiem vajadzētu būt 
tādiem, ko abonenti var viegli salīdzināt. 
Tādēļ Komisijai vajadzētu ierosināt 
vienotus kritērijus šādas informācijas 
sniegšanai. Lai to paveiktu, vajadzētu 
deleģēt Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
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Savienības darbību 290. pantu. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija rīkotu attiecīgas 
apspriedes ar BEREC un ieinteresētajām 
personām, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, jānodrošina vienlaicīga, 
savlaicīga un atbilstoša attiecīgo 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Kamēr šādi 
kritēriji nav pieņemti, dalībvalstu 
regulatoriem vajadzētu mudināt sniegt 
salīdzināmu informāciju, piemēram, 
izveidot bukletus, kuros par pamatu 
izmantota atsauce uz regulētajiem 
tarifiem, kas piemērojami attiecīgajiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem.
Patērētājiem vajadzētu būt iespējai pirkt 
viesabonēšanas pakalpojumus no cita 
operatora, nemainot numuru, tādā veidā, 
kas nodrošina pakalpojumu sadarbspēju īsā 
laikposmā, un viesabonēšanas 
pakalpojumiem vajadzētu būt pieejamiem 
jebkur Savienībā un vienāda līmeņa 
kvalitātē.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Abonentiem vajadzētu būt iespējai 
pēc iespējas īsā laikā, bez soda sankcijām 
un bez maksas viegli pieslēgties citam 
viesabonēšanas operatoram vai 
pārslēgties no viena viesabonēšanas 
operatora uz citu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Operatori jāmudina pat ātrāk 
sasniegt Eiropas digitālās programmas 
mērķus. Jo īpaši jāatbalsta mērķis, lai 
atšķirība starp vietējiem un 
viesabonēšanas tarifiem līdz 2015. gadam 
pietuvinātos nullei. Tāpēc, lai to 
stimulētu, operatori, kas ir gatavi sniegt 
tādus viesabonēšanas piedāvājumus, kuri 
ir līdzvērtīgi vai tikai nedaudz augstāki 
nekā to vietējie tarifi, ir jāatbrīvo no 
pienākuma veikt strukturālos pasākumus 
attiecībā uz viesabonēšanas pakalpojumu 
atsevišķu pārdošanu. Vietējiem telesakaru 
regulatoriem jāpiešķir šādi atbrīvojumi, 
ievērojot stingrus noteikums, un 
neatbilstības gadījumā viņiem arī jābūt 
iespējai atcelt atbrīvojumu. Šai sistēmai 
arī jāatzīst novatoriskāki piedāvājumi, 
piemēram, „viesabonēšana kā vietējā 
abonēšana” vai ikmēneša maksājuma 
piedāvājumi, kas būtu pārskatāmāki 
patērētājiem un neprasītu nekādu 
patērētāja rīcību.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Pārejas periodā, kad izmanto 
aizsargājošos ierobežojumus,  jauni 
viesabonēšanas klienti būtu pilnībā 
jāinformē par tarifiem, kas viesabonēšanai 
pieejami Savienībā  , tostarp par tarifiem, 
kas atbilst pagaidu  Eiropas tarifam. 
Pašreizējiem viesabonēšanas klientiem
noteiktā laika posmā būtu jādod iespēja 
izvēlēties jaunu tarifu, kas atbilst pagaidu
Eiropas tarifam vai jebkuram citam 
viesabonēšanas tarifam. Attiecībā uz 
pašreizējiem viesabonēšanas klientiem, kas 
minētajā laika posmā nav veikuši izvēli, 

(33) Pārejas periodā, kad izmanto 
aizsargājošos ierobežojumus, jauni 
viesabonenti būtu pilnībā jāinformē 
skaidrā un saprotamā veidā par tarifiem, 
kas viesabonēšanai pieejami Savienībā, 
tostarp par tarifiem, kas atbilst pagaidu 
Eiropas tarifam. Pašreizējiem 
viesabonentiem noteiktā laika posmā būtu 
jādod iespēja izvēlēties jaunu tarifu, kas 
atbilst pagaidu Eiropas tarifam vai 
jebkuram citam viesabonēšanas tarifam. 
Attiecībā uz pašreizējiem viesabonentiem, 
kas minētajā laika posmā nav veikuši 
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būtu jānošķir tie, kas jau bija izvēlējušies 
noteiktu viesabonēšanas tarifu vai 
komplektu pirms šīs regulas stāšanās 
spēkā, un tie, kas to nebija izdarījuši. Tiem, 
kas ietilpst otrajā kategorijā, būtu 
automātiski jāpiemēro tarifs, kas atbilst šai 
regulai. Viesabonēšanas klientiem, kas jau 
izmanto īpašus viesabonēšanas tarifus vai 
komplektus, kuri atbilst viņu 
individuālajām prasībām un kurus viņi 
tādēļ ir izvēlējušies, būtu jāturpina 
piemērot viņu iepriekš izvēlētais tarifs vai 
komplekts, ja pēc tam, kad viņiem ir 
atgādināts par viņu pašreizējiem tarifu 
nosacījumiem, viņi nav izdarījuši izvēli 
attiecīgajā laika posmā. Šādi īpaši 
viesabonēšanas tarifi vai komplekti varētu 
ietvert, piemēram, vienotas likmes 
viesabonēšanas maksu, privātus tarifus, 
tarifus ar papildu fiksētu viesabonēšanas 
maksu vai tarifus ar maksu par minūti, kas 
ir zemāki nekā maksimālais Eiropas tarifs, 
vai tarifus ar maksu par izsaukuma iestati.

izvēli, būtu jānošķir tie, kas jau bija 
izvēlējušies noteiktu viesabonēšanas tarifu 
vai komplektu pirms šīs regulas stāšanās 
spēkā, un tie, kas to nebija izdarījuši. Tiem, 
kas ietilpst otrajā kategorijā, būtu
automātiski jāpiemēro tarifs, kas atbilst šai 
regulai. Viesabonentiem, kas jau izmanto 
īpašus viesabonēšanas tarifus vai 
komplektus, kuri atbilst viņu 
individuālajām prasībām un kurus viņi 
tādēļ ir izvēlējušies, būtu jāturpina 
piemērot viņu iepriekš izvēlētais tarifs vai 
komplekts, ja pēc tam, kad viņiem ir 
atgādināts par viņu pašreizējiem tarifu 
nosacījumiem un par piemērojamajiem 
Eiropas tarifiem, viņi dara zināmu izvēli 
savam operatoram. Šādi īpaši 
viesabonēšanas tarifi vai komplekti varētu 
ietvert, piemēram, vienotas likmes 
viesabonēšanas maksu, privātus tarifus, 
tarifus ar papildu fiksētu viesabonēšanas 
maksu vai tarifus ar maksu par minūti, kas 
ir zemāki nekā maksimālais Eiropas tarifs, 
vai tarifus ar maksu par izsaukuma iestati.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Šī regula paredz, ka direktīvas, kas 
veido 2002. gada reglamentējošos 
noteikumus elektronisko sakaru jomā, 
neskar konkrētus pasākumus, kuri 
pieņemti, lai regulētu mobilo balss 
telefonsakaru zvanu Savienības  mēroga 
viesabonēšanas cenas, un Savienības
mēroga viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem ar šo regulu var prasīt mainīt 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības 
tarifus, lai ievērotu šīs regulas prasības, 
tāpēc šādām izmaiņām, ievērojot 
dalībvalstu tiesību aktus, ar kuriem 
transponē 2002. gada reglamentējošos 
noteikumus elektronisko sakaru jomā, 

(34) Šī regula paredz, ka direktīvas, kas 
veido 2002. gada reglamentējošos 
noteikumus elektronisko sakaru jomā, 
neskar konkrētus pasākumus, kuri 
pieņemti, lai regulētu mobilo balss 
telefonsakaru zvanu Savienības mēroga 
viesabonēšanas cenas, un Savienības 
mēroga viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem ar šo regulu var prasīt mainīt 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības 
tarifus, lai ievērotu šīs regulas prasības, 
tāpēc šādām izmaiņām, ievērojot 
dalībvalstu tiesību aktus, ar kuriem 
transponē 2002. gada reglamentējošos 
noteikumus elektronisko sakaru jomā, 
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nebūtu jārada tiesības mobilo sakaru 
abonentiem atteikties no līgumiem.

nebūtu jārada tiesības mobilo sakaru 
abonentiem atteikties no līgumiem. Līdzīgi 
arī brīvība mainīt viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējus neskar tiesības 
un pienākumus, kas piemērojami 
vietējiem pakalpojumiem saskaņā ar 
reglamentējošām un līgumiskām 
saistībām. 

Pamatojums

Tiesības mainīt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējus nepiešķir abonentiem tiesības 
atteikties no saviem iekšzemes līgumiem. Jāturpina piemērot attiecīgos valsts noteikumus.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Tādēļ būtu jāievieš vienots noteikumu 
kopums attiecībā uz Eiropas tarifa rēķinu
vienību noteikšanu mazumtirdzniecības 
līmenī, lai turpmāk stiprinātu vienoto tirgu 
un visā Savienībā  nodrošinātu vienādu
aizsardzības līmeni klientiem, kas izmanto 
Savienības  mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumus.

(40) Tādēļ būtu jāievieš vienots noteikumu
kopums attiecībā uz Eiropas tarifa rēķinu 
vienību noteikšanu mazumtirdzniecības 
līmenī, lai turpmāk stiprinātu vienoto tirgu 
un visā Savienībā nodrošinātu tikpat 
augstu aizsardzības līmeni klientiem, kas 
izmanto Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumus.

Pamatojums

Jaunajam noteikumu kopumam jānodrošina patērētājiem augsts aizsardzības līmenis Eiropas 
Savienībā, nevis tikai vienāds līmenis.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Operatoriem jāveic atbilstoši 
pasākumi, lai nodrošinātu to, ka 
pārrobežu patērētāji nesaskaras ar 
problēmām, pamatojoties uz viņu 
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pārrobežu atrašanās vietu, piemēram, 
viesabonēšanas tarifi, kamēr viņi ir savā 
izcelsmes valstī.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Valstu regulējošo iestāžu apkopotie 
dati rāda, ka augstās cenas
vairumtirdzniecības vidējiem tarifiem par 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ko 
apmeklētā tīkla operatori piemēro 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla 
pakalpojumu sniedzējiem, saglabājas, pat 
ja šķiet, ka šīs vairumtirdzniecības cenas 
samazinās .

