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Grozījums Nr. 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Sylvana Rapti, 
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Nevar apgalvot, ka pastāv telesakaru 
vienotais tirgus, kamēr ir ievērojamas 
cenu atšķirības starp vietējām un 
viesabonēšanas cenām; tāpēc šī regulas 
galvenajam mērķim jābūt viesabonēšanas 
tarifu atcelšanai kopumā, tādējādi 
izveidojot visas ES mobilo sakaru tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Nevar apgalvot, ka pastāv telesakaru 
vienotais tirgus, kamēr ir ievērojamas 
cenu atšķirības starp vietējām un 
viesabonēšanas cenām; tāpēc šī regulas 
galvenajam mērķim jābūt viesabonēšanas 
tarifu atcelšanai kopumā, tādējādi 
izveidojot visas ES mobilo sakaru tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Mērķi samazināt atšķirību starp 
vietējiem un viesabonēšanas tarifiem, lai 
līdz 2015. gadam šī atšķirība pietuvinātos 
nullei, Komisija ierosināja 2011.–
2015. gada salīdzinošās novērtēšanas 
sistēmā, un pēc tam to dalībvalstis 
apstiprināja 2009. gada novembrī1. Šis 
mērķis ir ietverts arī Komisijas 
paziņojumā “Digitālā programma 
Eiropai”2.
__________________
1

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

Or. en

Grozījums Nr. 33
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Lielāki vietējie tarifi zvaniem, SMS 
un datiem (ietverot tos, kas paredzēti 
citām valstīm, nevis savai valstij), 
salīdzinot ar viesabonēšanas tarifiem, nav 
izdevīgi patērētājiem un rada tirgus 
traucējumus; tāpēc no 2012. gada 
vietējiem tarifiem nevajadzētu pārsniegt 
mazumtirdzniecības cenu ierobežojumus, 
kas paredzēti viesabonēšanas tarifiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Lai izveidotu telesakaru vienoto tirgu, 
katrs saistītais telesakaru uzņēmums, kas 
ietilpst vienā grupā, jāmudina apvienot 
savas valsts licences viena Eiropas 
operatora paspārnē; spēkā esošajām 
telesakaru licencēm, kā arī mobilo sakaru 
tīkla jaunajām licencēm nākotnē jāaptver 
visa Eiropas teritorija, nevis tikai 
atsevišķa dalībvalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Augstās balss savienojumu, SMS un 
datu pakalpojumu viesabonēšanas cenas, 
ko publisko mobilo telefonsakaru tīklu 
lietotāji, piemēram, studenti, cilvēki 
komandējumu laikā un tūristi, maksā, kad 
savus mobilos tālruņus izmanto, ceļojot 
Savienības teritorijā, ir izraisījušas 
patērētāju, valstu regulējošo iestāžu un 
Savienības iestāžu bažas. Pārmērīgi augstas 
mazumtirdzniecības cenas izraisa gan 
augstie vairumtirdzniecības tarifi, kurus 
uzliek ārzemju sakaru tīklu operatori, gan 
daudzos gadījumos augstais 
mazumtirdzniecības uzcenojums, kuru 
uzliek klienta paša sakaru tīkla operators. 
Vairumtirdzniecības tarifu pazeminājumi 
bieži nenonāk līdz mazumtirdzniecības 
klientam. Lai gan daži operatori nesen ir 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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ieviesuši tarifu plānus, kas klientiem 
piedāvā izdevīgākus nosacījumus un 
nedaudz zemākas cenas, fakti joprojām 
liecina, ka izmaksu un cenu attiecība vēl ir 
tālu no tādas, kas būtu dominējošā 
konkurences apstākļos.

Or. fr

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Konkurences trūkums 
viesabonēšanas tirgū traucē pilnveidot 
telesakaru vienoto tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Cornelis de Jong

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 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, 
kā rezultātā uz Eiropas patērētāju rēķina 
pakalpojumu sniedzēju peļņa ir 
pārmērīga.

Or. nl

Grozījums Nr. 39
Christian Engström, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dati par Savienības mēroga zvanu, 
SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumu 
cenu izmaiņām kopš Regulas (EK) 

(16) Dati par Savienības mēroga zvanu, 
SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumu 
cenu izmaiņām kopš Regulas (EK) 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Cornelis de Jong

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 

(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 



AM\888019LV.doc 9/184 PE478.641v01-00

LV

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.

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.

Or. nl

Grozījums Nr. 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
vienotais tirgus ir izveidots jo īpaši, 
izmantojot viesabonēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai būtu iespējams veidot efektīvāku 
viesabonēšanas pakalpojumu tirgu, kurā 
valda lielāka konkurence, uzņēmumus 
nedrīkstētu ierobežot risināt konstruktīvas 
sarunas par vairumtirdzniecības piekļuvi 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā. Tomēr pašlaik piekļuvi šādai 
viesabonēšanas pakalpojumu 
vairumtirdzniecībai kavē nevienāds spēku 
samērs sarunās un atšķirīga uzņēmumu 
infrastruktūras īpašumtiesību pakāpe. Šo 
šķēršļu novēršana veicinātu alternatīvu un 
novatorisku viesabonēšanas pakalpojumu 
izveidi un paplašinātu klientiem pieejamo 
piedāvājumu klāstu, it sevišķi no virtuālā 
tīkla operatoriem. Tas veicinātu arī 
Eiropas mēroga pakalpojumu izveidi.

(18) Lai būtu iespējams veidot efektīvāku 
viesabonēšanas pakalpojumu tirgu, kurā 
valda lielāka konkurence, uzņēmumus 
nedrīkstētu ierobežot risināt konstruktīvas 
sarunas par vairumtirdzniecības piekļuvi 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā. Tomēr pašlaik piekļuvi šādai 
viesabonēšanas pakalpojumu 
vairumtirdzniecībai kavē nevienāds spēku 
samērs sarunās un atšķirīga uzņēmumu 
infrastruktūras īpašumtiesību pakāpe. Šo 
šķēršļu novēršana veicinātu alternatīvu un 
novatorisku viesabonēšanas pakalpojumu 
izveidi un paplašinātu abonentiem
pieejamo piedāvājumu klāstu. Tas 
veicinātu arī Eiropas mēroga pakalpojumu 
izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

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 
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 

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

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.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Mobilo sakaru pakalpojumus pārdod 
komplektos, kas ietver gan iekšzemes, gan 
viesabonēšanas pakalpojumus, un tas 
ierobežo klientu iespējas izvēlēties 
viesabonēšanas pakalpojumus. Šādi 
komplekti mazina viesabonēšanas 
pakalpojumu pārskatāmību, jo ir sarežģīti 
salīdzināt atsevišķus pakalpojumus, kas 
ietverti komplektos. Tādējādi konkurence 
starp operatoriem mobilo sakaru 
pakalpojumu komplektā ietvertā 
viesabonēšanas elementa ziņā vēl nav 
acīmredzama. Viesabonēšanas kā 
atsevišķa pakalpojuma pieejamības 
veicināšana varētu risināt strukturālas 
problēmas, uzlabojot patērētāju 
informētību par viesabonēšanas cenām, 
piedāvājot patērētājiem viesabonēšanas 
pakalpojumu skaidru izvēli un tādējādi 
palielinot konkurences spiedienu no 
pieprasījuma puses. Tas veicinātu Eiropas 
viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā 

(21) Mobilo sakaru pakalpojumus pārdod 
komplektos, kas ietver gan iekšzemes, gan 
viesabonēšanas pakalpojumus, un tas 
ierobežo klientu iespējas izvēlēties 
viesabonēšanas pakalpojumus. Šādi 
komplekti mazina viesabonēšanas 
pakalpojumu pārskatāmību, jo ir sarežģīti 
salīdzināt atsevišķus pakalpojumus, kas 
ietverti komplektos. Tādējādi konkurence 
starp operatoriem mobilo sakaru 
pakalpojumu komplektā ietvertā 
viesabonēšanas elementa ziņā vēl nav 
acīmredzama.
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tirgus sekmīgu darbību.

Or. nl

Pamatojums

Atsevišķas sistēmas vietējiem un viesabonēšanas tarifiem netiek atbalstītas, jo ar tām saistītās 
ļoti augstās izmaksas ― aptuveni 300 miljonu euro apmērā ― tiek novirzītas uz patērētājiem. 
Šādas atsevišķas sistēmas arī neveicina pārskatāmību. Jāpieņem stratēģija, saskaņā ar kuru 
operatoriem vienmēr ir jāsaglabā pārskatāmība attiecībā uz tarifiem.

Grozījums Nr. 45
Cornelis de Jong

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.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 46
Christian Engström, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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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. 
Būtu jānosaka viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķas pārdošanas 
pamatprincipi, kas saskaņoti jāievieš visā 
Savienībā. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Damien Abad

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. 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.

Or. fr
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precīzi definēt, kādos gadījumos viesabonēšanas pakalpojumi jānodala 
no iekšzemes sakaru pakalpojumu komplektiem, t.i., Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 48
Robert Rochefort

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. 
Būtu jānosaka bezmaksas viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķas sniegšanas
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. Patērētājiem, kas izvēlas 
saglabāt to pašu operatoru 
viesabonēšanas pakalpojumiem, jābūt 
iespējai izvēlēties, ka maksu par viņu 
viesabonēšanas pakalpojumiem atvelk 
tieši no viņu vietējo mobilo sakaru kredīta 
tā, ka papildu rēķins tiktu izrakstīts tikai 
par summu, kas pārsniedz viņu parastā 
komplekta tarifu, kad ir pārsniegts viņu 
vietējais kredīts.

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai tehniski dotu iespēju sniegt 
viesabonēšanas pakalpojumus atsevišķi 
un lai nodrošinātu viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķas pārdošanas 
saskaņotu un stabilu attīstību Savienībā, 
būtu jāuzlabo sadarbība un saskaņotība 
starp mobilo sakaru tīklu operatoriem. 
Lai spētu strauji pielāgoties mainīgajiem 
apstākļiem un tehnoloģiju attīstībai, 
vajadzētu izstrādāt pamatnostādnes, kurās 
sīkāk izklāstīti attiecīgie pamatprincipi un 
metodika. BEREC uzdevums būtu, 
saskaņojot ar Komisiju un sadarbojoties 
ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
izdot pamatnostādnes tāda instrumenta 
tehnisko elementu izstrādei, kas dotu 
iespēju atsevišķi pārdot viesabonēšanas 
pakalpojumus. Komisija varētu pilnvarot 
Eiropas standartizācijas iestādi veikt 
attiecīgo standartu grozījumus, kas 
vajadzīgi šā instrumenta harmonizētai 
īstenošanai.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai tehniski dotu iespēju sniegt 
viesabonēšanas pakalpojumus atsevišķi un 
lai nodrošinātu viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķas pārdošanas 
saskaņotu un stabilu attīstību Savienībā, 
būtu jāuzlabo sadarbība un saskaņotība 
starp mobilo sakaru tīklu operatoriem. Lai 
spētu strauji pielāgoties mainīgajiem 

(23) Lai tehniski dotu iespēju atsevišķi
sniegt viesabonēšanas pakalpojumus, kā 
arī piekļuvi vietējiem datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem un lai nodrošinātu 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas saskaņotu un stabilu attīstību 
Savienībā, būtu jāuzlabo sadarbība un 
saskaņotība starp mobilo sakaru tīklu 
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apstākļiem un tehnoloģiju attīstībai, 
vajadzētu izstrādāt pamatnostādnes, kurās 
sīkāk izklāstīti attiecīgie pamatprincipi un 
metodika. BEREC uzdevums būtu, 
saskaņojot ar Komisiju un sadarbojoties ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
izdot pamatnostādnes tāda instrumenta 
tehnisko elementu izstrādei, kas dotu 
iespēju atsevišķi pārdot viesabonēšanas 
pakalpojumus. Komisija varētu pilnvarot 
Eiropas standartizācijas iestādi veikt 
attiecīgo standartu grozījumus, kas 
vajadzīgi šā instrumenta harmonizētai 
īstenošanai.

operatoriem. Lai spētu strauji pielāgoties 
mainīgajiem apstākļiem un tehnoloģiju 
attīstībai, vajadzētu izstrādāt 
pamatnostādnes, kurās sīkāk izklāstīti 
attiecīgie pamatprincipi un metodika. 
BEREC uzdevums būtu, saskaņojot ar 
Komisiju un sadarbojoties ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, izdot 
pamatnostādnes tāda instrumenta tehnisko 
elementu izstrādei, kas dotu iespēju 
atsevišķi pārdot viesabonēšanas 
pakalpojumus un piekļuvi vietējiem datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem. Komisija 
varētu pilnvarot Eiropas standartizācijas 
iestādi veikt attiecīgo standartu grozījumus, 
kas vajadzīgi šā instrumenta harmonizētai 
īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Operatori jāmudina pat ātrāk 
sasniegt Eiropas digitālas 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, 
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piemēram, “viesabonēšana kā vietējā 
abonēšana” vai ikmēneša maksājuma 
piedāvājumi, kas būtu pārskatāmāki 
patērētājiem un neprasītu nekādu 
patērētāja rīcību.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Apsverot cenu pagaidu regulējuma
turpināmību, regulējošās saistības būtu 
jāpiemēro gan mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu 
viesabonentu intereses, jo pieredze liecina, 
ka Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu 
samazināšana var neatspoguļoties kā 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenu 
samazinājums, ja nav to veicinošu faktoru. 
No otras puses, rīcība, kas vērsta uz 
mazumtirdzniecības cenu samazināšanu,
neņemot vērā vairumtirdzniecības 
izmaksas, kas saistītas ar šo pakalpojumu 
sniegšanu, varētu radīt risku, ka tiek 
traucēta Savienības mēroga viesabonēšanas 
tirgus pienācīga darbība, un nedotu iespēju 
paplašināt konkurenci.