(55) Valstu regulējošo iestāžu apkopotie 
dati rāda, ka augstās cenas 
vairumtirdzniecības vidējiem tarifiem par 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ko 
apmeklētā tīkla operatori piemēro 
viesabonenta vietējā sakaru tīkla 
pakalpojumu sniedzējiem, saglabājas. Pat 
ja šķiet, ka šīs vairumtirdzniecības cenas 
samazinās, tās vēl aizvien ir pārāk augstas 
un neproporcionālas reālajām ražošanas 
izmaksām.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Lai nodrošinātu, ka regulējošās 
saistības attiecībā uz balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenām netiek 
saglabātas ilgāk nekā vajadzīgs, kad 
strukturālie risinājumi ir pilnībā ieviesti un 
viesabonēšanas tirgū ir pietiekami attīstīta 
konkurence, būtu jāparedz nosacījumi, 
saskaņā ar kuriem maksimālās 
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenas vairs nepiemēro 
jau pirms noteiktajiem termiņiem. Šādi 
nosacījumi būtu jāpamato ar būtisku 
atšķirību starp cenu ierobežojumiem un 
faktisko cenu līmeni. Uzskatāms, ka 

(65) Lai nodrošinātu, ka regulējošās 
saistības attiecībā uz balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenām netiek 
saglabātas ilgāk nekā vajadzīgs, kad 
strukturālie risinājumi ir pilnībā ieviesti un 
viesabonēšanas tirgū ir pietiekami attīstīta 
konkurence, būtu jāparedz nosacījumi, 
saskaņā ar kuriem maksimālās 
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenas vairs nepiemēro 
jau pirms noteiktajiem termiņiem. Šādi 
nosacījumi būtu jāpamato ar būtisku 
atšķirību starp cenu ierobežojumiem un 
faktisko cenu līmeni. Uzskatāms, ka 
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būtiska atšķirība tiks sasniegta, kad vidējās 
cenas Savienībā būs 75 % no cenu 
ierobežojumiem. Vairumtirdzniecības cenu 
ierobežojumiem 75 % kritēriju pamatos ar 
nelīdzsvarotu datplūsmu starp operatoriem, 
kuri nepieder pie vienas grupas. Lai 
ierobežotu nevienmērību starp 
dalībvalstīm, mazumtirdzniecības cenu 
ierobežojumiem 75 % kritēriju aprēķinās 
kā Savienības mēroga vidējo rādītāju, 
ņemot vērā valstu vidējos rādītājus 
atsevišķi par katru viesabonēšanas 
pakalpojumu (balss, SMS vai dati).

būtiska atšķirība tiks sasniegta, kad vidējās 
cenas Savienībā būs 50 % no cenu 
ierobežojumiem. Vairumtirdzniecības cenu 
ierobežojumiem 50 % kritēriju pamatos ar 
nelīdzsvarotu datplūsmu starp operatoriem, 
kuri nepieder pie vienas grupas. Lai 
ierobežotu nevienmērību starp 
dalībvalstīm, mazumtirdzniecības cenu 
ierobežojumiem 50 % kritēriju aprēķinās 
kā Savienības mēroga vidējo rādītāju, 
ņemot vērā valstu vidējos rādītājus 
atsevišķi par katru viesabonēšanas 
pakalpojumu (balss, SMS vai dati).

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Lai uzlabotu regulētu viesabonēšanas 
zvanu veikšanas un saņemšanas
mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību 
Savienībā  un lai palīdzētu viesabonentiem 
pieņemt lēmumu par mobilā tālruņa 
izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo 
telefonsakaru pakalpojumu sniedzējiem 
bez maksas būtu jāpalīdz viesabonentiem 
viegli iegūt informāciju par viesabonēšanas 
cenām, veicot un saņemot balss zvanus 
apmeklētajā dalībvalstī. Turklāt 
operatoriem pēc pieprasījuma un bez 
maksas būtu jāsniedz saviem abonentiem 
papildu informācija par datu pārraides 
pakalpojumu cenām par minūti vai par 
apjomu (ar PVN) attiecībā uz balss zvanu 
veikšanu un saņemšanu, kā arī SMS, MMS 
sūtīšanu un saņemšanu un citiem datu 
pārraides pakalpojumiem apmeklētajā 
dalībvalstī. Dažas patērētāju grupas var būt 
labi informētas par viesabonēšanas cenām, 
tāpēc operatoriem jānodrošina iespēja 
vienkārši atteikties no šā automātiskā 
ziņojumu pakalpojuma.

(67) Lai uzlabotu mazumtirdzniecības cenu 
pārskatāmību par viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantošanu un lai palīdzētu 
viesabonentiem pieņemt lēmumu par 
mobilā tālruņa izmantošanu, atrodoties 
ārzemēs, proti ceļojot pa Savienību vai 
ārpus tās, mobilo telefonsakaru 
pakalpojumu sniedzējiem bez maksas būtu 
jāpalīdz viesabonentiem viegli iegūt 
informāciju par viesabonēšanas cenām, 
izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus 
valstī, kurā viņi atrodas. Turklāt 
operatoriem pēc pieprasījuma un bez 
maksas būtu jāsniedz saviem abonentiem, 
ja tie atrodas Savienībā, papildu 
informācija par datu pārraides 
pakalpojumu cenām par minūti vai par 
apjomu (ar PVN) attiecībā uz balss zvanu 
veikšanu un saņemšanu, kā arī SMS, MMS 
sūtīšanu un saņemšanu un citiem datu 
pārraides pakalpojumiem apmeklētajā 
dalībvalstī. Dažas patērētāju grupas var būt 
labi informētas par viesabonēšanas cenām, 
tāpēc operatoriem jānodrošina iespēja 
vienkārši atteikties no šā automātiskā 
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ziņojumu pakalpojuma.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(68) Pārskatāmība paredz arī to, ka 
operatori sniedz informāciju par 
viesabonēšanas cenām, jo īpaši par Eiropas 
tarifu un visaptverošu vienotu likmi, ja tāda 
tiek piedāvāta, laikā, kad klienti noformē 
abonementu un katru reizi, kad 
viesabonēšanas cenas tiek mainītas. 
Vietējiem mobilo sakaru operatoriem 
informācija par viesabonēšanas cenām būtu 
jāsniedz, izmantojot atbilstošus līdzekļus, 
piemēram, rēķinus, internetu, televīzijas 
reklāmu vai tiešo pastu. Vietējiem mobilo 
sakaru operatoriem būtu jānodrošina, ka 
visi viņu viesabonenti zina par regulēto 
tarifu pieejamību attiecīgajā laikposmā  , 
un viņiem būtu šiem abonentiem jānosūta 
skaidrs un nepārprotams paziņojums, 
aprakstot Eiropas tarifa nosacījumus un 
tiesības pārslēgties uz to vai no tā.

(68) Pārskatāmība paredz arī to, ka 
operatori sniedz informāciju par 
viesabonēšanas cenām, jo īpaši par Eiropas 
tarifu un visaptverošu vienotu likmi, ja tāda 
tiek piedāvāta, laikā, kad klienti noformē 
abonementu un katru reizi, kad 
viesabonēšanas cenas tiek mainītas. 
Vietējiem mobilo sakaru operatoriem 
informācija par viesabonēšanas cenām būtu 
jāsniedz, izmantojot atbilstošus līdzekļus, 
piemēram, rēķinus, internetu, televīzijas 
reklāmu vai tiešo pastu. Visai informācijai 
un piedāvājumiem jābūt skaidriem, 
saprotamiem, salīdzināmiem un 
pārskatāmiem attiecībā uz cenām un 
pakalpojuma īpašībām. Viesabonēšanas 
piedāvājumu reklāmai un pārdošanai 
patērētājiem pilnībā jāatbilst patērētāju 
tiesību aizsardzības tiesību aktiem, jo īpaši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 11. maija 
Direktīvai 2005/29/EK, kas attiecas uz 
uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā 
tirgū attiecībā pret patērētājiem 
(„Negodīgas komercprakses direktīva”)1.
Vietējiem mobilo sakaru operatoriem būtu 
jānodrošina, ka visi viņu viesabonenti zina 
par regulēto tarifu pieejamību attiecīgajā 
laikposmā, un viņiem būtu šiem 
abonentiem jānosūta skaidrs un 
nepārprotams rakstisks paziņojums, 
aprakstot Eiropas tarifa nosacījumus un 
tiesības pārslēgties uz to vai no tā.

_____________
1 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Turklāt  būtu jāievieš pasākumi, lai 
uzlabotu datu viesabonēšanas pakalpojumu 
mazumtirdzniecības cenu pārredzamību, jo 
īpaši, lai novērstu “rēķinu šoka” problēmu, 
kas rada šķēršļus iekšējā tirgus vienmērīgai 
darbībai, un lai viesabonentiem 
nodrošinātu instrumentus, kas tiem 
vajadzīgi, lai uzraudzītu un kontrolētu 
izdevumus par datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem. Tāpat nedrīkstētu pastāvēt 
šķēršļi jaunu programmu vai tehnoloģiju 
ienākšanai, kas varētu aizstāt 
viesabonēšanas pakalpojumus vai būt tiem 
alternatīva, piemēram, WiFi. Klientiem 
būtu jāsniedz šī informācija, tādējādi ļaujot 
viņiem izdarīt informētu izvēli.

(69) Turklāt būtu jāievieš pasākumi, lai 
uzlabotu visu viesabonēšanas pakalpojumu 
mazumtirdzniecības cenu pārredzamību, jo 
īpaši, lai novērstu „rēķinu šoka” problēmu, 
kas rada šķēršļus iekšējā tirgus vienmērīgai 
darbībai, un lai viesabonentiem 
nodrošinātu instrumentus, kas tiem 
vajadzīgi, lai uzraudzītu un kontrolētu 
izdevumus par datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem. Tāpat nedrīkstētu pastāvēt 
šķēršļi jaunu programmu vai tehnoloģiju 
ienākšanai, kas varētu aizstāt 
viesabonēšanas pakalpojumus vai būt tiem 
alternatīva, piemēram, WiFi vai vietējas 
maršrutēšanas mehānismi. Klientiem būtu 
jāsaņem šī informācija, tādējādi ļaujot 
viņiem izdarīt informētu izvēli.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Jo īpaši mobilo sakaru operatoriem 
būtu jānodrošina viesabonentiem 
personalizēta tarifu informācija par 
tarifiem, ko šiem abonentiem piemēro par 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem, 
ikreiz, kad tie sāk izmantot datu 
viesabonēšanas pakalpojumu, ierodoties 
citā dalībvalstī. Šī informācija būtu 
jānosūta uz to mobilo tālruni vai citu 
mobilo iekārtu vispiemērotākajā veidā, lai 
to varētu viegli saņemt un saprast.

(70) Jo īpaši mobilo sakaru operatoriem 
būtu bez maksas jānodrošina 
viesabonentiem personalizēta tarifu 
informācija par tarifiem, ko šiem 
abonentiem piemēro par datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, ikreiz, kad 
tie sāk izmantot datu viesabonēšanas 
pakalpojumu, ierodoties citā valstī;.
attiecībā uz valstīm ārpus Savienības šīs 
prasības būtu jāpiemēro tikai no 
2013. gada 1. janvāra. Šī informācija būtu 
jānosūta uz to mobilo tālruni vai citu 
mobilo iekārtu vispiemērotākajā veidā, lai 
to varētu viegli saņemt un saprast un lai 
ļautu tai viegli piekļūt vēlāk.
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Pamatojums

Uznirstošie logi nav efektīvs veids, kā informēt patērētājus par piemērojamajiem tarifiem, jo 
patērētāji, kas informācijas saņemšanas brīdī ir aizņemti, visticamāk logus aizvērs, 
neapskatot to saturu, lai pabeigtu savu darbību.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71) Lai atvieglotu klientu izpratni par
šādu pakalpojumu izmantošanas 
finansiālajām sekām un ļautu viņiem 
uzraudzīt un kontrolēt savus izdevumus, 
vietējiem pakalpojumu sniedzējiem būtu 
jāsniedz piemēri par datu viesabonēšanas 
lietojumiem , piemēram, e-pastu, attēlu un 
tīmekļa pārlūkošanu, norādot aptuveno 
datu izmantošanas apjomu.