(25) Apsverot cenu pakāpeniskā 
samazinājuma turpināmību, atbilstoši kam 
2015. gadā jāsasniedz Digitālajā 
programmā Eiropai noteiktais mērķis par 
vietējo un viesabonēšanas tarifu 
identiskumu, regulējošās saistības būtu 
jāpiemēro gan mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu 
viesabonentu intereses, jo pieredze liecina, 
ka Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu 
samazināšana var neatspoguļoties kā 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenu 
samazinājums, ja nav to veicinošu faktoru. 
No otras puses, rīcība, kas vērsta uz 
mazumtirdzniecības cenu samazināšanu, 
neņemot vērā vairumtirdzniecības 
izmaksas, kas saistītas ar šo pakalpojumu 
sniegšanu, varētu radīt risku, ka tiek 
traucēta Savienības mēroga viesabonēšanas 
tirgus pienācīga darbība, un nedotu iespēju 
paplašināt konkurenci.

Or. nl

Grozījums Nr. 53
Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Kamēr strukturālie risinājumi vēl nav 
radījuši pietiekamu konkurenci 
viesabonēšanas tirgū, visefektīvākā un 
samērīgākā pieeja, lai regulētu cenu par 
viesabonēšanas zvanu veikšanu un 
saņemšanu Savienības iekšienē, ir 
Savienības mērogā noteikt maksimālo 
vidējo maksu par minūti 
vairumtirdzniecības līmenī un ierobežot 
tarifus mazumtirdzniecības līmenī, 
izmantojot Eiropas tarifu, kas ieviests ar 
Regulu (EK) Nr. 717/2007. Vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs būtu jāpiemēro 
starp jebkuriem diviem operatoriem 
Savienībā noteiktā laikposmā.

(26) Visefektīvākā un samērīgākā pieeja, 
lai regulētu cenu par viesabonēšanas zvanu 
veikšanu un saņemšanu Savienības 
iekšienē, ir Savienības mērogā noteikt 
maksimālo vidējo maksu par minūti 
vairumtirdzniecības līmenī un ierobežot 
tarifus mazumtirdzniecības līmenī, 
izmantojot Eiropas tarifu, kas ieviests ar 
Regulu (EK) Nr. 717/2007. Vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs būtu jāpiemēro 
starp jebkuriem diviem operatoriem 
Savienībā noteiktā laikposmā.

Or. nl

Grozījums Nr. 54
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Pagaidu Eiropas tarifs būtu jānosaka 
aizsargājošā līmenī, kas, nodrošinot, ka 
pašreizējās patērētājiem pieejamās 
priekšrocības saglabātos pārejas posmā, 
kamēr tiek īstenoti strukturālie risinājumi,
vienlaikus garantē pietiekamu peļņu 
operatoriem un veicina konkurētspējīgus 
viesabonēšanas piedāvājumus par 
zemākiem tarifiem. Attiecīgajā laikposmā 
operatoriem būtu aktīvi jāpiedāvā Eiropas 
tarifs visiem saviem viesabonēšanas 
klientiem bez maksas, skaidrā un 
pārskatāmā veidā.

(27) Pagaidu Eiropas tarifam pakāpeniski 
būtu jārada situācija, ka 2015. gadā 
viesabonēšanas tarifs ir vienāds ar vietējo 
tarifu, vienlaikus nodrošinot pietiekamu 
peļņu operatoriem, lai pašreizējās 
patērētājiem pieejamās priekšrocības 
saglabātos pārejas posmā, kamēr tiek 
īstenoti strukturālie risinājumi. Attiecīgajā 
laikposmā operatoriem būtu aktīvi 
jāpiedāvā Eiropas tarifs visiem saviem 
viesabonēšanas klientiem bez maksas, 
skaidrā un pārskatāmā veidā.
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Or. nl

Grozījums Nr. 55
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Pagaidu Eiropas tarifam, kas 
jāpiedāvā viesabonēšanas klientiem, būtu 
jāatspoguļo pieņemama peļņas norma 
salīdzinājumā ar viesabonēšanas 
pakalpojuma sniegšanas 
vairumtirdzniecības izmaksām, vienlaikus 
ļaujot operatoriem brīvi konkurēt, 
dažādojot savus piedāvājumus un 
piemērojot cenu struktūras tirgus 
apstākļiem un klientu izvēlei. Šādi 
aizsargājoši ierobežojumi būtu jānosaka 
tādā līmenī, kas nekavē izmantot
strukturālo risinājumu sniegtās 
konkurences priekšrocības, un tos varētu 
atcelt, tiklīdz strukturālie risinājumi spētu 
dot klientiem konkrētus ieguvumus. Šī 
regulatīvā pieeja nebūtu jāpiemēro 
pievienotās vērtības pakalpojumiem.

(28) Pagaidu Eiropas tarifam, kas 
jāpiedāvā viesabonentiem, būtu jāatspoguļo 
pieņemama peļņas norma salīdzinājumā ar 
viesabonēšanas pakalpojuma sniegšanas 
vairumtirdzniecības izmaksām, vienlaikus 
ļaujot operatoriem brīvi konkurēt, 
dažādojot savus piedāvājumus un 
piemērojot cenu struktūras tirgus 
apstākļiem un klientu izvēlei. Šādiem 
aizsargājošiem ierobežojumiem jābūt 
vērstiem uz strukturālo risinājumu 
konkurētspējīgu rezultātu, turklāt 
galvenajam mērķim jābūt sniegt patiesu 
labumu patērētājiem; tāpēc atšķirībai 
starp mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības ierobežojumiem jābūt 
pietiekamai, lai tirgū varētu ienākt jauni 
konkurenti. Ierobežojumus varētu atcelt, 
tiklīdz strukturālie risinājumi spētu dot 
abonentiem konkrētus ieguvumus. Šī 
regulatīvā pieeja nebūtu jāpiemēro 
pievienotās vērtības pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde nesenā 2011. gada jūlija atzinumā 
norādīja, ka šīs regulas aizsargājošajiem ierobežojumiem jānodrošina pietiekamas atšķirības 
starp mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenām, lai tirgū varētu ienākt konkurenti. 
Tas palīdzētu veicināt konkurenci un tādējādi nodrošinātu labākas cenas patērētājiem.

Grozījums Nr. 56
Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Pārejas periodā, kad izmanto 
aizsargājošos ierobežojumus, visiem 
patērētājiem vajadzētu būt iespējai bez 
papildu maksām un priekšnoteikumiem 
izvēlēties vienkāršu viesabonēšanas tarifu, 
kas nepārsniedz regulētos tarifus. 
Pieņemamai peļņas normai, salīdzinot 
vairumtirdzniecības izmaksas un 
mazumtirdzniecības cenas, būtu 
jānodrošina tas, ka operatori var segt visas 
to īpašās viesabonēšanas izmaksas 
mazumtirdzniecības līmenī, ieskaitot 
atbilstošu tirdzniecības izmaksu daļu un 
mobilo tālruņu subsidēšanas izmaksas, un 
būtu jānodrošina samērīgs atlikums, lai 
gūtu pieņemamus ieņēmumus. Pagaidu 
Eiropas tarifs ir atbilstošs instruments, lai 
nodrošinātu gan patērētāju aizsardzību, gan 
operatoru rīcības elastību. Eiropas tarifa 
maksimālajam apmēram ik gadus būtu 
jāsamazinās saskaņā ar vairumtirdzniecības 
cenu līmeni.

(32) Pārejas periodā, kad izmanto 
aizsargājošos ierobežojumus, kas beidzas 
2015. gadā un kā laikā viesabonēšanas 
tarifi uz laiku var būt augstāki nekā 
vietējie tarifi, visiem patērētājiem 
vajadzētu būt iespējai bez papildu maksām 
un priekšnoteikumiem izvēlēties vienkāršu 
viesabonēšanas tarifu, kas nepārsniedz 
regulētos tarifus. Pieņemamai peļņas 
normai, salīdzinot vairumtirdzniecības 
izmaksas un mazumtirdzniecības cenas, 
būtu jānodrošina tas, ka operatori var segt 
visas to īpašās viesabonēšanas izmaksas 
mazumtirdzniecības līmenī, ieskaitot 
atbilstošu tirdzniecības izmaksu daļu un 
mobilo tālruņu subsidēšanas izmaksas, un 
būtu jānodrošina samērīgs atlikums, lai 
gūtu pieņemamus ieņēmumus. Pagaidu 
Eiropas tarifs ir atbilstošs instruments, lai 
nodrošinātu gan patērētāju aizsardzību, gan 
operatoru rīcības elastību. Eiropas tarifa 
maksimālajam apmēram ik gadus būtu 
jāsamazinās saskaņā ar vairumtirdzniecības 
cenu līmeni par pietiekamu summu, lai 
pielāgotu to vietējiem tarifiem 2015. gadā.

Or. nl

Grozījums Nr. 57
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

(33) Pārejas periodā, kad izmanto 
aizsargājošos ierobežojumus, jauni 
viesabonenti būtu pilnībā jāinformē 
skaidrā un saprotamā veidā par tarifiem, 
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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, 
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.

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 
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, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Pārejas periodā, kad izmanto 
aizsargājošos ierobežojumus, jauni 
viesabonēšanas klienti būtu pilnībā 

(33) Pārejas periodā, kad izmanto 
aizsargājošos ierobežojumus, jauni 
viesabonēšanas klienti būtu pilnībā 
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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, 
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.

jāinformē 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 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Damien Abad

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Šī regula paredz, ka direktīvas, kas (34) Šī regula paredz, ka direktīvas, kas 
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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, 
nebūtu jārada tiesības mobilo sakaru 
abonentiem atteikties no līgumiem.

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, 
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. 

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 60
Robert Rochefort

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.
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Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 61
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Tādēļ būtu jāpieprasa regulēto 
viesabonēšanas zvanu pakalpojumu 
sniedzējiem mazumtirdzniecības līmenī 
saviem klientiem noteikt tarifus, aprēķinot 
cenu par sekundi visiem zvaniem, kam 
piemēro Eiropas tarifu, ar nosacījumu, ka 
par veiktajiem zvaniem iespējams 
piemērot minimālo sākotnējo iekasēšanas 
laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes.
Tas ļaus operatoriem segt visas pamatotās 
izmaksas par savienojumu, kā arī 
nodrošinās elastību, lai tie varētu 
konkurēt, piedāvājot īsākus minimālos 
iekasēšanas laikposmus. Tomēr nav 
pieļaujams, ka attiecībā uz Eiropas tarifu 
minimālo sākotnējo laikposmu piemēro 
saņemtajiem zvaniem, jo attiecīgā 
vairumtirdzniecības cena tiek aprēķināta 
par sekundi un visas īpašās izmaksas par 
savienojumu jau sedz tarifi par mobilo 
sakaru savienojuma pabeigšanu.

(41) Tādēļ būtu jāpieprasa regulēto 
viesabonēšanas zvanu pakalpojumu 
sniedzējiem mazumtirdzniecības līmenī 
saviem abonentiem noteikt tarifus, 
aprēķinot cenu par sekundi visiem 
zvaniem, kam piemēro Eiropas tarifu. Nav 
pieļaujams, ka attiecībā uz Eiropas tarifu 
minimālo sākotnējo laikposmu piemēro 
saņemtajiem zvaniem, jo attiecīgā 
vairumtirdzniecības cena tiek aprēķināta 
par sekundi un visas īpašās izmaksas par 
savienojumu jau sedz tarifi par mobilo 
sakaru savienojuma pabeigšanu.

Or. en

Pamatojums

30 sekunžu minimālo sākotnējo iekasēšanas laikposmu nevajadzētu atļaut, jo šādai maksai 
nav pamatojuma.
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Grozījums Nr. 62
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Tādēļ būtu jāpieprasa regulēto 
viesabonēšanas zvanu pakalpojumu 
sniedzējiem mazumtirdzniecības līmenī 
saviem klientiem noteikt tarifus, aprēķinot 
cenu par sekundi visiem zvaniem, kam 
piemēro Eiropas tarifu, ar nosacījumu, ka 
par veiktajiem zvaniem iespējams 
piemērot minimālo sākotnējo iekasēšanas 
laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes. 
Tas ļaus operatoriem segt visas pamatotās 
izmaksas par savienojumu, kā arī 
nodrošinās elastību, lai tie varētu konkurēt, 
piedāvājot īsākus minimālos iekasēšanas 
laikposmus. Tomēr nav pieļaujams, ka 
attiecībā uz Eiropas tarifu minimālo 
sākotnējo laikposmu piemēro saņemtajiem 
zvaniem, jo attiecīgā vairumtirdzniecības 
cena tiek aprēķināta par sekundi un visas 
īpašās izmaksas par savienojumu jau sedz 
tarifi par mobilo sakaru savienojuma 
pabeigšanu.