(71) Lai atvieglotu abonentu izpratni par
datu viesabonēšanas pakalpojumu 
izmantošanas finansiālajām sekām un ļautu 
viņiem uzraudzīt un kontrolēt savus 
izdevumus, kad tiek parakstīts līgums un 
pēc abonenta pieprasījuma jebkurā laikā 
pēc tam, vietējiem pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāsniedz bezmaksas
piemēri par datu viesabonēšanas 
lietojumiem, piemēram, e-pastu, attēlu un 
tīmekļa pārlūkošanu, norādot aptuveno 
datu izmantošanas apjomu.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Turklāt, lai novērstu “rēķinu šoku”, 
mobilo sakaru operatoriem būtu jānosaka 
viens vai vairāki maksimālie finanšu un/vai 
apjoma ierobežojumi attiecībā uz atlikto 
maksājumu par datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kas izteikti valūtā, kuru 
izmanto viesabonenta rēķinā, un bez 
maksas jāpiedāvā tie visiem saviem 
viesabonentiem, izmantojot atbilstīgu 
paziņojumu, kad noteiktais ierobežojums ir 
sasniegts. Kad ir sasniegts minētais 
maksimālais patēriņa ierobežojums, 
abonentiem vairs nebūtu jāsaņem datu 

(72) Turklāt, lai novērstu „rēķinu šoku” 
par datu viesabonēšanas pakalpojumiem 
gan Savienībā, gan — no 2013. gada 
1. janvāra — ārpus tās, mobilo sakaru 
operatoriem būtu jānosaka viens vai vairāki 
maksimālie finanšu un/vai apjoma 
ierobežojumi attiecībā uz atlikto 
maksājumu par datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kas izteikti valūtā, kuru 
izmanto viesabonenta rēķinā, un bez 
maksas jāpiedāvā tie visiem saviem 
viesabonentiem, izmantojot atbilstīgu 
paziņojumu, kad noteiktais ierobežojums ir 
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viesabonēšanas pakalpojumi un nebūtu 
viņiem jāpiemēro maksa par šiem 
pakalpojumiem, ja vien viņi īpaši 
nepieprasa tos nodrošināt arī turpmāk 
saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, 
kas izklāstīti paziņojumā. Viesabonentiem 
būtu jādod pietiekami daudz laika, lai viņi 
varētu izvēlēties vienu no šiem 
maksimālajiem finanšu vai apjoma 
ierobežojumiem vai arī lai viņi varētu 
atteikties no šāda ierobežojuma. Ja vien 
abonenti nenorāda citādi, viņiem būtu 
jāpiemēro standarta ierobežojumu sistēma.

sasniegts, un šim nolūkam lietojot tāda 
veida datu nesēju, kas ļauj vēlāk atkārtoti 
iepazīties ar šo informāciju. Kad ir 
sasniegts minētais maksimālais patēriņa 
ierobežojums, abonentiem vairs nebūtu 
jāsaņem datu viesabonēšanas 
pakalpojumi un nebūtu viņiem jāpiemēro 
maksa par šiem pakalpojumiem, ja vien 
viņi īpaši nepieprasa tos nodrošināt arī 
turpmāk saskaņā ar noteikumiem un 
nosacījumiem, kas izklāstīti paziņojumā.
Šādā gadījumā viņiem jāsaņem 
bezmaksas apstiprinājums plašsaziņas 
līdzekļu formātā, ko var atkārtoti apskatīt 
vēlāk. Viesabonentiem būtu jādod 
pietiekami daudz laika, lai viņi varētu 
izvēlēties vienu no šiem maksimālajiem 
finanšu vai apjoma ierobežojumiem vai arī 
lai viņi varētu atteikties no šāda 
ierobežojuma. Ja vien abonenti nenorāda 
citādi, viņiem būtu jāpiemēro standarta 
ierobežojumu sistēma.

Pamatojums

Uznirstošie logi nav labs veids, kā paziņot patērētājiem par maksimālā ierobežojuma 
tuvošanos, jo, ja viņi šāda paziņojuma saņemšanas laikā ir aizņemti, viņi mēģinās aizvērt 
logu un pabeigs savu iesākto darbību. Turklāt patērētājiem varētu likties ļoti svarīgi saņemt 
informāciju, ka viņi ir piekrituši turpināt izmantot piedāvāto pakalpojumu, neraugoties uz 
maksimālā ierobežojuma sasniegšanu. Tas ir paredzēts, lai pārtrauktu to, ka patērētāji 
vienkārši nospiež taustiņu, neapjaušot savas darbības sekas.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
72.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72a) Tā kā spēkā esošajos Savienības 
tiesību aktos nav paredzēti noteikumi par 
„rēķinu šoka” ierobežošanu attiecībā uz 
viesabonēšanu ārpus Savienības, 
patērētāji turpmāk būtu jāinformē par 
attiecīgajiem viesabonēšanas tarifiem 
ārpus Savienības un uz viņiem jāattiecina 
noteikumi par „rēķinu šoku”, kurus 
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piemēro viesabonēšanai Savienībā.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Tomēr, kopš stājušies spēkā 
grozījumi, kas ieviesti ar Regulu (EK) 
Nr. 544/2009, novērots, ka ir mazāka 
iespēja, ka abonenti, kuri izmanto 
priekšapmaksas tarifus, saņems “šokējošu
rēķinu” par datu viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantošanu, jo pieejamā 
kredīta apjomu šādā gadījumā izvēlas jau 
iepriekš. Turklāt, kad tiks ieviests datu 
pagaidu Eiropas tarifs ar regulētu datu 
viesabonēšanas cenu līmeni, šie abonenti
arī gūs papildu aizsardzību pret augstām 
cenām par šiem pakalpojumiem. Šo 
iemeslu dēļ noteikumus par pakalpojuma 
pārtraukšanas robežvērtību nevajadzētu 
piemērot abonentiem ar priekšapmaksas
līgumiem.

(74) Abonentus, kuri izmanto 
priekšapmaksas tarifus, arī var skart 
„rēķinu šoks” par datu viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantošanu. Tādēļ šādiem 
abonentiem arī būtu jāpiemēro noteikumi
par pakalpojuma pārtraukšanas 
robežvērtību. Turklāt abonentiem, kuri 
izmanto priekšapmaksas pakalpojumus, 
vajadzētu laikus saņemt brīdinājumu, ka 
viņi ir pietuvojušies savam kredītlimitam.

Pamatojums

Priekšapmaksas abonentiem ir jānodrošina tāda paša līmeņa aizsardzība kā citiem 
abonentiem, īpaši tad, ja sakaru pakalpojumu līgums ļauj pārsniegt kredītlimitu vai paredz 
automātiskas konta papildināšanas iespēju. Turklāt, izmantojot viesabonēšanas 
pakalpojumus, var ātri sasniegt kredītlimitu, tādēļ pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu nosūtīt 
agrīnu brīdinājumu abonentiem, lai pasargātu viņus no tā, ka strauji un negaidot beidzies 
kredītlimits.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
81. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81) Komisijai būtu jāpārskata šīs  regulas 
efektivitāte, ņemot vērā tās mērķus un 
ieguldījumu reglamentējošo noteikumu 

(81) Komisijai būtu jāpārskata šīs regulas 
efektivitāte, ņemot vērā tās mērķus un 
ieguldījumu reglamentējošo noteikumu 



PE478.349v02-00 22/51 AD\890078LV.doc

LV

īstenošanā un iekšējā tirgus sekmīgā 
darbībā. Šajā sakarībā Komisijai būtu 
jāizskata ietekme uz konkurenci starp 
dažāda lieluma mobilo sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem no dažādām Savienības
vietām, vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības tarifu attīstība, 
tendences un pārredzamība, to saistība ar 
faktiskajām izmaksām, tas, ciktāl ir 
apstiprinājušies šai regulai pievienotajā 
ietekmes novērtējumā izdarītie pieņēmumi, 
kā arī operatoru atbilsmes nodrošināšanas 
izmaksas un ietekme uz ieguldījumiem. 
Komisijai, jo īpaši ņemot vērā 
tehnoloģisko attīstību, būtu arī jāizskata to 
pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, kuri 
ir alternatīva viesabonēšanai (piemēram, 
piekļuve ar WiFi starpniecību  ).

īstenošanā un iekšējā tirgus sekmīgā 
darbībā. Šajā sakarībā Komisijai būtu 
jāizskata ietekme uz konkurenci starp 
dažāda lieluma mobilo sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem no dažādām Savienības
vietām, vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības tarifu attīstība, 
tendences un pārredzamība, to saistība ar 
faktiskajām izmaksām, tas, ciktāl ir 
apstiprinājušies šai regulai pievienotajā 
ietekmes novērtējumā izdarītie pieņēmumi, 
kā arī operatoru atbilsmes nodrošināšanas 
izmaksas un ietekme uz ieguldījumiem. 
Komisijai, jo īpaši ņemot vērā 
tehnoloģisko attīstību, būtu arī jāizskata to 
pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, kuri 
ir alternatīva viesabonēšanai (piemēram, 
piekļuve ar WiFi vai ar vietējas 
maršrutēšanas mehānismu starpniecību).

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu arī paredz noteikumus, kuru 
mērķis ir palielināt cenu pārredzamību un 
uzlabot informācijas par tarifiem sniegšanu 
Savienības mēroga  viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantotājiem.

2. Ar šo regulu arī paredz noteikumus, kuru 
mērķis ir palielināt cenu pārredzamību un 
uzlabot informācijas par tarifiem sniegšanu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
izmantotājiem Savienībā un — no 
2013. gada 1. janvāra — ārpus tās.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā noteiktos tarifu ierobežojumus 
izsaka euro. Ja tarifu, ko reglamentē 6., 7., 
8., 9., 11. un 12. punkta noteikumi, izsaka 
citā valūtā, sākotnējos ierobežojumus 
saskaņā ar minētajiem pantiem attiecīgajā 

Šajā regulā noteiktos tarifu ierobežojumus 
izsaka euro. Ja tarifu, ko reglamentē 6., 7., 
8., 9., 11. un 12. punkta noteikumi, izsaka 
citā valūtā, sākotnējos ierobežojumus 
saskaņā ar minētajiem pantiem attiecīgajā 
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valūtā nosaka, piemērojot atsauces maiņas 
kursu, ko Eiropas Centrālā banka 
2012. gada 30. maijā  publicējusi Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

valūtā nosaka, piemērojot atsauces maiņas 
kursu, ko Eiropas Centrālā banka 
2012. gada 30. maijā publicējusi Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 
piemērojot vidējo atsauces maiņas kursu, 
ko Eiropas Centrālā banka publicējusi 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
sešus mēnešus pirms šīs regulas spēkā 
stāšanās, atkarībā no tā, kurš no šiem 
sākotnējiem tarifu ierobežojumiem pēc 
konvertēšanas valūtā, kas nav euro, ir 
zemāks.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir samazināt tādas situācijas risku, kad, neraugoties uz tarifu 
samazināšanu, pamatojoties uz šajā regulā pieņemtajiem grozījumiem, nav tarifu 
samazinājuma tajās valstīs, kas neizmanto euro, valūtas maiņas svārstību rezultātā. 
Priekšlikums nenovērš šo risku, tas tikai sniedz alternatīvu metodi konvertēšanai no euro 
citās valūtās.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „vietējais mobilo sakaru operators” ir 
uzņēmums, kas abonentam sniedz 
Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumus  vai nu savā tīklā, vai kā 
mobilo sakaru virtuālā tīkla operators vai 
tālākpārdevējs;

b) „vietējais mobilo sakaru operators” ir 
operators, kas viesabonentam sniedz 
Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumus vai nu savā tīklā, vai kā 
mobilo sakaru virtuālā tīkla operators vai 
tālākpārdevējs, vai kā jebkāda cita veida 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs;

Pamatojums

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
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tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) “regulēts datu viesabonēšanas 
pakalpojums" ir viesabonēšanas 
pakalpojums, kas viesabonentam ļauj 
izmantot pakešu komutācijas datus, 
izmantojot mobilo tālruni vai citu mobilo 
sakaru ierīci, kad tas izmanto apmeklēto 
sakaru tīklu. Regulētajā datu 
viesabonēšanas pakalpojumā nav ietverta 
regulēto viesabonēšanas zvanu vai SMS 
īsziņu pārraide vai saņemšana, bet tajā ir 
ietverta MMS īsziņu nosūtīšana un 
saņemšana;

k) „regulēts datu viesabonēšanas 
pakalpojums” ir viesabonēšanas 
pakalpojums, kas viesabonentam ļauj 
izmantot pakešu komutācijas datus, 
izmantojot mobilo tālruni vai citu mobilo 
sakaru ierīci, kad tas izmanto apmeklēto 
sakaru tīklu. Regulētajā datu 
viesabonēšanas pakalpojumā nav ietverta 
regulēto viesabonēšanas zvanu vai SMS 
īsziņu pārraide vai saņemšana, MMS īsziņu 
nosūtīšana un saņemšana un ierīce–ierīce 
(M2M) datu sakari;

Pamatojums

MMS jāizslēdz no regulētās datu viesabonēšanas definīcijas, kā tas bija SMS gadījumā, 
atzīstot, ka to nevar salīdzināt ar citiem datu pakalpojumiem. Ierīce–ierīce sakari jāizslēdz no 
regulētās datu viesabonēšanas definīcijas, jo tas ir atšķirīgs pakalpojums: a) tas nav tieši 
paredzēts plaša patēriņa tirgus patērētājiem (ja viesabonēšanas regulas mērķis ir pasargāt 
plaša patēriņa tirgus patērētājus no pārmērīgām cenām); 2) tas parasti ir komplekss 
pakalpojums, kam vajadzīgi īpaši MNO pilnveidojumi un ko pārdod uzņēmumiem vai 
galvenajiem klientiem (uzņēmumiem).

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) "alternatīvs viesabonēšanas operators" 
ir vietējais mobilo sakaru operators, kurš 
nodrošina viesabonentam viesabonēšanas 
pakalpojumus vai nu savā tīklā, vai kā 
mobilo sakaru virtuālā tīkla operators vai 
tālākpārdevējs, bet nav tas pats operators, 

m) „alternatīvs viesabonēšanas operators” 
ir mobilo sakaru operators, kurš nodrošina 
viesabonentam viesabonēšanas 
pakalpojumus vai nu savā tīklā, vai kā 
mobilo sakaru virtuālā tīkla operators vai
tālākpārdevējs, bet nav tas pats operators, 
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kurš nodrošina vietējos mobilo sakaru 
pakalpojumus;

kurš nodrošina vietējos mobilo sakaru 
pakalpojumus;

Pamatojums

Kā norādīja arī BEREC, regulas formulējumam jābūt pietiekami elastīgam, lai pieļautu 
risinājuma individualizāciju no vairākām iespējām, neizslēdzot nevienu iespēju. Kā norādīts 
regulā, BEREC ir jādefinē vislabākais īstenošanas risinājums.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) "vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuve" ir pieejas iekārtām un/vai 
pakalpojumiem sniegšana citam 
uzņēmumam ar konkrētiem nosacījumiem, 
lai tas nodrošinātu viesabonēšanas 
pakalpojumus mazumtirdzniecības 
klientiem;

n) „vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuve” ir pieejas iekārtām un/vai 
pakalpojumiem sniegšana citam 
uzņēmumam nediskriminējot, ar 
konkrētiem nosacījumiem, lai tas 
nodrošinātu viesabonēšanas pakalpojumus 
mazumtirdzniecības klientiem;

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) "Eiropas Savienības (ES) 
viesabonēšanas profils" ir 
iepriekškonfigurēts profils atsevišķu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai, 
ko nodrošina papildus vietējo mobilo 
pakalpojumu sniegšanas profilam uz tās 
pašas SIM kartes.

svītrots

Pamatojums

Regulai jābūt neitrālai attiecībā uz tehnoloģijām, lai izvairītos no tā, ka tad, kad tiesību aktu 
piemēro, tas jau ir novecojis. Tas attiecas uz duālā IMSI izmantošanu, ko EK ierosināja kā 
tehnisku risinājumu.

Grozījums Nr. 36
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Regulas priekšlikums
3. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mobilo tīklu operatori izpilda visus 
pamatotos pieprasījumus par 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuvi, tostarp tos, kas saņemti no mobilo 
sakaru virtuālā tīkla operatoriem vai 
tālākpārdevējiem. Noteikumus par 
regulētajiem vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas tarifiem, kas noteikti 6., 8. 
un 11. pantā, piemēro vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuves nodrošināšanai.

1. Mobilo tīklu operatori izpilda visus 
pamatotos pieprasījumus par 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuvi, tostarp tos, kas saņemti no mobilo 
sakaru virtuālā tīkla operatoriem vai 
tālākpārdevējiem. Pieprasījums par 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuvi ir proporcionāls un pielāgots 
pusei, kas pieprasa piekļuvi. Noteikumus 
par regulētajiem vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas tarifiem, kas noteikti 6., 8. 
un 11. pantā, piemēro vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuves nodrošināšanai.
Šie noteikumi neskar citu izmaksu 
atgūšanu, kas saistītas ar 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuvi, ko nodrošina mobilā tīkla 
operators.

Pamatojums

Pilnīgam MVNO un tālākpārdevējam nevar būt vienādas piekļuves tiesības. Citas izmaksas, 
kas saistītas ar šādas piekļuves nodrošināšanu, būtu jāatgūst mobilā tīkla operatoram.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
3. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuve aptver piekļuvi visiem tīkla 
elementiem un saistītajām iekārtām, 
attiecīgiem pakalpojumiem, 
programmatūrai un informācijas sistēmām, 
kas nepieciešamas viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanai klientiem.

2. Ciktāl tiek nodrošināta 
proporcionalitāte, vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuve aptver piekļuvi 
visiem tīkla elementiem un saistītajām 
iekārtām, attiecīgiem pakalpojumiem, 
programmatūrai un informācijas sistēmām, 
kas nepieciešamas viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanai klientiem. Būtu 
jāatmaksā tādu papildu pakalpojumu 
izmaksas, kas pārsniedz 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
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pamata piekļuvi, piemēram, rēķinu 
sagatavošanas vai klientu apkalpošanas 
izmaksas.

Pamatojums

Jānodrošina, lai nevienam piekļuves prasītājam nebūtu atļauts pieprasīt jebkāda veida 
piekļuvi aktīviem. Tālākpārdevēji, kuriem nav savas rēķinu sastādīšanas sistēmas, var prasīt 
vietējo sakaru tīklu operatoriem piedāvāt rēķinu sastādīšanas sistēmas pakalpojumus 
papildus vairumtirdzniecības piekļuvei par regulētu cenu. Šādu papildu pakalpojumu 
izmaksas, kas radušās vietējo sakaru tīklu operatoriem, būtu jāatmaksā.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sākot ar 2014. gada 1. jūliju, vietējie 
mobilo sakaru operatori informē visus 
savus viesabonentus par iespēju atteikties 
no pašreiz izmantotajiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem un izvēlēties alternatīva 
viesabonēšanas operatora viesabonēšanas 
pakalpojumus. Viesabonentiem dod divus 
mēnešus, kuru laikā viņiem sava izvēle 
jādara zināma vietējam mobilo sakaru 
operatoram. Viesabonentiem, kuri minētā 
perioda laikā nav norādījuši savu izvēli, ir 
tiesības izvēlēties alternatīvu 
viesabonēšanas operatoru jebkurā laikā
saskaņā ar 3. un 4. punktu.

2. Sākot ar 2014. gada 1. maiju,
viesabonentiem ir tiesības jebkurā brīdī
atteikties no pašreiz izmantotajiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem un 
izvēlēties alternatīva viesabonēšanas 
operatora viesabonēšanas pakalpojumus 
saskaņā ar 3. un 4. punktu. Vietējie mobilo 
sakaru operatori informē par šīm tiesībām 
savus pašreizējos viesabonentus līdz 
2014. gada 1. maijam.

Pamatojums

Izdarot grozījumu, ir jāuzsver, ka klientam ir nepārprotamas tiesības mainīt savu 
viesabonēšanas operatoru, un tām jābūt šā punkta galvenajam elementam. No šā noteikuma 
izriet operatora pienākums informēt klientu par šīm tiesībām. Lai panāktu strukturālā 
pasākuma drīzu ietekmi, tas jāīsteno līdz 2014. gada vasaras brīvdienu periodam. Turklāt 
esošie klienti savlaicīgi jāinformē par izmaiņām.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4. pants - 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Jebkāda pāriešana pie vai no alternatīva 
viesabonēšanas operatora notiek bez 
maksas un neietver nekādus citus 
nosacījumus vai ierobežojumus saistībā ar 
abonēšanas elementiem kā tikai tos, kas 
saistīti ar viesabonēšanu, un šādu pāriešanu 
īsteno piecu darba dienu laikā, izņemot, ja 
viesabonents abonē vietēju paketi, kurā 
iekļautas viesabonēšanas cenas, kas nav 
Eiropas tarifs, SMS Eiropas tarifs vai datu 
Eiropas tarifs. Šādā gadījumā vietējais 
mobilo sakaru operators drīkst aizkavēt 
pāriešanu no vecās uz jauno 
viesabonēšanas pakalpojumu abonēšanu uz 
noteiktu laikposmu, kas nepārsniedz trīs 
mēnešus.