(41) Tādēļ būtu jāpieprasa regulēto 
viesabonēšanas zvanu pakalpojumu 
sniedzējiem mazumtirdzniecības līmenī 
saviem abonentiem noteikt tarifus, 
aprēķinot cenu par sekundi visiem 
zvaniem, kam piemēro Eiropas tarifu. Tas 
ļaus operatoriem segt visas pamatotās 
izmaksas par savienojumu, kā arī 
nodrošinās elastību, lai tie varētu konkurēt, 
piedāvājot īsākus minimālos iekasēšanas 
laikposmus. Tomēr nav pieļaujams, ka 
attiecībā uz Eiropas tarifu minimālo 
sākotnējo laikposmu piemēro saņemtajiem 
zvaniem, jo attiecīgā vairumtirdzniecības 
cena tiek aprēķināta par sekundi un visas 
īpašās izmaksas par savienojumu jau sedz 
tarifi par mobilo sakaru savienojuma 
pabeigšanu.

Or. nl

Grozījums Nr. 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Tādēļ būtu jāpieprasa regulēto 
viesabonēšanas zvanu pakalpojumu 
sniedzējiem mazumtirdzniecības līmenī 
saviem klientiem noteikt tarifus, aprēķinot 
cenu par sekundi visiem zvaniem, kam 
piemēro Eiropas tarifu, ar nosacījumu, ka 

(41) Tādēļ būtu jāpieprasa regulēto 
viesabonēšanas zvanu pakalpojumu 
sniedzējiem mazumtirdzniecības līmenī 
saviem abonentiem noteikt tarifus, 
aprēķinot cenu par sekundi visiem 
zvaniem, kam piemēro Eiropas tarifu. Tas 
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par veiktajiem zvaniem iespējams 
piemērot minimālo sākotnējo iekasēšanas 
laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes. 
Tas ļaus operatoriem segt visas pamatotās 
izmaksas par savienojumu, kā arī 
nodrošinās elastību, lai tie varētu konkurēt, 
piedāvājot īsākus minimālos iekasēšanas 
laikposmus. Tomēr nav pieļaujams, ka 
attiecībā uz Eiropas tarifu minimālo 
sākotnējo laikposmu piemēro saņemtajiem 
zvaniem, jo attiecīgā vairumtirdzniecības 
cena tiek aprēķināta par sekundi un visas 
īpašās izmaksas par savienojumu jau sedz 
tarifi par mobilo sakaru savienojuma 
pabeigšanu.

ļaus operatoriem segt visas pamatotās 
izmaksas par savienojumu, kā arī 
nodrošinās elastību, lai tie varētu konkurēt, 
piedāvājot īsākus minimālos iekasēšanas 
laikposmus. Tomēr nav pieļaujams, ka 
attiecībā uz Eiropas tarifu minimālo 
sākotnējo laikposmu piemēro saņemtajiem 
zvaniem, jo attiecīgā vairumtirdzniecības 
cena tiek aprēķināta par sekundi un visas 
īpašās izmaksas par savienojumu jau sedz 
tarifi par mobilo sakaru savienojuma 
pabeigšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Tādēļ būtu jāpieprasa regulēto 
viesabonēšanas zvanu pakalpojumu 
sniedzējiem mazumtirdzniecības līmenī 
saviem klientiem noteikt tarifus, aprēķinot 
cenu par sekundi visiem zvaniem, kam 
piemēro Eiropas tarifu, ar nosacījumu, ka 
par veiktajiem zvaniem iespējams 
piemērot minimālo sākotnējo iekasēšanas 
laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes.
Tas ļaus operatoriem segt visas pamatotās 
izmaksas par savienojumu, kā arī 
nodrošinās elastību, lai tie varētu 
konkurēt, piedāvājot īsākus minimālos 
iekasēšanas laikposmus. Tomēr nav 
pieļaujams, ka attiecībā uz Eiropas tarifu 
minimālo sākotnējo laikposmu piemēro 
saņemtajiem zvaniem, jo attiecīgā 
vairumtirdzniecības cena tiek aprēķināta 
par sekundi un visas īpašās izmaksas par 
savienojumu jau sedz tarifi par mobilo 

(41) Tādēļ būtu jāpieprasa regulēto 
viesabonēšanas zvanu pakalpojumu 
sniedzējiem mazumtirdzniecības līmenī 
saviem abonentiem noteikt tarifus, 
aprēķinot cenu par sekundi, sākot no 
pirmās sekundes, visiem veiktajiem vai 
saņemtajiem zvaniem, kam piemēro 
Eiropas tarifu. 
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sakaru savienojuma pabeigšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

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 
pārrobežu atrašanās vietu, piemēram, 
viesabonēšanas tarifi, kamēr viņi ir savā 
izcelsmes valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Kamēr strukturālie risinājumi vēl nav 
radījuši pietiekamu konkurenci 
viesabonēšanas tirgū, visefektīvākā un 
atbilstošākā pieeja, lai kontrolētu regulēto 
viesabonēšanas SMS īsziņu cenu līmeni 
vairumtirdzniecībā, ir Savienības mērogā 
noteikt maksimālo vidējo tarifu par SMS 
īsziņu, ko nosūta no apmeklētā tīkla. 
Vairumtirdzniecības vidējam tarifam būtu 
jāattiecas uz jebkuriem diviem mobilo 
sakaru operatoriem Savienībā konkrētā 
laikposmā.

(46) Līdz 2015. gadā tiks saskaņoti vietējie 
un viesabonēšanas tarifi, veicot 
pakāpeniskas pārmaiņas, visefektīvākā un 
atbilstošākā pieeja, lai kontrolētu regulēto 
viesabonēšanas SMS īsziņu cenu līmeni 
vairumtirdzniecībā, ir Savienības mērogā 
noteikt maksimālo vidējo tarifu par SMS 
īsziņu, ko nosūta no apmeklētā tīkla. 
Vairumtirdzniecības vidējam tarifam būtu 
jāattiecas uz jebkuriem diviem mobilo 
sakaru operatoriem Savienībā konkrētā 
laikposmā.
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Or. nl

Grozījums Nr. 67
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Līdz sāk darboties strukturālie 
risinājumi, pagaidu SMS Eiropas tarifs 
būtu jāsaglabā aizsargājošā līmenī, kas, 
nodrošinot, ka pašreizējās patērētājiem 
pieejamās priekšrocības saglabājas, 
vienlaikus garantē pietiekamu peļņu 
operatoriem un arī pamatotāk atspoguļo 
mazumtirdzniecības pamatizmaksas.

(50) Līdz 2015. gadam, kad vietējam 
tarifam būs jāsakrīt ar viesabonēšanas 
tarifu, pagaidu SMS Eiropas tarifs būtu 
jāsaglabā aizsargājošā līmenī, kas, 
nodrošinot, ka pašreizējās patērētājiem 
pieejamās priekšrocības saglabājas, 
vienlaikus garantē pietiekamu peļņu 
operatoriem un arī pamatotāk atspoguļo 
mazumtirdzniecības pamatizmaksas.

Or. nl

Grozījums Nr. 68
Cornelis de Jong

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 vairumtirdzniecības vidējie 
tarifi par datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, ko apmeklētā tīkla 
operatori piemēro viesabonenta vietējā 
sakaru tīkla pakalpojumu sniedzējiem, vēl 
aizvien ir pārāk augsti; tas nav 
atspoguļots viesabonēšanas pakalpojumu 
tarifu struktūrā, kā rezultātā rodas 
pārmērīga peļņa.

Or. nl
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Grozījums Nr. 69
Christian Engström, Emilie Turunen

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.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji nedrīkstētu piemērot 
viesabonentiem maksu par jebkādiem 
regulētiem datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, ja vien viesabonents 
nepiekrīt šo pakalpojumu saņemšanai un 
līdz brīdim, kad viesabonents piekrīt šo 
pakalpojumu saņemšanai.

(57) Viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji nedrīkstētu piemērot 
viesabonentiem maksu par jebkādiem 
regulētiem datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, ja vien viesabonents 
nepiekrīt šo pakalpojumu saņemšanai un 
līdz brīdim, kad viesabonents piekrīt šo 
pakalpojumu saņemšanai. Turklāt 
abonentiem, kas piekrīt šādu 
pakalpojumu sniegšanai, jābūt 
informētiem par to, ka viedtālruņi var 
veikt viesabonēšanas datu pārsūtīšanu, 
viņiem to nezinot. Viņiem bez maksas 
jānodrošina sīka informācija par to, kā 
novērst šādu pārsūtīšanu.
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Or. fr

Pamatojums

Daudzi patērētāji nezina, ka viņu viedtālrunis savienojas ar tīklu pašplūsmas ceļā, lai 
lejupielādētu atjauninājumus vai vienkārši lai darbinātu konkrētas mobilās aplikācijas. Bieži 
vien tas var būt par iemeslu tam, kāpēc viņi saņem tālruņa rēķinus, kas sasniedz vairākus 
simtus euro. Patērētāji labāk jāaizsargā pret šo risku un labāk jāinformē par to, kā to novērst.

Grozījums Nr. 71
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Līdzīgi regulatīvajiem pasākumiem, 
kas jau ieviesti balss un SMS 
pakalpojumiem, kamēr strukturālie 
risinājumi vēl nav radījuši pietiekamu 
konkurenci, visefektīvākā un samērīgākā 
pieeja, lai Savienības mērogā regulētu datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
vairumtirdzniecības cenu līmeni pārejas 
posmā, ir ieviest prasību mobilo sakaru 
operatoriem piedāvāt saviem 
viesabonentiem datu pagaidu Eiropas 
tarifu, kas nepārsniedz noteiktu maksimālo 
cenas robežvērtību. Datu Eiropas tarifs 
būtu jānosaka aizsargājošā līmenī, kas, 
nodrošinot, ka pašreizējās patērētājiem 
pieejamās priekšrocības saglabājas, līdz 
strukturālais risinājums sāk darboties, 
vienlaikus garantē pietiekamu peļņu 
operatoriem un arī pamatotāk atspoguļo 
mazumtirdzniecības pamatizmaksas.

(59) Līdzīgi regulatīvajiem pasākumiem, 
kas jau ieviesti balss un SMS 
pakalpojumiem, kamēr strukturālie 
risinājumi vēl nav radījuši pietiekamu 
konkurenci, visefektīvākā un samērīgākā 
pieeja, lai Savienības mērogā regulētu datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
vairumtirdzniecības cenu līmeni pārejas 
posmā, ir ieviest prasību mobilo sakaru 
operatoriem piedāvāt saviem 
viesabonentiem datu pagaidu Eiropas 
tarifu, kas nepārsniedz noteiktu maksimālo 
cenas robežvērtību. Datu Eiropas tarifs 
būtu jānosaka aizsargājošā līmenī, kas, līdz 
2015. gadā viesabonēšanas tarifs tiks 
saskaņots ar vietējo tarifu, garantē 
pietiekamu peļņu operatoriem attiecībā uz 
faktisko cenu struktūru, vienlaikus arī 
pamatotāk atspoguļo mazumtirdzniecības 
pamatizmaksas.

Or. nl

Grozījums Nr. 72
Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Tādēļ datu pagaidu Eiropas tarifam, 
ko var piedāvāt viesabonentiem, būtu 
jāatspoguļo pieņemama peļņas norma 
salīdzinājumā ar regulēto viesabonēšanas 
datu pakalpojumu sniegšanas izmaksām, 
vienlaikus ļaujot operatoriem brīvi 
konkurēt, dažādojot savus piedāvājumus 
un pielāgojot cenu struktūras tirgus 
apstākļiem un klientu izvēlei. Šāds 
aizsargājošs ierobežojums būtu jānosaka 
tādā līmenī, kas nekavē izmantot 
strukturālo risinājumu sniegtās 
konkurences priekšrocības, un to varētu 
atcelt, tiklīdz strukturālie risinājumi spētu 
dot klientiem konkrētus ieguvumus.
Līdzīgi pieejai, ko izmanto balss un SMS 
viesabonēšanas pakalpojumiem, ņemot 
vērā to, ka paredzama datu viesabonēšanas 
mazumtirdzniecības pakalpojumu 
sniegšanas pamatizmaksu samazināšanās, 
maksimālajam regulētajam datu pagaidu 
Eiropas tarifam būtu pakāpeniski 
jāsamazinās.

(60) Tādēļ datu pagaidu Eiropas tarifam, 
ko var piedāvāt viesabonentiem, būtu 
jāatspoguļo pieņemama peļņas norma 
salīdzinājumā ar regulēto viesabonēšanas 
datu pakalpojumu sniegšanas izmaksām. 
Līdzīgi pieejai, ko izmanto balss un SMS 
viesabonēšanas pakalpojumiem, ņemot 
vērā to, ka paredzama datu viesabonēšanas 
mazumtirdzniecības pakalpojumu 
sniegšanas pamatizmaksu samazināšanās, 
maksimālajam regulētajam datu pagaidu 
Eiropas tarifam būtu pakāpeniski 
jāsamazinās virzībā uz vienotu tarifu 
2015. gadā.