4. Jebkāda pāriešana pie vai no alternatīva 
viesabonēšanas operatora vai starp 
dažādiem viesabonēšanas operatoriem
notiek bez maksas un neietver nekādus 
citus nosacījumus vai ierobežojumus 
saistībā ar abonēšanas elementiem kā tikai 
tos, kas saistīti ar viesabonēšanu, un šādu 
pāriešanu īsteno visīsākajā iespējamajā
laikā, kas tiks noteikts BEREC 
pamatnostādnēs un nepārsniedz trīs 
dienas, izņemot, ja viesabonents abonē 
vietēju paketi, kurā iekļautas 
viesabonēšanas cenas, kas nav Eiropas 
tarifs, SMS Eiropas tarifs vai datu Eiropas 
tarifs. Šādā gadījumā vietējais mobilo 
sakaru operators drīkst aizkavēt pāriešanu 
no vecās uz jauno viesabonēšanas 
pakalpojumu abonēšanu uz noteiktu 
laikposmu, kas nepārsniedz vienu mēnesi.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Laikā, kad tiek slēgts vai pagarināts 
līgums par mobilo sakaru pakalpojumiem, 
vietējie mobilo sakaru operatori visiem 
klientiem individuāli sniedz visu 
informāciju par iespēju izvēlēties 
alternatīvu viesabonēšanas operatoru un
sekmē līguma noslēgšanu ar alternatīvu 
viesabonēšanas operatoru. Klienti, kas ar 
vietējo mobilo sakaru operatoru noslēdz 
līgumu par viesabonēšanas 
pakalpojumiem, nepārprotami apstiprina, 
ka par šādu iespēju ir tikuši informēti.
Mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji 
neattur mazumtirgotājus, kas darbojas kā 
viņu tirdzniecības punkti, piedāvāt 
atsevišķi slēgt līgumus par viesabonēšanas 
pakalpojumiem ar alternatīviem 

5. Laikā, kad tiek slēgts vai pagarināts 
līgums par mobilo sakaru pakalpojumiem, 
vietējie mobilo sakaru operatori visiem 
klientiem individuāli skaidri un saprotami, 
un noturīgā datu nesējā sniedz visu 
informāciju par iespēju izvēlēties 
alternatīvu viesabonēšanas operatoru un
nekavē līguma noslēgšanu ar alternatīvu 
viesabonēšanas operatoru. Abonentus, kas 
ar vietējo mobilo sakaru operatoru noslēdz 
līgumu par viesabonēšanas 
pakalpojumiem, informē par šādu iespēju.
Mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji
nekavē un neattur mazumtirgotājus, kas 
darbojas kā viņu tirdzniecības punkti, 
piedāvāt atsevišķi slēgt līgumus par 
viesabonēšanas pakalpojumiem ar 
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viesabonēšanas operatoriem. alternatīviem viesabonēšanas operatoriem.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Operatori sniedz abonentiem skaidru 
un saprotamu informāciju par 
viesabonēšanas pakalpojumu tarifiem un 
piedāvājumiem. Komisija ir tiesīga pēc 
apspriešanās ar BEREC un 
ieinteresētajām personām pieņemt 
deleģēto aktu atbilstīgi 17.a pantam, lai 
izveidotu vienotus kritērijus šādas 
informācijas sniegšanai, lai to varētu 
salīdzināt. Kamēr šādi kritēriji nav 
pieņemti, dalībvalstu regulatori mudina 
sniegt salīdzināmu informāciju, 
piemēram, izveidot bukletus, kuros par 
pamatu izmantota atsauce uz regulētajiem 
tarifiem, kas piemērojami attiecīgajiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
5. pants - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu vienotā tirgus attīstību, 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instrumenta tehnisko 
risinājumu īstenošana notiek vienlaicīgi 
visā Savienībā.

Lai nodrošinātu vienotā tirgus attīstību, 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instrumenta tehnisko 
risinājumu īstenošana notiek vienlaicīgi 
visā Savienībā un atbilst šādiem 
kritērijiem:
a) jebkādam tehniskam risinājumam 
jābūt rentablam;
b) tas ir klientiem draudzīgs;
c) tas nodrošina augstāko iespējamo 
sadarbspējas līmeni;
d) tas nodrošina, ka attiecībā uz jebkāda 
veida datu izmantošanu, it īpaši piekļuvi 
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IP balss pārraides un citiem līdzīgiem 
pakalpojumiem, tiek ievērots tīkla 
neitralitātes princips;
e) nedrīkst būt šķēršļi Savienības 
viesabonētājiem trešās valstīs vai trešo 
valstu viesabonētājiem Savienībā.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas vajadzībām operatori 
nodrošina, ka instrumenti ir ieviesti 
vēlākais līdz 2014. gada 1. jūlijam, lai 
nodrošinātu, ka klienti, saglabājot savu 
mobilā tālruņa numuru, varētu izmantot 
vietējos mobilos pakalpojumus un
atsevišķus viesabonēšanas pakalpojumus, 
ko nodrošina alternatīvs viesabonēšanas 
operators. Lai nodrošinātu 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas iespēju, operatori jo īpaši 
drīkst atļaut izmantot "ES viesabonēšanas 
profilu" uz tās pašas SIM kartes, kā arī tā 
paša termināļa izmantošanu līdztekus 
vietējiem mobilajiem pakalpojumiem.
Cenu noteikšana par starpsavienojumu 
saistībā ar šā instrumenta nodrošināšanu, ir 
orientēta uz izmaksām, un par šā 
instrumenta izmantošanu klientiem
nevajadzētu noteikt nekādas tiešas maksas.

Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas vajadzībām operatori 
nodrošina, ka instrumenti ir ieviesti 
vēlākais līdz 2014. gada 1. maijam un
atbilst 1. punktā izklāstītajām prasībām.
Cenu noteikšana par starpsavienojumu 
saistībā ar šā instrumenta nodrošināšanu ir 
orientēta uz izmaksām, un par šā 
instrumenta izmantošanu viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķai pārdošanai gala 
lietotājiem nevajadzētu noteikt nekādas 
tiešas maksas.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
5. pants - 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BEREC pēc apspriedēm ar ieinteresētajām 
pusēm un ciešā sadarbībā ar Komisiju
saprātīgā termiņā, kas nepārsniedz trīs 

BEREC pēc apspriedēm ar ieinteresētajām 
pusēm un ciešā sadarbībā ar Komisiju sešu 
mēnešu laikā pēc šīs regulas pieņemšanas 
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mēnešus pēc šīs regulas pieņemšanas,
nosaka pamatnostādnes attiecībā uz 
harmonizētiem tehniskajiem risinājumiem, 
kas saistīti ar atsevišķo viesabonēšanas 
pakalpojumu instrumentu, un attiecībā uz 
harmonizētām procedūrām viesabonēšanas 
pakalpojumu operatora maiņai. Pēc 
pamatota BEREC pieprasījuma Komisija 
minēto termiņu drīkst pagarināt.

nosaka pamatnostādnes attiecībā uz 
harmonizētiem tehniskajiem risinājumiem, 
kas saistīti ar atsevišķo viesabonēšanas 
pakalpojumu instrumentu, un attiecībā uz 
harmonizētām procedūrām viesabonēšanas 
pakalpojumu operatora maiņai. Šiem 
tehniskajiem risinājumiem un 
procedūrām ir jāatbilst pirmajā daļā 
izklāstītajiem kritērijiem. Pēc pamatota 
BEREC pieprasījuma Komisija minēto 
termiņu drīkst pagarināt vienu reizi un ne 
ilgāk par sešiem mēnešiem.

Pamatojums

Ņemot vērā šā uzdevuma sarežģītību, BEREC vajadzētu dot papildu laiku, lai izstrādātu 
sākotnējās pamatnostādnes atsevišķo viesabonēšanas pakalpojumu pārdošanas instrumenta 
pamatprasību izpildei. Komisija var pagarināt sagatavošanās termiņu, taču tam jābūt 
ierobežotam.

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
5. pants - 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nepieciešams, Komisija var piešķirt
mandātu Eiropas standartizācijas iestādei 
adaptēt attiecīgos standartus, kas 
nepieciešami instrumenta harmonizētajai 
īstenošanai.

Ja nepieciešams, Komisija piešķir mandātu 
Eiropas standartizācijas iestādei adaptēt 
attiecīgos standartus, kas nepieciešami 
instrumenta harmonizētajai īstenošanai.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
6. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
piemērot vietējam mobilo sakaru 
operatoram  par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, kurš uzsākts šajā 
apmeklētajā tīklā, ieskaitot cita starpā 
savienojuma uzsākšanas, tranzīta un 

1. Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
piemērot vietējam mobilo sakaru 
operatoram  par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, kurš uzsākts šajā 
apmeklētajā tīklā, ieskaitot cita starpā 
savienojuma uzsākšanas, tranzīta un 
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savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju,  nepārsniedz EUR
0,14  par minūti.

savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju,  nepārsniedz EUR
0,10  par minūti.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
6. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā 
vidējā vairumtirdzniecības tarifa 
piemērošanas beigu datumam, kā noteikts 
šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs 
regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz 
EUR 0,10  un EUR 0,06  attiecīgi 2013.
gada 1. jūlijā un 2014.  gada 1. jūlijā.
Neskarot 13. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs saglabājas 
EUR 0,06 šīs regulas spēkā esamības laikā.

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā 
vidējā vairumtirdzniecības tarifa 
piemērošanas beigu datumam, kā noteikts 
šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs 
regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz 
EUR 0,08  un EUR 0,05  attiecīgi 2013.
gada 1. jūlijā un 2014.  gada 1. jūlijā.
Neskarot 13. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs saglabājas 
EUR 0,05 šīs regulas spēkā esamības laikā.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. punktā norādīto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, 
kopējos vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas ieņēmumus dalot ar 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas to 
minūšu kopējo skaitu, kuras faktiski 
izmantotas, attiecīgajam operatoram 
attiecīgajā laikposmā Savienībā nodrošinot 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
zvanus, un kuras uzkrātas, aprēķinot 
sekundēs, un pielāgotas, lai ņemtu vērā 
iespēju apmeklētā tīkla pakalpojumu 

1. punktā norādīto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, 
kopējos vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas ieņēmumus dalot ar 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas to 
minūšu kopējo skaitu, kuras faktiski 
izmantotas, attiecīgajam operatoram 
attiecīgajā laikposmā Savienībā nodrošinot 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
zvanus, un kuras uzkrātas, aprēķinot 
sekundēs.
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sniedzējam piemērot sākotnējo minimālo 
iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 
30 sekundes.

Pamatojums

Sākotnējo minimālo 30 sekunžu iekasēšanas laikposmu nevajadzētu noteikt, ja tam nav 
pamatojuma.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija  nepārsniedz EUR 
0,32  par minūti par jebkuru veikto zvanu 
vai EUR 0,11  par minūti par jebkuru 
saņemto zvanu. Maksimālo cenu samazina 
līdz EUR 0,28  un EUR 0,24 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā
par veiktajiem zvaniem un EUR  0,10  par 
saņemtajiem zvaniem 2013.  gada 1. jūlijā.
Neskarot 13. un 19. pantu, šīs regulētās 
maksimālās mazumtirdzniecības cenas 
Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija  nepārsniedz EUR 
0,21  par minūti par jebkuru veikto zvanu 
vai EUR 0,09  par minūti par jebkuru 
saņemto zvanu. Maksimālo cenu samazina 
līdz EUR 0,16 un EUR 0,11 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. jūlijā par veiktajiem zvaniem un līdz
EUR 0,07 2013. gada 1. jūlijā un 
EUR 0,05 2014. gada 1. jūlijā par 
saņemtajiem zvaniem. Neskarot 
13. un 19. pantu, šīs regulētās maksimālās 
mazumtirdzniecības cenas Eiropas tarifam
saglabājas EUR 0,05 apmērā šīs regulas
spēkā esamības laikā.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no šā punkta trešās daļas, 
veiktajiem zvaniem, kam piemēro Eiropas 

svītrots
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tarifu, vietējais mobilo sakaru operators 
var piemērot sākotnējo minimālo 
iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 
30 sekundes.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
7. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katrs viesabonents var pieprasīt pāriet 
uz Eiropas tarifu vai atteikties no tā.
Ikviena pāreja jāveic bez maksas vienas 
darbdienas laikā pēc pieprasījuma
saņemšanas, un tā nav saistīta ar 
nosacījumiem vai ierobežojumiem attiecībā 
uz citiem abonēšanas elementiem, izņemot 
gadījumus, kad viesabonents, kas ir 
abonējis īpašu viesabonēšanas paketi, kurā 
ietverti vairāki viesabonēšanas 
pakalpojumi (t.i., balss zvani, SMS un/vai 
datu pārraide), vēlas pāriet uz Eiropas 
tarifu, tad vietējais mobilo sakaru operators 
var pieprasīt šādam abonentam atteikties 
no minētās paketes citu elementu 
priekšrocībām. Vietējais mobilo sakaru 
operators var aizkavēt pāreju uz citu tarifu, 
kamēr minimālajā noteiktajā laikposmā, 
kas nepārsniedz trīs mēnešus, ir spēkā 
iepriekšējais viesabonēšanas tarifs.

5. Katrs viesabonents var pieprasīt pāriet 
uz Eiropas tarifu vai atteikties no tā.
Ikviena pāreja jāveic bez maksas vienas 
darbdienas laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas, un tā nav saistīta ar 
nosacījumiem vai ierobežojumiem attiecībā 
uz citiem abonēšanas elementiem, izņemot 
gadījumus, kad viesabonents, kas ir 
abonējis īpašu viesabonēšanas paketi, kurā 
ietverti vairāki viesabonēšanas 
pakalpojumi (t.i., balss zvani, SMS un/vai 
datu pārraide), vēlas pāriet uz Eiropas 
tarifu, tad vietējais mobilo sakaru operators 
var pieprasīt šādam abonentam atteikties 
no minētās paketes citu elementu 
priekšrocībām. Vietējais mobilo sakaru 
operators var aizkavēt pāreju uz citu tarifu, 
kamēr minimālajā noteiktajā laikposmā, 
kas nepārsniedz divus mēnešus, ieskaitot 
galīgo termiņu iepriekšējai paziņošanai 
par līguma laušanu, ir spēkā iepriekšējais 
viesabonēšanas tarifs.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Vietējie mobilo sakaru operatori 
jauniem klientiem vai esošajiem 
klientiem, kuriem piemēro Eiropas tarifu, 
neatņem tiesības, neliedz vai citādi 
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netraucē veikt aktīvos vai pasīvos zvanus, 
izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus, 
ja vien šie klienti to īpaši nepieprasa vai 
nepārsniedz pakalpojuma pārtraukšanas 
robežvērtību.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
8. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sākot no 2012.  gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators var piemērot 
abonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulētas viesabonēšanas 
SMS īsziņas nosūtīšanu no apmeklētā tīkla, 
nepārsniedz EUR 0,03  par SMS īsziņu.
Maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs par regulētas viesabonēšanas SMS 
īsziņas nosūtīšanu 2014. gada 1. jūlijā tiek 
samazināts līdz EUR 0,02. Neskarot 
13. pantu, regulētā vairumtirdzniecības 
maksa par regulētu viesabonēšanas SMS 
īsziņu sūtīšanu šīs regulas darbības laikā 
saglabājas EUR 0,02 apmērā.

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators var piemērot 
abonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulētas viesabonēšanas 
SMS īsziņas nosūtīšanu no apmeklētā tīkla, 
nepārsniedz EUR 0,03 par SMS īsziņu un 
2013. gada 1. jūlijā tiek samazināts līdz 
EUR 0,02 un 2014. gada 1. jūlijā līdz 
EUR 0,01. Neskarot 13. pantu, regulētā 
vairumtirdzniecības maksa par regulētu 
viesabonēšanas SMS īsziņu sūtīšanu šīs 
regulas darbības laikā saglabājas 
EUR 0,01 apmērā.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
9. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2012.  gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,10.
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai
atšķirīgs, bet 2012. gada 1. jūlijā tiek 
samazināts līdz EUR 0,09, 2013. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,06 un 2014. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,05. Neskarot 13. un 
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apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam. 19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas 
tarifam saglabājas EUR 0,05 apmērā līdz
2018. gada 30. jūnijam.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
9. pants - 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Visi viesabonenti var pieprasīt pāriet uz 
SMS Eiropas tarifu vai atteikties no tā 
jebkurā laikā. Tarifa maiņai ir jānotiek bez 
maksas vienas darbadienas laikā no 
iesnieguma saņemšanas dienas, un tā nav 
atkarīga no prasībām vai ierobežojumiem, 
kas skar citus abonementa elementus, nevis 
viesabonēšanu. Vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst atlikt šādu tarifa maiņu tā, 
lai iepriekšējais viesabonēšanas tarifs būtu 
bijis spēkā noteiktu minimālo laiku, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus. SMS Eiropas 
tarifu vienmēr var apvienot ar Eiropas 
tarifu.

6. Visi viesabonenti var pieprasīt pāriet uz 
SMS Eiropas tarifu vai atteikties no tā 
jebkurā laikā. Tarifa maiņai ir jānotiek bez 
maksas vienas darbadienas laikā no 
iesnieguma saņemšanas dienas, un tā nav 
atkarīga no prasībām vai ierobežojumiem, 
kas skar citus abonementa elementus, nevis 
viesabonēšanu. Vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst atlikt šādu tarifa maiņu tā, 
lai iepriekšējais viesabonēšanas tarifs būtu 
bijis spēkā noteiktu minimālo laiku, kas 
nepārsniedz divus mēnešus, ieskaitot 
galīgo termiņu iepriekšējai paziņošanai 
par līguma laušanu. SMS Eiropas tarifu 
vienmēr var apvienot ar Eiropas tarifu.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
9. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Vietējie mobilo sakaru operatori 
jauniem vai esošiem klientiem, kuriem 
piemēro Eiropas tarifu, neatņem tiesības, 
neliedz vai citādi netraucē nosūtīt vai 
saņemt SMS īsziņas, izmantojot 
viesabonēšanas pakalpojumus, ja vien šie 
klienti to īpaši nepieprasa vai nepārsniedz 
īsziņu izmaksu ierobežojumu.
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Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
11. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,30
apmērā, EUR 0,20 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,10 apmērā no 
2014. gada 1. jūlija par pārraidīto datu 
megabaitu. Neskarot 13. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas 
darbības laikā saglabājas EUR 0,10 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,20
apmērā, EUR 0,15 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,10 apmērā no 
2014. gada 1. jūlija par pārraidīto datu 
megabaitu. Neskarot 13. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas 
darbības laikā saglabājas EUR 0,10 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības cena bez PVN, 
kuru vietējais mobilo sakaru operators 
drīkst piemērot savam viesabonentam par 
regulēta viesabonēšanas datu pakalpojuma 
sniegšanu, nepārsniedz EUR 0,90 par 
megabaitu. Maksimālā cena par 
izmantotajiem datiem tiek samazināta līdz 
EUR 0,70 un EUR 0,50 par izmantoto 
megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
megabaitu saglabājas EUR 0,50 apmērā 
līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības cena bez PVN, 
kuru vietējais mobilo sakaru operators 
drīkst piemērot savam viesabonentam par 
regulēta viesabonēšanas datu pakalpojuma 
sniegšanu, nepārsniedz EUR 0,50 par 
megabaitu. Maksimālā cena par 
izmantotajiem datiem tiek samazināta līdz 
EUR 0,30 un EUR 0,20 par izmantoto 
megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
megabaitu saglabājas EUR 0,20 apmērā 
līdz 2018. gada 30. jūnijam.
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
12. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Visi viesabonenti var pieprasīt pāriet uz 
datu Eiropas tarifu vai atteikties no tā 
jebkurā laikā, ievērojot sava līguma 
nosacījumus. Tarifa maiņai ir jānotiek bez 
maksas vienas darbadienas laikā no 
iesnieguma saņemšanas dienas, un tā nav 
atkarīga no prasībām vai ierobežojumiem, 
kas skar citus abonementa elementus, nevis 
viesabonēšanu. Vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst atlikt šādu tarifa maiņu tā, 
lai iepriekšējais viesabonēšanas tarifs būtu 
bijis spēkā noteiktu minimālo laiku, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus. Datu Eiropas 
tarifu vienmēr var apvienot ar SMS 
Eiropas tarifu un Eiropas tarifu.

5. Visi viesabonenti var pieprasīt pāriet uz 
datu Eiropas tarifu vai atteikties no tā 
jebkurā laikā, ievērojot sava līguma 
nosacījumus. Tarifa maiņai ir jānotiek bez 
maksas vienas darbadienas laikā no 
iesnieguma saņemšanas dienas, un tā nav 
atkarīga no prasībām vai ierobežojumiem, 
kas skar citus abonementa elementus, nevis 
viesabonēšanu. Vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst atlikt šādu tarifa maiņu tā, 
lai iepriekšējais viesabonēšanas tarifs būtu 
bijis spēkā noteiktu minimālo laiku, kas 
nepārsniedz divus mēnešus, ieskaitot 
galīgo termiņu iepriekšējai paziņošanai 
par līguma laušanu. Datu Eiropas tarifu 
vienmēr var apvienot ar SMS Eiropas 
tarifu un Eiropas tarifu.

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
12. pants - 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ne vēlāk kā 2012. gada 30. jūnijā 
vietējie mobilo sakaru operatori katru
viesabonentu atsevišķi informē par datu 
Eiropas tarifu, par to, ka minēto tarifu 
piemēros vēlākais no 2012. gada 1. jūlija 
visiem viesabonentiem, kuri nav apzināti 
izvēlējušies īpašu tarifu vai paketi, ko 
piemēro regulētajiem datu pakalpojumiem, 
kā arī par viesabonentu tiesībām pāriet uz 
minēto tarifu un atteikties no tā saskaņā ar 
šā panta 5. punktu.

6. Ne vēlāk kā 2012. gada 30. jūnijā 
vietējie mobilo sakaru operatori katram 
viesabonentam atsevišķi sniedz skaidru un 
saprotamu informāciju noturīgā datu 
nesējā par datu Eiropas tarifu, par to, ka 
minēto tarifu piemēros vēlākais no 
2012. gada 1. jūlija visiem viesabonentiem, 
kuri nav apzināti izvēlējušies īpašu tarifu 
vai paketi, ko piemēro regulētajiem datu 
pakalpojumiem, kā arī par viesabonentu 
tiesībām pāriet uz minēto tarifu un 
atteikties no tā saskaņā ar šā panta 
5. punktu.
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
13. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pēc 2018. gada 30. jūnija vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs par vienu no 
viesabonēšanas pakalpojumiem (balss, 
SMS vai datu pakalpojums) nelīdzsvarotai 
datplūsmai starp operatoriem, kas neietilpst 
vienā grupā, krītas līdz 75 % no 6. panta 
2. punktā, 8. panta 1. punktā un 11. panta 
1. punktā norādītajiem maksimālajiem 
vairumtirdzniecības tarifiem vai zemāk, 
attiecīgajam viesabonēšanas 
pakalpojumam maksimālos 
vairumtirdzniecības tarifus vairs 
nepiemēro. Pamatojoties uz BEREC 
apkopotajiem tirgus datiem, Komisija 
regulāri pārbauda, vai šis nosacījums 
izpildās, un, ja tas izpildās, bez kavēšanās 
publicē Eiropas Savienības Oficiālā 
vēstneša C sērijā datus, kas apstiprina, ka 
uz attiecīgo pakalpojumu vairs neattiecas 
maksimālie vairumtirdzniecības tarifi.