Or. nl

Grozījums Nr. 73
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Lai nodrošinātu, ka visi mobilo balss 
telefonsakaru lietotāji no šīs regulas 
nosacījumiem gūst labumu, pagaidu 
mazumtirdzniecības cenu noteikšanas 
prasības būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, 
vai viesabonentiem ar vietējo mobilo 
sakaru operatoru ir priekšapmaksas vai 

(64) Lai nodrošinātu, ka visi mobilo balss 
telefonsakaru lietotāji no šīs regulas 
nosacījumiem gūst labumu, pagaidu 
mazumtirdzniecības cenu noteikšanas 
prasības būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, 
vai viesabonentiem ar vietējo mobilo 
sakaru operatoru ir priekšapmaksas vai 
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pēcapmaksas līgums, un neatkarīgi no tā, 
vai vietējam mobilo sakaru operatoram ir 
savs tīkls, vai viņš ir mobilo sakaru 
virtuālā tīkla operators vai mobilo balss 
telefonsakaru pakalpojumu tālākpārdevējs.

pēcapmaksas līgums, un neatkarīgi no tā, 
vai vietējam mobilo sakaru operatoram ir 
savs tīkls vai viņš ir mobilo balss 
telefonsakaru pakalpojumu tālākpārdevējs.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Cornelis de Jong

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 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 

svītrots
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vai dati).

Or. nl

Pamatojums

Tas, ka šajā apsvērumā noteiktais cenu līmenis ir pārāk augsts, pastāvīgi rada pārmērīgu 
peļņu operatoriem un pietiekamā apmērā neradīs vēlamo konkurenci, kurai galvenokārt 
jānorisinās novatorisku pakalpojumu jomā, palielinot datu plūsmas ātri augošā tirgus daļu. 
Šādi nozare pati sevi izstums ārā no tirgus.

Grozījums Nr. 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 
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 

(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 
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 
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atsevišķi par katru viesabonēšanas 
pakalpojumu (balss, SMS vai dati).

atsevišķi par katru viesabonēšanas 
pakalpojumu (balss, SMS vai dati).

Or. en

Grozījums Nr. 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 viesabonēšanas zvanu 
veikšanas un saņemšanas 
mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību 
gan Savienībā, gan ārpus tās 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 valstī. 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 
apmeklētajās valstīs. Dažas patērētāju 
grupas var būt labi informētas par 
viesabonēšanas cenām, tāpēc operatoriem 
jānodrošina iespēja vienkārši atteikties no 
šā automātiskā ziņojumu pakalpojuma.

Or. en

Pamatojums

Pārskatāmības pasākumi jāattiecina arī uz viesabonēšanas pakalpojumiem ārpus Savienības.
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Grozījums Nr. 77
Robert Rochefort

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 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. Tomēr šim 
atteikuma pieprasījumam jāattiecas tikai 
uz apmeklētajām dalībvalstīm, un tas nav 
automātiski jāpiemēro visā Eiropas 
Savienībā, ja vien patērētājs to nav skaidri 
pieprasījis.

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
68. apsvērums
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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 paziņojums, aprakstot 
Eiropas tarifa nosacījumus un tiesības 
pārslēgties uz to vai no tā.

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

Or. en

Grozījums Nr. 79
Robert Rochefort
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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. 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 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 vai vietējas 
maršrutēšanas mehānismi. Klientiem būtu 
jāsniedz šī informācija, tādējādi ļaujot 
viņiem izdarīt informētu izvēli.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
70. apsvērums
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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 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. Šī informācija būtu jānosūta uz 
to mobilo tālruni vai citu mobilo iekārtu 
vispiemērotākajā veidā, lai to varētu viegli 
saņemt un saprast.

Or. en

Pamatojums

Pārskatāmības pasākumi jāattiecina arī uz viesabonēšanas pakalpojumiem ārpus Savienības.

Grozījums Nr. 83
Robert Rochefort

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 dalībvalstī. 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.

Or. fr
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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. 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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, vietējiem pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāsniedz piemēri par datu 
viesabonēšanas lietojumiem, piemēram, 
e-pastu, attēlu un tīmekļa pārlūkošanu, 
norādot aptuveno datu izmantošanas 
apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Robert Rochefort

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

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
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.

(72) Turklāt, lai novērstu “rēķinu šoku” 
par datu viesabonēšanas pakalpojumiem 
gan Savienībā, gan 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 
sasniegts. 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. 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.

Or. en
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Pamatojums

Pārskatāmības pasākumi jāattiecina arī uz viesabonēšanas pakalpojumiem ārpus Savienības.

Grozījums Nr. 87
Robert Rochefort

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 
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.

(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 plašsaziņas līdzekļu formātā, 
ko var atkārtoti apskatīt vēlāk, kad 
noteiktais ierobežojums ir sasniegts. 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.

Or. fr
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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. 88
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
72.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. da

Grozījums Nr. 89
Cornelis de Jong

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 

svītrots
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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.

Or. nl

Grozījums Nr. 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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) 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, izņemot gadījumus, ja
patērētāji ir izvēlējušies sistēmu, kas 
automātiski papildina viņu kredītu.

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Robert Rochefort

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.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
80. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80) Mazumtirdzniecības aizsargājošie 
ierobežojumi būtu jānosaka pietiekami 
augstā līmenī, kas nekavē izmantot 
strukturālo risinājumu sniegtās 
konkurences priekšrocības, un tos varētu
pilnībā atcelt, tiklīdz strukturālā pieeja ir 
devusi rezultātus un ļāvusi izveidot īstu 
iekšējo tirgu. Tāpēc mazumtirdzniecības 
aizsargājošie ierobežojumi būtu 
pakāpeniski jāsamazina un galu galā 

(80) Jābūt iespējai novērst
mazumtirdzniecības aizsargājošos 
ierobežojumus pilnībā, tiklīdz 
reglamentējošās pieejas rezultātā 
2015. gadā tiks saskaņoti vietējie un 
viesabonēšanas tarifi. Tāpēc 
mazumtirdzniecības aizsargājošie 
ierobežojumi būtu pakāpeniski jāsamazina 
un galu galā jāatceļ.
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jāatceļ.

Or. nl

Grozījums Nr. 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
81. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 94
Christian Engström, Emilie Turunen

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

(81a) Šī regula jāpārskata ar mērķi 
izveidot vēl integrētāku telesakaru 
pakalpojumu tirgu Eiropā un uzlabot 
operatoru spēju sniegt telesakaru 
pakalpojumus, kā arī abonentiem tos 
izmantot, tādējādi novēršot atlikušos 
šķēršļus. Lai papildinātu 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuves noteikumus, Komisijai un 
BEREC jāveic vajadzīgie pasākumi 
turpmākai valsts telesakaru regulējuma 
saskaņošanai, jāuzlabo nosacījumi 
operatoru iekļūšanai tirgū visās 
dalībvalstīs un jāsaskaņo savienojuma 
pabeigšanas tarifi Savienībā. Lai 
veicinātu patiesi vienotu tirgu bez 
robežām telesakaru pakalpojumu jomā, 
Komisijai un BEREC jāiesniedz 
priekšlikums par jauniem noteikumiem 
attiecībā uz piekļuvi jauniem 4G/LTE 
tīkliem, lai mobilās ierīces varētu 
pievienot jebkura operatora piekļuves 
tīklam, kas var nodrošināt līgumā 
paredzēto signāla līmeni, ja pakalpojumu 
sniedzējs, ar ko noslēgts līgums, to nevar, 
un lai no abonenta netiktu iekasēta 
papildu maksa, ja tiek izmantots cita 
operatora tīkls. Papildinot šo regulu, 
Komisijai jāiesniedz līdzīgs tiesību akta 
priekšlikums par cenām veiktajiem 
pārrobežu tālruņa zvaniem un 
nosūtītajām SMS starp dalībvalstīm, uz 
kurām neattiecas šī regula. Komisijai arī 
aktīvi jācenšas paplašināt šajā regulā 
paredzēto noteikumu piemērošanas jomu 
uz citām valstīm ārpus Savienības, īpaši 
uz tām valstīm, kas robežojas ar 
Savienību, un kandidātvalstīm, noslēdzot 
divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu ievieš kopēju pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo sakaru 
tīklu lietotājiem, ceļojot Savienības 
teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas 
par Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumiem salīdzinājumā ar 
konkurētspējīgiem dalībvalstu iekšzemes 
tarifiem, veicot un saņemot zvanus, nosūtot 
un saņemot SMS īsziņas un lietojot pakešu 
komutācijas datu pakalpojumus, un 
tādējādi veicina iekšējā tirgus vienmērīgu 
darbību, vienlaikus nodrošinot patērētāju 
augsta līmeņa aizsardzību, veicinot 
konkurenci un pārredzamību tirgū un 
piedāvājot stimulus jauninājumu 
ieviešanai un patērētāju izvēli.

Ar šo regulu ievieš kopēju pieeju, lai 
radītu patiesi vienotu tirgu mobilo 
telesakaru jomā. Pirmais solis ir ieviest 
pārejas periodu, lai nodrošinātu, ka 
publisko mobilo sakaru tīklu lietotājiem, 
ceļojot Savienības teritorijā, nebūtu 
jāmaksā pārmērīgas cenas par Savienības 
mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem 
salīdzinājumā ar konkurētspējīgiem 
dalībvalstu iekšzemes tarifiem, veicot un 
saņemot zvanus, nosūtot un saņemot SMS 
īsziņas un lietojot pakešu komutācijas datu 
pakalpojumus. Nākamais solis ir īstenot 
vajadzīgos pasākumus, kas ļautu atcelt 
viesabonēšanas koncepciju visā 
Savienībā, nodrošinot vienādas cenas visā 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu ievieš kopēju pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo sakaru 
tīklu lietotājiem, ceļojot Savienības 
teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas 
par Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumiem salīdzinājumā ar 
konkurētspējīgiem dalībvalstu iekšzemes 
tarifiem, veicot un saņemot zvanus, nosūtot 
un saņemot SMS īsziņas un lietojot pakešu 

Ar šo regulu ievieš kopēju pieeju, lai 
radītu patiesi vienotu tirgu mobilo 
telesakaru jomā. Pirmais solis ir ieviest 
pārejas periodu, lai nodrošinātu, ka 
publisko mobilo sakaru tīklu lietotājiem, 
ceļojot Savienības teritorijā, nebūtu 
jāmaksā pārmērīgas cenas par Savienības 
mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem 
salīdzinājumā ar konkurētspējīgiem 
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komutācijas datu pakalpojumus, un 
tādējādi veicina iekšējā tirgus vienmērīgu 
darbību, vienlaikus nodrošinot patērētāju 
augsta līmeņa aizsardzību, veicinot 
konkurenci un pārredzamību tirgū un 
piedāvājot stimulus jauninājumu 
ieviešanai un patērētāju izvēli.

dalībvalstu iekšzemes tarifiem, veicot un 
saņemot zvanus, nosūtot un saņemot SMS 
īsziņas un lietojot pakešu komutācijas datu 
pakalpojumus. Nākamais solis ir īstenot 
vajadzīgos tehniskos un strukturālos 
pasākumus, kas ļautu atcelt 
viesabonēšanas koncepciju visā 
Savienībā, nodrošinot vienādas cenas visā 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā paredzēti noteikumi, lai garantētu 
viesabonēšanas pakalpojumu pārdošanu 
atsevišķi no vietējo mobilo sakaru 
pakalpojumiem, un nosacījumi 
vairumtirdzniecības piekļuvei 
publiskajiem mobilo telefonu tīkliem 
nolūkā nodrošināt viesabonēšanas 
pakalpojumus. Ar to paredz arī pārejas 
noteikumus par maksām, kādas mobilo 
sakaru operatori par Savienības mēroga 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 
drīkst piemērot balss zvaniem un SMS 
īsziņām ar savienojuma uzsākšanu un 
savienojuma pabeigšanu Savienībā, un tā 
attiecas uz maksām, ko piemēro pakešu 
komutācijas datu sakaru pakalpojumiem, 
ko viesabonēšanas klienti izmanto 
viesabonēšanas laikā mobilo sakaru tīklā 
citā dalībvalstī. Tā attiecas gan uz maksām, 
ko piemēro starp tīklu operatoriem 
vairumtirdzniecības līmenī, gan uz 
maksām, ko vietējie mobilo sakaru 
operatori piemēro mazumtirdzniecības 
līmenī.

Tās mērķis ir panākt tarifu ierobežojumu 
pakāpenisku samazināšanu, lai saskaņotu 
vietējos un viesabonēšanas tarifus tālruņa 
zvaniem, SMS īsziņām un datu sakariem 
2015. gadā, par ko vienošanās panākta 
Digitālajā programmā Eiropai. Ar to 
paredz arī pārejas noteikumus par maksām, 
kādas mobilo sakaru operatori par 
Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu drīkst piemērot 
balss zvaniem un SMS īsziņām ar 
savienojuma uzsākšanu un savienojuma 
pabeigšanu Savienībā, un tā attiecas uz 
maksām, ko piemēro pakešu komutācijas 
datu sakaru pakalpojumiem, ko 
viesabonēšanas klienti izmanto 
viesabonēšanas laikā mobilo sakaru tīklā 
citā dalībvalstī. Tā attiecas gan uz maksām, 
ko piemēro starp tīklu operatoriem 
vairumtirdzniecības līmenī, gan uz 
maksām, ko vietējie mobilo sakaru 
operatori piemēro mazumtirdzniecības 
līmenī.