2. Ja pēc 2018. gada 30. jūnija vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs par vienu no 
viesabonēšanas pakalpojumiem (balss, 
SMS vai datu pakalpojums) nelīdzsvarotai 
datplūsmai starp operatoriem, kas neietilpst 
vienā grupā, krītas līdz 50 % no 6. panta 
2. punktā, 8. panta 1. punktā un 11. panta 
1. punktā norādītajiem maksimālajiem 
vairumtirdzniecības tarifiem vai zemāk, 
attiecīgajam viesabonēšanas 
pakalpojumam maksimālos 
vairumtirdzniecības tarifus vairs 
nepiemēro. Pamatojoties uz BEREC 
apkopotajiem tirgus datiem, Komisija 
regulāri pārbauda, vai šis nosacījums 
izpildās, un, ja tas izpildās, bez kavēšanās 
publicē Eiropas Savienības Oficiālā 
vēstneša C sērijā datus, kas apstiprina, ka 
uz attiecīgo pakalpojumu vairs neattiecas 
maksimālie vairumtirdzniecības tarifi.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
13. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pēc tam, kad ir īstenota 5. pantā 
minētā viesabonēšanas pakalpojumu 
atsevišķā pārdošana, un līdz 2016. gada 
1. jūlijam vidējais mazumtirdzniecības 
tarifs Savienības mērogā ir krities līdz
75 % no 7. panta 2. punktā, 9. panta 
2. punktā un 12. panta 2. punktā 
norādītajiem maksimālajiem 
mazumtirdzniecības tarifiem vai zemāk, 
maksimālie mazumtirdzniecības tarifi 
attiecīgajam viesabonēšanas 
pakalpojumam vairs nav spēkā.

3. Ja pēc tam, kad ir īstenota 5. pantā 
minētā viesabonēšanas pakalpojumu 
atsevišķā pārdošana, vidējais 
mazumtirdzniecības tarifs Savienības 
mērogā ir krities līdz 50 % no 7. panta 
2. punktā, 9. panta 2. punktā un 12. panta 
2. punktā norādītajiem maksimālajiem 
mazumtirdzniecības tarifiem vai zemāk, 
maksimālie mazumtirdzniecības tarifi 
attiecīgajam viesabonēšanas 
pakalpojumam vairs nav spēkā.
Pamatojoties uz BEREC apkopotajiem 
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Pamatojoties uz BEREC apkopotajiem 
tirgus datiem, Komisija regulāri pārbauda, 
vai šis nosacījums izpildās, un, ja tas 
izpildās, bez kavēšanās publicē Eiropas 
Savienības Oficiālā vēstneša C sērijā datus, 
kas apstiprina, ka uz attiecīgo pakalpojumu 
vairs neattiecas maksimālie 
mazumtirdzniecības tarifi.

tirgus datiem, Komisija regulāri pārbauda, 
vai šis nosacījums izpildās, un, ja tas 
izpildās, bez kavēšanās publicē Eiropas 
Savienības Oficiālā vēstneša C sērijā datus, 
kas apstiprina, ka uz attiecīgo pakalpojumu 
vairs neattiecas maksimālie 
mazumtirdzniecības tarifi.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai brīdinātu viesabonentu par to, ka tiks 
piemēroti viesabonēšanas tarifi zvanu 
veikšanai vai saņemšanai vai SMS īsziņu 
nosūtīšanai, izņemot, ja abonents ir 
paziņojis vietējām mobilo sakaru 
operatoram, ka viņam šis pakalpojums nav 
nepieciešams, vietējais mobilo sakaru 
operators, abonentam ierodoties dalībvalstī, 
kas nav abonenta vietējā sakaru tīkla
dalībvalsts, bez nepamatotas kavēšanās 
automātiski bez maksas ar īsziņas 
pakalpojuma palīdzību nodrošina 
individualizētu pamatinformāciju par 
viesabonēšanas cenām (ieskaitot PVN), ko 
viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu un par SMS īsziņu nosūtīšanu 
piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

Lai brīdinātu viesabonentu par to, ka tiks 
piemēroti viesabonēšanas tarifi zvanu 
veikšanai vai saņemšanai vai SMS īsziņu 
nosūtīšanai, izņemot, ja abonents ir 
paziņojis vietējam mobilo sakaru 
operatoram, ka viņam šis pakalpojums nav 
nepieciešams, vietējais mobilo sakaru 
operators, abonentam ierodoties dalībvalstī, 
kas nav abonenta vietējā sakaru tīkla valsts,
un no 2013. gada 1. janvāra ierodoties 
trešā valstī, bez nepamatotas kavēšanās 
automātiski bez maksas ar īsziņas 
pakalpojuma palīdzību nodrošina 
individualizētu pamatinformāciju par 
viesabonēšanas cenām (ieskaitot PVN un 
valūtā, kuru izmanto abonenta rēķinā 
vietējā sakaru tīkla valstī), ko 
viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu un par SMS īsziņu nosūtīšanu 
piemēro apmeklētajā valstī.

Pamatojums

Minētie pasākumi tiks īstenoti arī ārpus Eiropas Savienības.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī individualizētā pamatinformācija par 
cenām ietver maksimālos tarifus, kurus 
saskaņā ar šo tarifu shēmu var piemērot 
abonentam par:

Šo individualizēto pamatinformāciju par 
cenām nosūta abonentam, kurš izmanto 
viesabonēšanas pakalpojumus gan 
Savienībā, gan arī ārpus tās, un tajā ietver
faktiskos tarifus (ieskaitot PVN un valūtā,
kuru izmanto abonenta rēķinā vietējā 
sakaru tīkla valstī), kurus saskaņā ar šo 
tarifu shēmu var piemērot abonentam par:

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu 
sūtīšanu, atrodoties apmeklētajā 
dalībvalstī.

b) par regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu 
sūtīšanu, atrodoties apmeklētajā valstī.

Pamatojums

Minētie pasākumi tiks īstenoti arī ārpus Eiropas Savienības.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) regulēto datu savienojumu 
pakalpojumu izmantošanu, atrodoties 
apmeklētajā dalībvalstī vai trešā valstī, 
izsakot tos cenā par megabaitu.

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
14. pants - 2. punkts



PE478.349v02-00 42/51 AD\890078LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus 1. punktam klientiem ir tiesības 
neatkarīgi no tā, kurā Savienības  vietā tie 
atrodas, izmantojot mobilo balss zvanu vai 
SMS pieprasīt un bez maksas saņemt 
precīzāku individualizētu informāciju par 
apmeklētā tīkla viesabonēšanas cenām, 
kuras piemēro balss zvaniem, SMS, MMS 
un citiem datu sakaru pakalpojumiem, kā 
arī informāciju par pārredzamības 
pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar šo 
regulu. Šādas informācijas pieprasījumu 
sniedz pa bezmaksas numuru, kuru šādam 
nolūkam paredzējis vietējais mobilo sakaru 
operators. Panta 1. punktā minētie 
pienākumi neattiecas uz ierīce-ierīce
(M2M) tipa iekārtām, kas izmanto mobilos 
sakarus.

2. Papildus 1. punktam klientiem ir tiesības 
neatkarīgi no tā, kurā Savienības  vietā tie 
atrodas, bet tikai no 2013. gada 1. janvāra, 
ja abonents atrodas ārpus Savienības,
izmantojot mobilo balss zvanu vai SMS 
pieprasīt un bez maksas saņemt precīzāku 
individualizētu informāciju par apmeklētā 
tīkla viesabonēšanas cenām, kuras piemēro 
balss zvaniem, SMS, MMS un citiem datu 
sakaru pakalpojumiem, kā arī informāciju 
par pārredzamības pasākumiem, ko 
piemēro saskaņā ar šo regulu. Šādas 
informācijas pieprasījumu sniedz pa 
bezmaksas numuru, kuru šādam nolūkam 
paredzējis vietējais mobilo sakaru 
operators. Panta 1. punktā minētie 
pienākumi neattiecas uz ierīce-ierīce
(M2M) tipa iekārtām vai citām iekārtām, 
kas neatbalsta SMS funkciju.

Pamatojums

Tas nav iespējams iekārtām, kas neatbalsta SMS funkciju.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietējie mobilo sakaru operatori nodrošina, 
ka to viesabonenti gan pirms, gan pēc 
līguma noslēgšanas tiek atbilstīgi informēti 
par tarifiem, ko piemēro par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, 
tādā veidā, kas atvieglo klientu izpratni par 
šādu pakalpojumu izmantošanas 
finansiālajām sekām un ļauj tiem uzraudzīt 
un kontrolēt savus izdevumus par 
regulētiem datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem saskaņā ar 2. un 3. punktu.
Panta 3. punktā minētie aizsargmehānismi 
neattiecas uz priekšapmaksas klientiem.

Vietējie mobilo sakaru operatori nodrošina, 
ka to viesabonenti gan pirms, gan pēc 
līguma noslēgšanas tiek atbilstīgi informēti 
par tarifiem, ko piemēro par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu
gan Eiropas Savienībā, gan arī ārpus tās,
tādā veidā, kas atvieglo klientu izpratni par 
šādu pakalpojumu izmantošanas 
finansiālajām sekām un ļauj tiem uzraudzīt 
un kontrolēt savus izdevumus par
regulētiem datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem saskaņā ar 2. un 3. punktu.
Panta 3. punktā minētie aizsargmehānismi 
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neattiecas uz priekšapmaksas klientiem, 
izņemot, ja viņi noslēguši priekšapmaksas 
līgumu par automātisku kredīta 
papildināšanu. Panta 3. punktā minētie 
aizsargmehānismi neattiecas uz ierīce-
ierīce (M2M) tipa pakalpojumiem. 
Abonentiem, kuri izmanto 
priekšapmaksas pakalpojumus, vajadzētu 
arī laikus saņemt brīdinājumu, ka viņi ir 
pietuvojušies savam kredītlimitam.

Pamatojums

Noteikumi aizsargā priekšapmaksas klientus, kuri izmanto automātiskās kredīta 
papildināšanas pakalpojumus, no tā sauktā „rēķinu šoka”. Sākotnējais ierosinātais teksts 
netīši izstumj šādus klientus no noteikumu piemērošanas jomas.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā vietējie pakalpojumu 
sniedzēji pirms līguma noslēgšanas un pēc 
tam regulāri informē savus klientus par 
automātiska un nekontrolēta datu 
viesabonēšanas savienojuma un 
lejupielādes risku. Turklāt vietējie 
pakalpojumu sniedzēji skaidri un vienkārši 
saprotami paskaidro saviem klientiem, kā 
atslēgties no šiem automātiskajiem datu 
viesabonēšanas savienojumiem, lai 
nepieļautu nekontrolētu datu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu.