Or. nl
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Grozījums Nr. 98
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā paredzēti noteikumi, lai garantētu 
viesabonēšanas pakalpojumu pārdošanu 
atsevišķi no vietējo mobilo sakaru 
pakalpojumiem, un nosacījumi 
vairumtirdzniecības piekļuvei 
publiskajiem mobilo telefonu tīkliem 
nolūkā nodrošināt viesabonēšanas 
pakalpojumus. Ar to paredz arī pārejas 
noteikumus par maksām, kādas mobilo 
sakaru operatori par Savienības mēroga 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 
drīkst piemērot balss zvaniem un SMS 
īsziņām ar savienojuma uzsākšanu un 
savienojuma pabeigšanu Savienībā, un tā 
attiecas uz maksām, ko piemēro pakešu 
komutācijas datu sakaru pakalpojumiem, 
ko viesabonēšanas klienti izmanto 
viesabonēšanas laikā mobilo sakaru tīklā 
citā dalībvalstī. Tā attiecas gan uz maksām, 
ko piemēro starp tīklu operatoriem 
vairumtirdzniecības līmenī, gan uz 
maksām, ko vietējie mobilo sakaru 
operatori piemēro mazumtirdzniecības 
līmenī.

Ar to paredz pārejas noteikumus par 
maksām, kādas mobilo sakaru operatori par 
Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu drīkst piemērot 
balss zvaniem un SMS īsziņām ar 
savienojuma uzsākšanu un savienojuma 
pabeigšanu Savienībā, un tā attiecas uz 
maksām, ko piemēro pakešu komutācijas 
datu sakaru pakalpojumiem, ko 
viesabonenti izmanto viesabonēšanas laikā 
mobilo sakaru tīklā citā dalībvalstī. Tā 
attiecas gan uz maksām, ko piemēro starp 
tīklu operatoriem vairumtirdzniecības 
līmenī, gan uz maksām, ko vietējie mobilo 
sakaru operatori piemēro 
mazumtirdzniecības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viesabonēšanas pakalpojumu un vietējo 
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mobilo sakaru pakalpojumu pārdošana 
atsevišķi ir pagaidu un starpposma 
pasākums, palielinot konkurenci, lai 
pazeminātu viesabonēšanas cenas 
abonentiem, tādējādi ieviešot kopīgu 
Eiropas mobilo sakaru tirgu, kurā netiek 
nodalīti vietējie un viesabonēšanas tarifi.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 ārpus tās.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Anna Hedh

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 gan Savienībā, gan ārpus 
tās.

Or. en



PE478.641v01-00 52/184 AM\888019LV.doc

LV

Grozījums Nr. 102
Małgorzata Handzlik

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 
valūtā nosaka, piemērojot atsauces maiņas 
kursu, ko Eiropas Centrālā banka 
2012. gada 30. maijā publicējusi Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

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 
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.

Or. pl

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. 103
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “Eiropas tarifs” ir jebkurš tarifs, kas 
nepārsniedz maksimālo cenu, kura 

a) “Eiropas tarifs” ir jebkurš tarifs, kas 
nepārsniedz maksimālo cenu, kura 
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paredzēta 7. pantā, un ko vietējais mobilo 
sakaru operators var noteikt par regulēto 
viesabonēšanas zvanu nodrošināšanu 
saskaņā ar minēto pantu;

paredzēta 7. pantā, un ko vietējais mobilo 
sakaru operators var noteikt par regulēto 
viesabonēšanas zvanu nodrošināšanu 
saskaņā ar minēto pantu, un kas 
2015. gadā būs tāds pats kā tarifs, kas 
noteikts vietējā tirgū;

Or. nl

Grozījums Nr. 104
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
uzņēmums, kas abonentam sniedz 
Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumus vai nu savā tīklā, vai kā 
tālākpārdevējs;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Damien Abad

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;

Or. fr
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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 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Grozījums Nr. 106
Christel Schaldemose

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, ne arī MMS 
īsziņu nosūtīšana un saņemšana;

Or. en

Pamatojums

Mazumtirdzniecībā maksa par MMS tiek noteikta kā cena par vienību (kā SMS), nevis 
atbilstoši izmēram. Tāpēc uz MMS nebūtu jāattiecina datu viesabonēšana.

Grozījums Nr. 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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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, SMS īsziņu 
vai MMS īsziņu nosūtīšana un saņemšana;

Or. en

Pamatojums

Maksu par MMS īsziņām parasti nosaka kā par īsziņu, t.i., neatkarīgi no radītās datu 
plūsmas. Tāpēc tās ir pielīdzināmas SMS īsziņām, uz ko neattiecas datu viesabonēšanas 
definīcija.

Grozījums Nr. 108
Amalia Sartori, Lara Comi

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;
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Or. en

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: 1) 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. 109
Damien Abad

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, SMS 
īsziņu, ierīce–ierīce tipa pakalpojumu vai
MMS īsziņu nosūtīšana un saņemšana;

Or. fr

Pamatojums

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas 
possible de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne 
sont généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les 
exclure du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de 
l’ORECE daté d’août 2011, p 33). Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la 
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régulation tarifaire.

Grozījums Nr. 110
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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, 
kurš nodrošina vietējos mobilo sakaru 
pakalpojumus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 111
Amalia Sartori, Lara Comi

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, 
kurš nodrošina vietējos mobilo sakaru 
pakalpojumus;

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, 
kurš nodrošina vietējos mobilo sakaru 
pakalpojumus;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 112
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Or. en

Pamatojums

Regulai jāsaglabā tehnoloģiskā neitralitāte, lai izvairītos no tā, ka tiesību akts īstenošanas 
posmā jau ir novecojis.
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Grozījums Nr. 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Or. en

Pamatojums

Regulai jāsaglabā neitralitāte attiecībā uz strukturālo pasākumu tehnisko risinājumu un 
jāatstāj īstenošanas pamatnostādnes Komisijas un BEREC ziņā, tām sadarbojoties ar nozares 
pārstāvjiem. Iepriekškonfigurēts ES viesabonēšanas profils netieši norādītu uz tehnisko 
risinājumu.

Grozījums Nr. 115
Lara Comi

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

Or. it

Pamatojums

Šis apakšpunkts ir jāsvītro, lai atceltu atsauci uz papildu profilu. Operatoriem jāspēj arī 
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sniegt savus viesabonēšanas pakalpojumus tajā pašā profilā.

Grozījums Nr. 116
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
tālākpārdevējiem. Noteikumus par 
regulētajiem vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas tarifiem, kas noteikti 6., 8. 
un 11. pantā, piemēro vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuves nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Amalia Sartori, Lara Comi

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.
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Šie noteikumi neskar citu izmaksu 
atgūšanu, kas saistītas ar 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuvi, ko nodrošina mobilā tīkla 
operators.

Or. en

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. 118
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
pamata piekļuvi, piemēram, rēķinu 
sagatavošanas vai klientu apkalpošanas 
izmaksas.

Or. en

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.
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Grozījums Nr. 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuves pieprasījumu apmierina divu
mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts 
pieprasījums no tīkla operatora.

3. Vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuves pieprasījumu apmierina sešu
mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts 
pieprasījums no tīkla operatora.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ierosinātais divu mēnešu periods vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuves pieprasījuma apmierināšanai ir pārāk ierobežojošs, jo ar operatoriem nesaistītu 
iemeslu dēļ var rasties tehniskas problēmas, kas neļauj savlaicīgi izpildīt pieprasījumu.

Grozījums Nr. 120
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants svītrots
Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķa 
pārdošana
1. Vietējie mobilo sakaru operatori ļauj 
saviem abonentiem piekļūt jebkura 
savstarpēji savienota alternatīva 
viesabonēšanas operatora balss, SMS un 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem.
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 
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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.
3. Ja klients izvēlas alternatīvu 
viesabonēšanas operatoru, tas nenozīmē 
nekādu saistītu abonēšanu vai citas 
fiksētas vai regulāras maksas vietējam 
mobilo sakaru operatoram, un šāda izvēle 
ir iespējama visiem mazumtirdzniecības 
tarifu plāniem. 
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.
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 
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atsevišķi slēgt līgumus par 
viesabonēšanas pakalpojumiem ar 
alternatīviem viesabonēšanas 
operatoriem.
6. Vietējais mobilo sakaru operators vai 
apmeklētā tīkla operators neizmaina to 
viesabonēšanas pakalpojumu tehniskos 
raksturlielumus, ko nodrošina alternatīvs 
viesabonēšanas operators, tādā veidā, ka 
tie atšķiras no to viesabonēšanas 
pakalpojumu tehniskajiem 
raksturlielumiem, tostarp kvalitātes 
rādītājiem, ko nodrošina operators, kas 
nodrošina vietējos mobilo sakaru 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Cornelis de Jong

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.

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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. martu, četru 
mēnešu laikā no šā datuma 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.

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas nodrošinās to, ka rezultāti tirgū būs jūtami jau pirms brīvdienām.

Grozījums Nr. 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

2. Sākot ar 2014. gada 1. jūniju 
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 
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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.

sakaru operatori informē par šīm tiesībām 
savus pašreizējos viesabonentus līdz 
2014. gada 1. jūnijam.

Or. en

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. 124
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja klients izvēlas alternatīvu 
viesabonēšanas operatoru, tas nenozīmē 
nekādu saistītu abonēšanu vai citas 
fiksētas vai regulāras maksas vietējam 
mobilo sakaru operatoram, un šāda izvēle 
ir iespējama visiem mazumtirdzniecības 
tarifu plāniem.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 125
Cornelis de Jong

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.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 126
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

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 

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 vienas darba dienas 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 
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mēnešus. mēnešus.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka ierosinātajam piecu dienu periodam pārejai pie alternatīviem viesabonēšanas 
operatoriem nav pamatojuma.

Grozījums Nr. 127
Christian Engström, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

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 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 trīs 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.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 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 divu 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.

Or. en

Pamatojums

Īsāks periods pārejai no viena viesabonēšanas operatora pie cita palielina konkurenci un ir 
izdevīgāks klientiem.

Grozījums Nr. 129
George Lyon

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

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 

4. Jebkāda pāriešana pie vai no alternatīva 
viesabonēšanas operatora vai starp 
alternatīviem 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 pēc iespējas īsākā laikā, 
kas jānosaka BEREC pamatnostādnēs, 
izņemot, ja viesabonents abonē vietēju 
paketi, kurā iekļautas viesabonēšanas 
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mobilo sakaru operators drīkst aizkavēt 
pāriešanu no vecās uz jauno 
viesabonēšanas pakalpojumu abonēšanu uz 
noteiktu laikposmu, kas nepārsniedz trīs
mēnešus.

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 divus
mēnešus.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz laikposmu pārejai pie alternatīva viesabonēšanas operatora mēs uzskatām, ka 
regulā būtu jānosaka formulējums „pēc iespējas īsākā laikā”. Vēlāk BEREC pamatnostādnēs 
var noteikt minimālo laikposmu, kas vislabāk atbilst konkrētiem īstenošanas tehniskajiem 
kritērijiem. Šāds formulējums atbilst formulējumam, kas izmantots attiecībā uz mobilo 
telefonu numuru pārnesamību Universālā pakalpojuma direktīvā.

Grozījums Nr. 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

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 
alternatīviem 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 pēc iespējas īsākā laikā, 
kas jānosaka BEREC pamatnostādnēs, 
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 divus
mēnešus.

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

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 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 vienas darba dienas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

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 

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 
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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.

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 no dienas, kad iesniegts 
pieprasījums par pāriešanu.

Or. fr

Pamatojums

Trīs mēneši šķiet pārāk ilgs laiks, un šāds termiņš nav piemērots to klientu vajadzībām, kuri 
meklē iespēju izvēlēties operatoru, kurš, iespējams, var piedāvāt viņiem labāko risinājumu 
attiecībā uz viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu laikposmā, kad šie klienti neatrodas 
savā valstī. Tikai daži no klientiem spēs izdarīt šādas prognozes vairāk nekā trīs mēnešus 
iepriekš.

Grozījums Nr. 133
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
viesabonēšanas operatoriem.

5. Laikā, kad tiek slēgts vai pagarināts 
līgums par mobilo sakaru pakalpojumiem, 
vietējie mobilo sakaru operatori visiem 
klientiem individuāli skaidri un saprotami
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 
viesabonēšanas operatoriem.
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Or. en

Grozījums Nr. 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
viesabonēšanas operatoriem.

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 
nekavē 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 
viesabonēšanas operatoriem.

Or. en

Pamatojums

Lai gan klienti būtu jāinformē par alternatīviem viesabonēšanas operatoriem, operatoriem 
nevar uzlikt pienākumu veicināt šādu līgumu slēgšanu ar konkurentiem. Taču viņiem 
nevajadzētu arī kavēt šādu līgumu slēgšanu.

Grozījums Nr. 135
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts
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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 
viesabonēšanas operatoriem.

5. Laikā, kad tiek slēgts vai pagarināts 
līgums par mobilo sakaru pakalpojumiem, 
vietējie mobilo sakaru operatori visiem 
klientiem individuāli un, izmantojot 
pastāvīgu informācijas nesēju, sniedz visu 
informāciju par iespēju izvēlēties 
alternatīvu viesabonēšanas operatoru un 
nekavē 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 
neierobežo vai neattur mazumtirgotājus, 
kas darbojas kā viņu tirdzniecības punkti, 
piedāvāt atsevišķi slēgt līgumus par 
viesabonēšanas pakalpojumiem ar 
alternatīviem viesabonēšanas operatoriem.

Or. fr

Grozījums Nr. 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Līdz 2013. gada 1. jūlijam operatori 
var vērsties pie savas valsts attiecīgās 
regulējošās iestādes, prasot atbrīvojumu 
no pienākuma pārdot viesabonēšanas 
pakalpojumus atsevišķi. Atbrīvojumu 
piešķir, ja operators apņemas visiem 
saviem klientiem sākot ar 2014. gada 
1. jūniju piedāvāt viesabonēšanas tarifus, 
kas ir līdzvērtīgi attiecīgajiem valsts 
tarifiem vai kas ir ne vairāk kā 10 % 
augstāki par tā attiecīgajiem valsts 
tarifiem. Operatori kā alternatīvu var 
piedāvāt tarifu, ko veido papildu mēneša 
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pamata tarifs, kas sedz visus 
viesabonēšanas pakalpojumus, ja viņi var 
pierādīt, ka vidējo viesabonēšanas 
izmaksu palielinājums attiecīgajai klientu 
grupai (korporatīvajiem klientiem, 
pēcapmaksas vai priekšapmaksas 
klientiem) nepārsniegs 10 %. Ja valsts 
regulējošā iestāde piešķir atbrīvojumu, 
operatoram un tā klientiem nepiemēro 1.–
5. punkta noteikumus. Pēc atbrīvojuma 
piešķiršanas operatori par izmaiņām 
savos piedāvājumos paziņo valsts 
regulējošai iestādei. Valsts regulējošā 
iestāde atsauc atbrīvojumu, ja jaunie 
piedāvājumi vairs neatbilst šā punkta 
nosacījumiem. Operatoram paziņo par 
iespējamo atbrīvojuma atsaukšanu un dod 
trīs mēnešus laika, lai pielāgotu savus 
piedāvājumus. Operators, kuram 
piemēroto atbrīvojumu atsauc, viena gada 
laikā pēc atbrīvojuma atsaukšana izpilda 
1.–5. punkta noteikumus. Valsts 
regulējošās iestādes par visiem 
piešķirtajiem vai atsauktajiem 
atbrīvojumiem informē Eiropas Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Operatoriem būtu jādod iespēja piemērot daudz zemākas cenas attiecībā pret regulā 
noteiktajiem cenu ierobežojumiem. Šādā gadījumā tiktu sasniegts Eiropas Digitālās 
programmas mērķis un tādējādi attiecīgajam operatoram netiktu uzliktas viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķas pārdošanas radītās izmaksas un administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 137
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Šā panta 1.–6. punktā un 5. pantā 
noteiktos pienākumus nepiemēro 
vietējiem mobilo sakaru operatoriem, kuri 
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visiem saviem abonentiem piedāvā 
viesabonēšanas tarifus, kas ir ļoti tuvi 
tarifiem, ko līdz 2014. gada 1. jūlijam 
piemēro viesabonentiem par vietējiem 
balss zvanu, SMS un datu 
pakalpojumiem.
BEREC pēc apspriedēm ar 
ieinteresētajām pusēm un ciešā sadarbībā 
ar Komisiju saprātīgā termiņā, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas, nosaka pamatnostādnes
tādu viesabonēšanas tarifu noteikšanai, 
kas ir ļoti tuvi vietējiem tarifiem.

Or. en

Pamatojums

Šie noteikumi ļautu būtiski pazemināt viesabonēšanas tarifus, neveicot investīcijas strukturālā 
risinājumā. Šāda atkāpe no vispārējā noteikuma ir spēkā līdz tā ļauj sasniegt mērķi panākt 
zemākas patēriņa cenas.

Grozījums Nr. 138
Damien Abad

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja klientam viņa vietējais mobilo 
sakaru operators piedāvā viesabonēšanas 
tarifus, kas ir ļoti tuvi tarifiem par 
vietējiem balss, SMS un datu 
pakalpojumiem, ko klients izmanto, šim 
operatoram nepiemēro pienākumu 
nodrošināt savam klientam piekļuvi balss, 
SMS un datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, ko sniedz jebkurš 
alternatīvs viesabonēšanas operators, 
kuram piešķirta piekļuve, lai sniegtu 
atsevišķus viesabonēšanas pakalpojumus, 
kā noteikts šā panta 1.–6. punktā un 
5. pantā. BEREC pēc apspriedēm ar 
ieinteresētajām pusēm un ciešā sadarbībā 
ar Komisiju saprātīgā termiņā, kas 
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nepārsniedz trīs mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas, nosaka pamatnostādnes 
attiecībā uz viesabonēšanas tarifu 
noteikšanu, kas ir ļoti tuvi vietējiem 
tarifiem.

Or. en

Pamatojums

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services.  In 
concrete terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national 
services included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate 
additional cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. 
This exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.

Grozījums Nr. 139
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja klientam viņa vietējais mobilo 
sakaru operators piedāvā viesabonēšanas 
tarifus, kas ir pietiekami tuvi tarifiem par 
vietējiem balss, SMS un datu 
pakalpojumiem, ko klients izmanto, šim 
operatoram nepiemēro pienākumu 
nodrošināt savam klientam piekļuvi balss, 
SMS un datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, ko sniedz jebkurš 
alternatīvs viesabonēšanas operators. 
BEREC pēc apspriedēm ar 
ieinteresētajām pusēm un ciešā sadarbībā 
ar Komisiju saprātīgā termiņā, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas, nosaka pamatnostādnes 
attiecībā uz viesabonēšanas tarifu 
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noteikšanu, kas ir tuvi vietējiem tarifiem.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Sākot ar 2014. gada 1. jūliju balss zvanu, 
SMS un datu pakalpojumu 
mazumtirdzniecības cenas ir identiskas 
neatkarīgi no tā, vai klients izmanto vai 
neizmanto viesabonēšanu.
Mazumtirdzniecības cenu ierobežojumi, 
kas noteikti 7., 9. un 12. pantā, ir spēkā 
līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Sākot ar 2014. gada 1. jūliju balss zvanu, 
SMS un datu pakalpojumu 
mazumtirdzniecības cenas ir identiskas 
neatkarīgi no tā, vai klients izmanto vai 
neizmanto viesabonēšanu.
Mazumtirdzniecības cenu ierobežojumi, 
kas noteikti 7., 9. un 12. pantā, ir spēkā 
līdz 2014. gada 30. jūnijam.
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Or. en

Grozījums Nr. 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Regulas 4. panta 1.–6. punktā un 5. pantā 
noteiktos pienākumus nepiemēro 
vietējiem mobilo sakaru operatoriem, kuri 
visiem saviem abonentiem piedāvā 
viesabonēšanas tarifus, kas ir ļoti tuvi 
tarifiem, ko līdz 2014. gada 1. jūlijam 
piemēro viesabonentiem par vietējiem 
balss zvanu, SMS un datu 
pakalpojumiem.
BEREC pēc apspriedēm ar 
ieinteresētajām pusēm un ciešā sadarbībā 
ar Komisiju saprātīgā termiņā, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas, nosaka pamatnostādnes 
attiecībā uz viesabonēšanas tarifu 
noteikšanu, kas ir ļoti tuvi vietējiem 
tarifiem.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instruments
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Lai nodrošinātu vienotā tirgus attīstību, 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instrumenta tehnisko 
risinājumu īstenošana notiek vienlaicīgi 
visā Savienībā.
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.
BEREC pēc apspriedēm ar 
ieinteresētajām pusēm un ciešā sadarbībā 
ar Komisiju saprātīgā termiņā, kas 
nepārsniedz trīs 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.
Ja nepieciešams, Komisija var piešķirt 
mandātu Eiropas standartizācijas iestādei 
adaptēt attiecīgos standartus, kas 
nepieciešami instrumenta harmonizētajai 
īstenošanai.
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Or. nl

Grozījums Nr. 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots

Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instruments
Lai nodrošinātu vienotā tirgus attīstību, 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instrumenta tehnisko 
risinājumu īstenošana notiek vienlaicīgi 
visā Savienībā.
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.
BEREC pēc apspriedēm ar 
ieinteresētajām pusēm un ciešā sadarbībā 
ar Komisiju saprātīgā termiņā, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus pēc šīs regulas 
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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.
Ja nepieciešams, Komisija var piešķirt 
mandātu Eiropas standartizācijas iestādei 
adaptēt attiecīgos standartus, kas 
nepieciešami instrumenta harmonizētajai 
īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Anna Hedh

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 pagaidu vienotā 
viesabonēšanas tirgus attīstību, 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instrumenta tehnisko 
risinājumu īstenošana notiek vienlaicīgi 
visā Savienībā un atbilst šādiem 
kritērijiem:
a) jebkurš tehniskais risinājums ir 
izmaksu ziņā efektīvs;
b) instruments ir klientiem draudzīgs;
c) instruments nodrošina augstāko 
iespējamo sadarbspējas līmeni;
d) instruments paredz vietējo risinājumu 
datu izmantošanai klientam draudzīgā 
veidā;
e) instruments nodrošina, ka attiecībā uz 
jebkāda veida datu izmantošanu, it īpaši 
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piekļuvi IP balss pārraides un citiem 
līdzīgiem pakalpojumiem, tiek ievērots 
tīkla neitralitātes princips;
f) klienti var viegli un ātri pārslēgties uz 
alternatīvu viesabonēšanas operatoru vai 
starp alternatīviem viesabonēšanas 
operatoriem, saglabājot savu mobilā 
tālruņa numuru;
g) Savienības pilsoņiem trešās valstīs vai 
trešo valstu pilsoņiem Savienībā netiek 
traucēta viesabonēšanas pakalpojumu 
izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Sylvana Rapti, Bernadette Vergnaud

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 pagaidu vienotā 
viesabonēšanas tirgus attīstību, 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instrumenta tehnisko 
risinājumu īstenošana notiek vienlaicīgi 
visā Savienībā un atbilst šādiem 
kritērijiem:
a) jebkurš tehniskais risinājums ir 
izmaksu ziņā efektīvs;
b) instruments ir klientiem draudzīgs;
c) instruments nodrošina augstāko 
iespējamo sadarbspējas līmeni;
d) instruments nodrošina, ka attiecībā uz 
jebkāda veida datu izmantošanu, it īpaši 
piekļuvi IP balss pārraides un citiem 
līdzīgiem pakalpojumiem, tiek ievērots 
tīkla neitralitātes princips;
e) instruments nodrošina, ka attiecībā uz 
jebkāda veida datu izmantošanu, it īpaši 
piekļuvi IP balss pārraides un citiem 
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līdzīgiem pakalpojumiem, tiek ievērots 
tīkla neitralitātes princips;
f) Savienības pilsoņiem netiek traucēta 
viesabonēšanas pakalpojumu 
izmantošana trešās valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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, kas atbilst šā 
panta pirmajā daļā noteiktajiem 
kritērijiem, ir ieviesti vēlākais līdz 
2014. gada 1. martam, lai nodrošinātu, ka 
klienti, saglabājot savu mobilā tālruņa 
numuru, varētu izmantot vietējos mobilos 
pakalpojumus un atsevišķus 
viesabonēšanas pakalpojumus, ko 
nodrošina alternatīvs viesabonēšanas 
operators. Cenu noteikšana par 
starpsavienojumu saistībā ar šā instrumenta 
nodrošināšanu, ir orientēta uz izmaksām, 
un par šā instrumenta izmantošanu 
klientiem nevajadzētu noteikt nekādas 
tiešas maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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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. jūnijam, lai 
nodrošinātu, ka klienti, saglabājot savu 
mobilā tālruņa numuru, varētu izmantot 
vietējos mobilos pakalpojumus un 
atsevišķus viesabonēšanas pakalpojumus, 
ko nodrošina alternatīvs viesabonēšanas 
operators. Cenu noteikšana par 
starpsavienojumu saistībā ar šā instrumenta 
nodrošināšanu, ir orientēta uz izmaksām, 
un par šā instrumenta izmantošanu 
klientiem nevajadzētu noteikt nekādas 
tiešas maksas.

Or. en

Pamatojums

Regulai jābūt neitrālai attiecībā pret tehnisko risinājumu, ko izmanto strukturālā pasākuma 
īstenošanai. Lai panāktu strukturālā pasākuma drīzu ietekmi, tas jāīsteno līdz 2014. gada 
vasaras brīvdienu periodam.

Grozījums Nr. 149
Lara Comi

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas vajadzībām operatori 
nodrošina, ka instrumenti ir ieviesti 

Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas vajadzībām operatori 
nodrošina, ka instrumenti ir ieviesti 
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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.

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 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.

Or. it

Pamatojums

Svītrojot šo teikuma daļu, operatoriem tiek nodrošināta iespēja panākt tādus pašus rezultātus, 
izmantojot citas tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 150
Christel Schaldemose

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 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju,  nepārsniedz 
EUR 0,14 par minūti.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 151
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju,  nepārsniedz 
EUR 0,14 par minūti.

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

Or. en

Grozījums Nr. 152
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju,  nepārsniedz 
EUR 0,14 par minūti.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju,  nepārsniedz 
EUR 0,14 par minūti.