Attiecīgā gadījumā vietējie pakalpojumu 
sniedzēji pirms līguma noslēgšanas un pēc 
tam regulāri informē savus klientus par 
automātiska un nekontrolēta datu 
viesabonēšanas savienojuma un 
lejupielādes risku. Turklāt vietējie 
pakalpojumu sniedzēji bez maksas, skaidri 
un vienkārši saprotami paziņo saviem 
klientiem, kas viņiem jādara, lai atslēgtos
no šiem automātiskajiem datu 
viesabonēšanas savienojumiem, lai 
nepieļautu nekontrolētu datu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietējo mobilo sakaru operators Vietējo mobilo sakaru operators 
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automātiski nosūta paziņojumu, kurā 
informē viesabonentu par to, ka tas 
izmanto viesabonēšanu, un kurā sniedz 
personalizētu tarifu pamatinformāciju par 
cenām, ko piemēro par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 
attiecīgajam viesabonentam attiecīgajā
dalībvalstī, ja vien klients nav paziņojis 
savam vietējam mobilo sakaru sniedzējam, 
ka viņam šāda informācija nav vajadzīga.

automātiski nosūta paziņojumu, kurā 
informē viesabonentu par to, ka tas 
izmanto viesabonēšanu, un kurā sniedz 
personalizētu tarifu pamatinformāciju par 
cenām (ieskaitot PVN un valūtā, kuru 
izmanto abonenta rēķinā vietējā sakaru 
tīkla valstī), ko piemēro par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 
attiecīgajam viesabonentam attiecīgajā
valstī, ja vien klients nav paziņojis savam 
vietējam mobilo sakaru sniedzējam, ka 
viņam šāda informācija nav vajadzīga.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu personalizētu tarifu pamatinformāciju 
nosūta uz viesabonenta mobilo tālruni vai 
e-pasta adresi vai citu ierīci, piemēram, kā 
SMS īsziņu, e-pastu vai kā uznirstošo logu 
datorā ikreiz, kad viesabonents ierodas citā
dalībvalstī, kas nav abonenta vietējā sakaru 
tīkla dalībvalsts, vai pirmo reizi izmanto 
regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu 
šajā dalībvalstī. Tā jāsniedz brīdī, kad 
viesabonents sāk regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, 
bez maksas, ar piemērotiem līdzekļiem, kas 
atvieglo tās saņemšanu un vienkāršu 
izpratni.

Šādu personalizētu tarifu pamatinformāciju 
nosūta uz viesabonenta mobilo tālruni vai 
e-pasta adresi vai citu ierīci, piemēram, kā 
SMS īsziņu, e-pastu vai kā uznirstošo logu 
datorā ikreiz, kad viesabonents ierodas citā
valstī, kas nav abonenta vietējā sakaru tīkla 
dalībvalsts, vai pirmo reizi izmanto 
regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu 
šajā valstī. Tā jāsniedz brīdī, kad 
viesabonents sāk regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, 
bez maksas, ar piemērotiem līdzekļiem, kas 
atvieglo tās saņemšanu un vienkāršu 
izpratni.

Pamatojums

Minētie pasākumi tiks īstenoti arī ārpus Eiropas Savienības.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi vietējie mobilo sakaru operatori 
visiem saviem viesabonentiem dod iespēju 
brīvi un bez maksas saņemt informāciju 
par uzkrāto patēriņu, kas izteikts apjoma 
veidā vai valūtā, kuru izmanto 
viesabonenta rēķinā par regulētiem datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, un kas 
garantē, ka bez klienta skaidras piekrišanas 
uzkrātie izdevumi par regulētiem datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem noteiktā 
laikposmā nepārsniedz noteiktu finanšu 
ierobežojumu.

Visi vietējie mobilo sakaru operatori 
visiem saviem viesabonentiem dod iespēju 
brīvi un bez maksas saņemt informāciju 
par uzkrāto patēriņu, kas izteikts apjoma 
veidā vai valūtā, kuru izmanto 
viesabonenta rēķinā par
mazumtirdzniecības datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kas sniegti gan Savienībā, 
gan ārpus tās un kas garantē, ka bez 
klienta skaidras piekrišanas uzkrātie 
izdevumi par mazumtirdzniecības datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem noteiktā 
laikposmā nepārsniedz noteiktu finanšu 
ierobežojumu. Tas neattiecas uz 
gadījumiem, kad mobilo telekomunikāciju 
pakalpojumu sniedzējs apmeklētajā 
valstīs, kas nav Savienības dalībvalsts, 
neatļauj vietējam mobilo sakaru 
operatoram kontrolēt savu klientu 
pakalpojumu izmantošanu reālā laikā. 
Šādā gadījumā, klientam ierodoties 
attiecīgajā valstī, viņu bez nepamatotas 
kavēšanas un bez maksas ar īsziņas 
pakalpojuma palīdzību par to informē.

Pamatojums

Pārredzamības un patērētāju aizsardzības noteikumi būtu jāpiemēro arī ārpus Savienības. 
Taču vairākās valstīs tehnisku iemeslu dēļ vietējie mobilo sakaru operatori joprojām nevar 
izsekot savu klientu izmantotajiem pakalpojumiem reālajā laikā un informāciju par 
pakalpojumu izmantošanu var saņemt tikai mēneša beigās.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi vietējie mobilo sakaru operatori arī 
nodrošina, ka uz viesabonenta mobilo 
tālruni vai citu ierīci kā SMS īsziņu vai e-
pastu vai kā uznirstošo logu viņa datorā 
nosūta atbilstīgu paziņojumu, kad datu 

Visi vietējie mobilo sakaru operatori arī 
nodrošina, ka uz viesabonenta mobilo 
tālruni vai citu ierīci kā SMS īsziņu vai e-
pastu vai kā uznirstošo logu viņa datorā 
nosūta atbilstīgu paziņojumu, kad zvanu, 
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viesabonēšanas pakalpojumi ir sasnieguši 
80 % no noteiktā finanšu vai apjoma 
ierobežojuma, par ko panākta vienošanās.
Klientiem ir tiesības prasīt saviem mobilo 
sakaru operatoriem pārtraukt sūtīt šādus 
paziņojumus un jebkurā brīdī bez maksas 
prasīt vietējam mobilo sakaru operatoram 
turpināt sniegt pakalpojumus.

SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumi 
ir sasnieguši 80 % no noteiktā finanšu vai 
apjoma ierobežojuma, par ko panākta 
vienošanās. Klientiem ir tiesības prasīt 
saviem mobilo sakaru operatoriem 
pārtraukt sūtīt šādus paziņojumus un 
jebkurā brīdī bez maksas prasīt vietējam 
mobilo sakaru operatoram turpināt sniegt 
pakalpojumus.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad šis finanšu vai apjoma ierobežojums 
citādi tiktu pārsniegts, uz viesabonenta 
mobilo tālruni vai citu ierīci nosūta 
paziņojumu. Šajā paziņojumā norāda, kā 
klientam rīkoties turpmāk, ja viņš vēlas 
turpināt saņemt šos pakalpojumus, un 
saistītos izdevumus par katru papildu 
patērēto vienību. Ja viesabonents nerīkojas 
atbilstīgi saņemtajiem brīdinājuma 
paziņojumiem, vietējais mobilo sakaru 
operators nekavējoties pārtrauc regulēto 
datu viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanu un maksas piemērošanu 
viesabonentam, ja vien viesabonents 
nepieprasa minēto pakalpojumu sniegšanu 
turpināt vai atsākt.

Kad šis finanšu vai apjoma ierobežojums 
citādi tiktu pārsniegts, uz viesabonenta 
mobilo tālruni vai citu ierīci nosūta 
paziņojumu. Šajā paziņojumā norāda, kā 
klientam rīkoties turpmāk, ja viņš vēlas 
turpināt saņemt šos pakalpojumus, un 
saistītos izdevumus par katru papildu 
patērēto vienību. Ja viesabonents nerīkojas 
atbilstīgi saņemtajiem brīdinājuma 
paziņojumiem, vietējais mobilo sakaru 
operators nekavējoties pārtrauc regulēto
zvanu, SMS un datu viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu un maksas 
piemērošanu viesabonentam, ja vien 
viesabonents nepieprasa minēto 
pakalpojumu sniegšanu turpināt vai atsākt.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 8.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos noteikumus piemēro gan 
viesabonentiem Eiropas Savienībā, gan 
arī ārpus tās.
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Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Panta 3. punktu piemēro gan 
viesabonentiem Eiropas Savienībā, gan 
arī ārpus tās.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Cenu salīdzināšana

Visa informācija par mazumtirdzniecības 
balss, SMS, un datu viesabonēšanas 
pakalpojumu cenām, ko sniedz klientiem, 
ietver PVN.
Komisija veic izmeklēšanu par dažādu 
tarifu, ko operatori piedāvā saviem 
klientiem, pārredzamību un salīdzināmību 
un ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par turpmākiem pasākumiem, 
kas jāveic, lai nodrošinātu, ka klienti var 
viegli salīdzināt attiecīgos tarifus, un 
tādējādi atvieglo lēmuma par pāreju no 
viena operatora pie cita pieņemšanu.

Pamatojums

Patlaban nav iespējams salīdzināt dažādus mobilo tālruņu lietošanas tarifus, ko piedāvā 
dažādi operatori. Komisijai jāizmeklē šī situācija. Pārredzamības princips paredz arī to, ka 
visa informācija par cenām tiek iesniegta ar PVN.

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Deleģēšanas īstenošana

1. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā 
paredzētos nosacījumus.
2. Šīs regulas 4. panta 5.a punktā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir no ..* līdz datumam, kas 
minēts 22. panta otrajā daļā.  
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā brīdi var atsaukt 4  panta 
5.a punktā minēto pilnvaru deleģējumu. 
Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz šajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu. 
4. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā vienlaikus par to paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 
ar 4. panta 5.a punktu, stājas spēkā tikai 
tad, ja 2 mēnešu laikā pēc tā paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā 
laikposma beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka tie iebildumus neizteiks. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem 
mēnešiem.
_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu. 

Grozījums Nr. 79
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Regulas priekšlikums
18. pants - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un preventīvām. 
Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo 
Komisijai ne vēlāk kā 2012.  gada 
30. martā un nekavējoties paziņo tai par 
jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos ietekmē.

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un preventīvām. 
Šādas sankcijas ietver pakalpojumu 
sniedzēju pienākumu sniegt kompensāciju 
abonentiem, ja pakalpojumu sniedzēji 
atliek vai kavē abonentu pāreju pie 
alternatīva viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēja. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem paziņo Komisijai ne vēlāk kā 
2012.  gada 30. martā un nekavējoties 
paziņo tai par jebkādiem turpmākiem 
grozījumiem, kas tos ietekmē.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pārskata šīs regulas darbību un 
pēc publiskas apspriešanās ziņo par to 
Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk 
kā 2015.  gada 30. jūnijā. Jo īpaši 
Komisija izvērtē, vai ir sasniegti šajā 
regulā norādītie mērķi. To darot, Komisija 
izvērtē arī:

1. Komisija pārskata šīs regulas darbību un 
pēc publiskas apspriešanās ziņo par to 
Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk 
kā 2016. gada 30. jūnijā. Jo īpaši Komisija 
izvērtē, vai ir sasniegti šajā regulā norādītie 
mērķi. To darot, Komisija izvērtē arī:

Pamatojums

Ir jānosaka vēlāks pārskatīšanas termiņš, lai novērtētu strukturālo pasākumu ietekmi uz tirgu.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
22. pants - 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā zaudē spēku 1   2022.  gada 30. jūnijā. Tā zaudē spēku 2022. gada 30. jūnijā.
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