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 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju,  nepārsniedz 
EUR 0,11 par minūti.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju,  nepārsniedz 
EUR 0,14 par minūti.

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 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju,  nepārsniedz 
EUR 0,13 par minūti.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā noteiktajām aizsargvērtībām būtu jānodrošina pietiekami liela starpība starp 
mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenām, lai jaunajā viesabonēšanas tirgū varētu 
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ienākt konkurenti, veicinot konkurenci un nodrošinot lielāku ieguvumu klientiem.

Grozījums Nr. 155
Małgorzata Handzlik

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 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju,  nepārsniedz 
EUR 0,14 par minūti.

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

Or. pl

Pamatojums

Šīs izmaiņas tiek veiktas, pamatojoties uz BEREC veiktās analīzes par vairumtirdzniecības 
piekļuves izmaksām rezultātiem.

Grozījums Nr. 156
Konstantinos Poupakis

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 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju,  nepārsniedz 

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 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju,  nepārsniedz 
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EUR 0,14 par minūti. EUR 0,10 par minūti.

Or. el

Grozījums Nr. 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

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 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju,  nepārsniedz 
EUR 0,14 par minūti.

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 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju,  nepārsniedz 
EUR 0,13 par minūti.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar 3. panta 1. punktu vietējie 
mobilo sakaru operatori, piemēram, 
mobilo sakaru virtuālā tīkla operatori un 
tālākpārdevēji, var pirkt 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumus no vietējo tīklu 
operatoriem, kas saņem un pārdod tālāk 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumus no apmeklētā tīkla 
operatora saskaņā ar 6. panta 1. punktu. 
Šādā gadījumā vidējā vairumtirdzniecības 
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cena, ko operators drīkst piemērot, var 
ietvert papildu maksu ne vairāk kā 
EUR 0,20 apmērā par minūti, lai segtu 
vietējā mobilo sakaru operatora 
pamatotās izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Ārzemju sakaru tīklu operatoriem būtu jāparedz tiesības noteikt taisnīgu un pamatotu maksu, 
kas sedz papildu izmaksas, kas saistītas ar tālākpārdošanu, kā noteikusi BEREC (BEREC 
veiktās Eiropas Komisijas 2011. gada 6. jūlija regulas par viesabonēšanu priekšlikuma 
COM(2011) 402 analīzes 30. punkts).

Grozījums Nr. 159
Christel Schaldemose

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 0,06 un 
EUR 0,04 attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā 
un 2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs saglabājas EUR 0,04 šīs regulas 
spēkā esamības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Christian Engström, Emilie Turunen
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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 0,05 un 
EUR 0,03 attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā 
un 2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs saglabājas EUR 0,03 šīs regulas 
spēkā esamības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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, 

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 0,07 un EUR 0,04
attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. jūlijā. Neskarot 13. pantu, maksimālais 
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maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs saglabājas EUR 0,06 šīs regulas 
spēkā esamības laikā.

vidējais vairumtirdzniecības tarifs 
saglabājas EUR 0,04 šīs regulas spēkā 
esamības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
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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.

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 0,07 attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā 
un 2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 19. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs saglabājas EUR 0,07 šīs regulas 
spēkā esamības laikā.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā noteiktajām aizsargvērtībām būtu jānodrošina pietiekami liela starpība starp 
mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenām, lai jaunajā viesabonēšanas tirgū varētu 
ienākt konkurenti, veicinot konkurenci un nodrošinot lielāku ieguvumu klientiem.

Grozījums Nr. 164
Małgorzata Handzlik

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 0,09 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.
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Or. pl

Grozījums Nr. 165
Konstantinos Poupakis

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 0,07 un 
EUR 0,04 attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā 
un 2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 19. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs saglabājas EUR 0,04 šīs regulas 
spēkā esamības laikā.

Or. el

Grozījums Nr. 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 

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 
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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.

šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs 
regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz 
EUR 0,10, EUR 0,07 un 
EUR 0,06 attiecīgi 2013. gada 
1. jūlijā, 2014. gada 1. jūlijā un 2015. gada 
1. jūlijā. Neskarot 13. pantu, maksimālais 
vidējais vairumtirdzniecības tarifs 
saglabājas EUR 0,06 šīs regulas spēkā 
esamības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 sniedzējam piemērot 
sākotnējo minimālo iekasēšanas 
laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes.

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.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējo minimālo 30 sekunžu iekasēšanas laikposmu nevajadzētu noteikt, ja tam nav 
pamatojuma.
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Grozījums Nr. 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 līdz 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 

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 
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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 līdz 
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.

EUR 0,20 par minūti par jebkuru veikto 
zvanu vai EUR 0,04 par minūti par jebkuru 
saņemto zvanu. Maksimālo cenu samazina 
līdz EUR 0,15 un EUR 0,10 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. janvārī par veiktajiem zvaniem un līdz
EUR 0,03 par saņemtajiem 
zvaniem 2013. gada 1. jūlijā. Šīs regulētās 
maksimālās mazumtirdzniecības cenas 
Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2016. gada 30. jūnijam. Sākot ar 
2014. gada 1. jūliju vietējo un 
viesabonēšanas zvanu cenu diferencēšana 
nebūs iespējama.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Christel Schaldemose

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 līdz 
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 0,13 par minūti par jebkuru veikto 
zvanu vai EUR 0,06 par minūti par jebkuru 
saņemto zvanu. Maksimālo cenu samazina 
līdz EUR 0,12 un EUR 0,10 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. jūlijā par veiktajiem zvaniem un līdz
EUR 0,05 un EUR 0,03 
attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. jūlijā par saņemtajiem zvaniem. 
Neskarot 13. un 19. pantu, šīs regulētās 
maksimālās mazumtirdzniecības cenas 
Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.
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Or. en

Pamatojums

Pieredze rāda, ka viesabonēšanas tarifu ierobežojumi parasti nosaka mazumtirdzniecības 
cenu līmeni. Ņemot vērā mērķi likvidēt atšķirības starp vietējiem un viesabonēšanas tarifiem, 
priekšlikumā ierosinātais maksimālais tarifu līmenis ir pārāk augsts, lai nodrošinātu zemus 
viesabonēšanas tarifus.

Grozījums Nr. 171
Christian Engström, Emilie Turunen

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 līdz 
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 0,15 par minūti par jebkuru veikto 
zvanu vai EUR 0,05 par minūti par jebkuru 
saņemto zvanu. Maksimālo cenu samazina 
līdz EUR 0,13  un EUR 0,10 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. jūlijā par veiktajiem zvaniem un līdz
EUR 0,03 par saņemtajiem 
zvaniem 2013. gada 1. jūlijā. Sākot ar 
2014. gada 1. jūliju vietējie mobilo sakaru 
operatori saviem viesabonentiem 
nepiemēro maksu par saņemtajiem 
zvaniem. Neskarot 13. un 19. pantu, šīs 
regulētās maksimālās mazumtirdzniecības 
cenas Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer
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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 līdz
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 0,30 par minūti par jebkuru veikto 
zvanu vai EUR 0,10 par minūti par jebkuru 
saņemto zvanu. Maksimālo cenu samazina 
līdz EUR 0,25, EUR 0,21  un EUR 0,18
attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā, 2014. gada 
1. jūlijā un 2015. gada 1. jūlijā par 
veiktajiem zvaniem un līdz EUR 0,08, 
EUR 0,07 un EUR 0,06 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā, 2014. gada 1. jūlijā un 
2015. gada 1. jūlijā par saņemtajiem 
zvaniem. Neskarot 13. un 19. pantu, šīs 
regulētās maksimālās mazumtirdzniecības 
cenas Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Cenām jābūt zemākām nekā ierosinājusi Komisija, lai labāk atspoguļotu reālās izmaksas. Lai 
nodrošinātu turpmāku cenu pazeminājumu pirms jūtama strukturālo pasākumu ietekme uz 
tirgu, papildu cenu ierobežojumi jāparedz arī 2015. gadā.

Grozījums Nr. 173
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 

Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
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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 līdz 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.

operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija  nepārsniedz 
EUR 0,15 par minūti par jebkuru veikto 
zvanu vai EUR 0,07  par minūti par 
jebkuru saņemto zvanu. Maksimālo cenu 
samazina līdz EUR 0,13  un EUR 10
attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. jūlijā par veiktajiem zvaniem un līdz 
EUR 0,05 un EUR 0,03 attiecīgi
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
par saņemtajiem zvaniem un pēc tam līdz 
2015. gada 1. jūlijam viesabonēšanas 
tarifus pielāgo vietējiem tarifiem, 
nepārsniedzot šajā punktā noteiktās 
summas.

Or. nl

Grozījums Nr. 174
Amalia Sartori, Lara Comi

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 līdz
EUR 0,10 par saņemtajiem 
zvaniem 2013. gada 1. jūlijā. Neskarot 
13. un 19. pantu, šīs regulētās maksimālās 
mazumtirdzniecības cenas Eiropas tarifam 

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 0,30 par minūti par jebkuru veikto 
zvanu vai EUR 0,10 par minūti par jebkuru 
saņemto zvanu. Maksimālo cenu samazina 
līdz EUR 0,25 un EUR 0,21 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. jūlijā par veiktajiem zvaniem un līdz 
EUR 0,08 2013. gada 1. jūlijā un 
EUR 0,07 2014. gada 1. jūlijā par 
saņemtajiem zvaniem. Neskarot 
13. un 19. pantu, šīs regulētās maksimālās 
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paliek spēkā līdz 2016. gada 30. jūnijam. mazumtirdzniecības cenas Eiropas tarifam 
paliek spēkā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā noteiktajām aizsargvērtībām būtu jānodrošina pietiekami liela starpība starp 
mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenām, lai jaunajā viesabonēšanas tirgū varētu 
ienākt konkurenti, veicinot konkurenci un nodrošinot lielāku ieguvumu klientiem.

Grozījums Nr. 175
Małgorzata Handzlik

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 līdz
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 0,20 par minūti par jebkuru veikto 
zvanu vai EUR 0,06  par minūti par 
jebkuru saņemto zvanu. Maksimālo cenu 
samazina līdz EUR 0,18  un EUR 0,12
attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. jūlijā  par veiktajiem zvaniem un līdz 
EUR 0,05 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.

Or. pl

Pamatojums

Peļņa, ko mazumtirdzniecības cenu ierobežojumi nodrošina operatoriem (300–400 %), ir 
nepamatota un nav patērētāju interesēs. Maksimālajai cenai par zvaniem nevajadzētu būt 
vairāk kā divas reizes lielākai par mazumtirdzniecības cenām, kas joprojām nodrošina 
operatoriem būtisku peļņu viesabonēšanas pakalpojumu tirgū un kam būtu jāveicina jaunu 
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operatoru ienākšanu tirgū.

Grozījums Nr. 176
Eija-Riitta Korhola

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 līdz
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 0,32 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 0,20 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. jūlijā par veiktajiem zvaniem un līdz
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 2018. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Konstantinos Poupakis

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 

Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
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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 līdz 
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.

viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija  nepārsniedz EUR 0,20
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,07 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,15  un EUR 0,10 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
par veiktajiem zvaniem un līdz EUR 0,06
2013. gada 1. jūlijā un EUR 0,05 
2014. gada 1. jūlijā par saņemtajiem 
zvaniem. Neskarot 19. pantu, šīs regulētās 
maksimālās mazumtirdzniecības cenas 
Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2017. gada 30. jūnijam.

Or. el

Grozījums Nr. 178
Philippe Juvin, Damien Abad

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 līdz
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 0,32 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 0,18 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. jūlijā par veiktajiem zvaniem un līdz 
EUR 0,10 2013. gada 1. jūlijā un 
EUR 0,08 2014. gada 1. jūlijā par 
saņemtajiem zvaniem. Neskarot 19. pantu, 
šīs regulētās maksimālās 
mazumtirdzniecības cenas Eiropas tarifam 
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paliek spēkā līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

BEREC uzskata, ka nelielām cenu atšķirībām (mazumtirdzniecības cena ne vairāk kā 3 reizes 
pārsniedz vairumtirdzniecības cenu) būtu jānodrošina iespēja tirgū ienākt jauniem 
dalībniekiem un attīstīties konkurencei mazumtirdzniecības segmentā. Maksimālās 
vairumtirdzniecības cenas būtu jāsaglabā Eiropas Komisijas ierosinātajā līmenī; maksimālās 
mazumtirdzniecības cenas par saņemtajiem zvaniem būtu jāsaglabā Eiropas Komisijas 
ierosinātajā līmenī 2012. un 2013. gadam un jāsamazina 2014. gadam; maksimālajām 
mazumtirdzniecības cenām par veiktajiem un saņemtajiem zvaniem 2014. gadā jāatbilst 
BEREC priekšlikumiem laikposmam līdz 2014. gadam. Šādi ierobežojumi jāsaglabā līdz 
2017. gada jūnijam, lai Eiropas Komisijai būtu pietiekami daudz laika veikt padziļinātu 
pārskatīšanu un nepieciešamības gadījumā izstrādāt atbilstīgus priekšlikumus (19. pants).

Grozījums Nr. 179
Robert Rochefort

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 līdz 
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 0,32 
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,11  par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,25  un EUR 0,18 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. jūlijā par veiktajiem zvaniem un līdz 
EUR 0,10 un EUR 0,08 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
par saņemtajiem zvaniem. Neskarot 
13. un 19. pantu, šīs regulētās maksimālās 
mazumtirdzniecības cenas Eiropas tarifam 
paliek spēkā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. fr
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Grozījums Nr. 180
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no šā punkta trešās daļas, 
veiktajiem zvaniem, kam piemēro Eiropas 
tarifu, vietējais mobilo sakaru operators 
var piemērot sākotnējo minimālo 
iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 
30 sekundes.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 181
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no šā punkta trešās daļas, 
veiktajiem zvaniem, kam piemēro Eiropas 
tarifu, vietējais mobilo sakaru operators 
var piemērot sākotnējo minimālo 
iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 
30 sekundes.

Veiktajiem zvaniem, kam piemēro Eiropas 
tarifu, vietējais mobilo sakaru operators 
nepiemēro nekādu minimālo iekasēšanas 
laikposmu.

Or. nl

Grozījums Nr. 182
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no šā punkta trešās daļas, 
veiktajiem zvaniem, kam piemēro Eiropas 
tarifu, vietējais mobilo sakaru operators 
var piemērot sākotnējo minimālo 
iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 
30 sekundes.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 183
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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.

Or. en
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Grozījums Nr. 184
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
netraucē veikt aktīvos vai pasīvos zvanus,
izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus, 
ja vien šie klienti to īpaši nepieprasa vai 
nepārsniedz pakalpojuma pārtraukšanas 
robežvērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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.

Or. en
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Grozījums Nr. 186
Konstantinos Poupakis

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 19. pantu, regulētā
vairumtirdzniecības maksa par regulētu 
viesabonēšanas SMS īsziņu sūtīšanu šīs 
regulas darbības laikā saglabājas 
EUR 0,01 apmērā.

Or. el

Grozījums Nr. 187
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar 3. panta 1. punktu vietējie 
mobilo sakaru operatori un tālākpārdevēji 
var pirkt vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumus no vietējo 
tīklu operatoriem, kas saņem un pārdod 
tālāk vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumus no apmeklētā tīkla 
operatora saskaņā ar 8. panta 1. punktu. 
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Šādā gadījumā vidējā vairumtirdzniecības 
cena, ko operators var piemērot, var 
ietvert papildu maksu ne vairāk kā 
EUR 0,050 par SMS īsziņu, lai segtu 
vietējā mobilo sakaru operatora 
pamatotās izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Ārzemju sakaru tīklu operatoriem būtu jāparedz tiesības noteikt taisnīgu un pamatotu maksu, 
kas sedz papildu izmaksas, kas saistītas ar tālākpārdošanu, kā noteikusi BEREC (BEREC 
veiktās Eiropas Komisijas 2011. gada 6. jūlija regulas par viesabonēšanu priekšlikuma 
COM(2011) 402 analīzes 30. punkts).

Grozījums Nr. 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 
atšķirīgs, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10 
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

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, 2012. gada 1. jūlijā tiek 
samazināts līdz EUR 0,09, 2013. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,07 un 2014. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,05. Neskarot 
13. un 19. pantu, šīs regulētās maksimālās 
mazumtirdzniecības cenas Eiropas tarifam 
saglabājas EUR 0,05 apmērā šīs regulas 
spēkā esamības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Cornelis de Jong
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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 apmērā līdz 2016. gada 
30. jūnijam.

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 no EUR 0,07 2012. gada 
1. jūlijā tiek samazināts līdz EUR 0,03 
2014. gada 1. jūlijā un pēc tam līdz 
2015. gada 1. jūlijam SMS 
viesabonēšanas tarifs tiek pielāgots 
vietējam tarifam.

Or. nl

Pamatojums

Saskaņā ar BEREC sniegto informāciju SMS izmaksas ir niecīgas, proti, EUR 0,081 par SMS.

Grozījums Nr. 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
atšķirīgs, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

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 nepārsniedz EUR 0,07. 
Maksimālo cenu 2013. gada 1. jūlijā 
samazina līdz EUR 0,06 un 2014. gada 
1. janvārī līdz EUR 0,05. Regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,05
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam. Sākot 
ar 2014. gada 1. jūliju vietējo un 
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viesabonēšanas zvanu cenu diferencēšana 
nebūs iespējama.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Christel Schaldemose

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 
atšķirīgs, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

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 nepārsniedz EUR 0,07. 
Maksimālo cenu nosūtītajām SMS 
īsziņām 2014. gada jūlijā samazina līdz 
EUR 0,05. Neskarot 13. un 19. pantu, 
regulētā maksimālā mazumtirdzniecības 
cena SMS Eiropas tarifam saglabājas 
EUR 0,05 apmērā līdz 2016. gada 
30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

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 
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atšķirīgs, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

atšķirīgs, bet nepārsniedz EUR 0,07 un 
sākot ar 2014. gada 1. jūliju nepārsniedz 
EUR 0,05. Neskarot 13. un 19. pantu, 
regulētā maksimālā mazumtirdzniecības 
cena SMS Eiropas tarifam saglabājas 
EUR 0,05 apmērā līdz 2016. gada 
30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
atšķirīgs, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

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, 2012. gada 1. jūlijā tiek 
samazināts līdz EUR 0,09, 2013. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,07 un 2014. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,06. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas 
tarifam saglabājas EUR 0,06 apmērā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā noteiktajām aizsargvērtībām būtu jānodrošina pietiekami liela starpība starp 
mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenām, lai jaunajā viesabonēšanas tirgū varētu 
ienākt konkurenti, veicinot konkurenci un nodrošinot lielāku ieguvumu klientiem.

Grozījums Nr. 194
Małgorzata Handzlik
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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 apmērā līdz 2016. gada 
30. jūnijam.

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 0,07 par 
SMS īsziņu. Regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena par SMS īsziņu 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
tiek samazināta attiecīgi līdz EUR 0,06 un 
EUR 0,05. Neskarot 13. un 19. pantu, 
regulētā maksimālā mazumtirdzniecības 
cena SMS Eiropas tarifam saglabājas 
EUR 0,05 apmērā līdz 2016. gada 
30. jūnijam.

Or. pl

Pamatojums

Peļņa, ko mazumtirdzniecības cenu ierobežojumi SMS īsziņām nodrošina operatoriem (300–
400 %), ir nepamatota un nav patērētāju interesēs. Maksimālajai cenai par SMS īsziņām 
nevajadzētu būt vairāk kā divas reizes lielākai par mazumtirdzniecības cenām, kas joprojām 
nodrošina operatoriem būtisku peļņu viesabonēšanas pakalpojumu tirgū un kam būtu 
jāveicina jaunu operatoru ienākšanu tirgū.

Grozījums Nr. 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 

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 
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atšķirīgs, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

atšķirīgs, bet nepārsniedz EUR 0,09. 
Regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
cenu 2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. jūlijā samazina attiecīgi līdz EUR 0,07 
un EUR 0,06. Neskarot 13. un 19. pantu, 
regulētā maksimālā mazumtirdzniecības 
cena SMS Eiropas tarifam saglabājas 
EUR 0,06 apmērā līdz 2016. gada 
30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Cenām jābūt zemākām nekā ierosinājusi Komisija, lai labāk atspoguļotu reālās izmaksas. 
Jāparedz turpmāki cenu samazinājumi.

Grozījums Nr. 196
Eija-Riitta Korhola

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 
atšķirīgs, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

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 0,10, 2013. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,08 un 2014. gada 
jūlijā līdz EUR 0,06. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas 
tarifam saglabājas EUR 0,06 apmērā līdz 
2018. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Konstantinos Poupakis
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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
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

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, 2012. gada 1. jūlijā tiek 
samazināts līdz EUR 0,07, 2013. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,06 un 2014. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,05. Neskarot 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas 
tarifam saglabājas EUR 0,05 apmērā līdz 
2017. gada 30. jūnijam.

Or. el

Grozījums Nr. 198
Philippe Juvin, Damien Abad

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
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

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, 2013. gada 1. jūlijā tiek 
samazināts līdz EUR 0,09 un 2014. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,06. Neskarot 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas 
tarifam saglabājas EUR 0,06 apmērā līdz 
2017. gada 30. jūnijam.

Or. en
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Pamatojums

BEREC uzskata, ka nelielām cenu atšķirībām (mazumtirdzniecības cena ne vairāk kā 3 reizes 
pārsniedz vairumtirdzniecības cenu) būtu jānodrošina iespēja tirgū ienākt jauniem 
dalībniekiem un attīstīties konkurencei mazumtirdzniecības segmentā. Maksimālās 
vairumtirdzniecības cenas būtu jāsaglabā Eiropas Komisijas ierosinātajā līmenī; maksimālās 
mazumtirdzniecības cenas par saņemtajiem zvaniem būtu jāsaglabā Eiropas Komisijas 
ierosinātajā līmenī 2012. un 2013. gadam un jāsamazina 2014. gadā; maksimālajām 
mazumtirdzniecības cenām par veiktajiem un saņemtajiem zvaniem 2014. gadā jāatbilst 
BEREC priekšlikumiem laikposmam līdz 2014. gadam. Šādi ierobežojumi jāsaglabā līdz 
2017. gada jūnijam, lai Eiropas Komisijai būtu pietiekami daudz laika veikt padziļinātu 
pārskatīšanu un nepieciešamības gadījumā izstrādāt atbilstīgus priekšlikumus (19. pants).

Grozījums Nr. 199
Robert Rochefort

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 apmērā līdz 2016. gada 
30. jūnijam.

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 . 
Sākot ar 2014. gada 1. jūliju minētais 
tarifs nepārsniedz EUR 0,06. Neskarot 
13. un 19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas 
tarifam saglabājas EUR 0,06 apmērā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

Or. fr

Grozījums Nr. 200
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts



PE478.641v01-00 118/184 AM\888019LV.doc

LV

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 nevar 
būt atkarīga no prasībām vai 
ierobežojumiem, kas skar citus abonementa 
elementus, nevis viesabonēšanu. Vietējais 
mobilo sakaru operators var atlikt šādas 
tarifa maiņas termiņu tā, lai iepriekšējais 
viesabonēšanas tarifs būtu saistošs noteiktu 
minimālo laiku, nepārsniedzot 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 nevar 
būt atkarīga no prasībām vai 
ierobežojumiem, kas skar citus abonementa 
elementus, nevis viesabonēšanu. Vietējais 
mobilo sakaru operators var atlikt šādas 
tarifa maiņas termiņu tā, lai iepriekšējais 
viesabonēšanas tarifs būtu saistošs noteiktu 
minimālo laiku, nepārsniedzot divus
mēnešus, ieskaitot galīgo termiņu 
iepriekšējai paziņošanai par līguma 
laušanu. SMS Eiropas tarifu vienmēr var 
apvienot ar Eiropas tarifu.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Christian Engström, Emilie Turunen

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.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Christel Schaldemose
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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 0,05
apmērā, EUR 0,04 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,03 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 0,03 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma projektā ierosinātās maksimālās cenas ievērojami pārsniedz 
vairumtirdzniecības datu viesabonēšanas faktiskās izmaksas. BEREC norāda, ka 
vairumtirdzniecības datu viesabonēšanas izmaksas 2009. gadā bija EUR 0,0163 līdz 
EUR 0,1499 par megabaitu. Sagaidāms, ka 2012. gadā šīs izmaksas tuvināsies zemākajām 
izmaksām. BEREC ir arī aprēķinājusi, ka vidējā vietējā datu pārraides mazumtirdzniecības 
cena par megabaitu bija EUR 0,048.

Grozījums Nr. 203
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
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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.

operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 10
apmērā par pārraidīto datu gigabaitu. 
Neskarot 13. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu šīs regulas darbības laikā 
saglabājas EUR 10 apmērā par pārraidīto 
datu gigabaitu.

Or. en

Pamatojums

Nosakot tarifu par gigabaitu, būs vieglāk iegūt reālu priekšstatu par faktiskajām izmaksām. 
Turklāt Komisijas ierosinātās maksimālās cenas joprojām ir pārāk augstas un nav samērīgas 
ar faktiskajām ražošanas izmaksām.

Grozījums Nr. 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

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 200
apmērā, EUR 150 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 100 apmērā no 2014. gada 
1. jūlija par pārraidīto datu gigabaitu. 
Neskarot 13. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu šīs regulas darbības laikā 
saglabājas EUR 100 apmērā par pārraidīto 
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par pārraidīto datu megabaitu. datu gigabaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Anna Hedh

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 0,05
apmērā, EUR 0,04 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,03 apmērā no 
2014. gada 1. janvāra par pārraidīto datu 
megabaitu. Maksimālais
vairumtirdzniecības tarifs līdz 2014. gada 
1. jūlijam saglabājas EUR 0,03 apmērā par 
pārraidīto datu megabaitu — pēc tam 
vietējo un viesabonēšanas datu pārraides 
cenu diferencēšana nebūs iespējama.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
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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.

viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,23
apmērā, EUR 0,17 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.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā noteiktajām aizsargvērtībām būtu jānodrošina pietiekami liela starpība starp 
mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenām, lai jaunajā viesabonēšanas tirgū varētu 
ienākt konkurenti, veicinot konkurenci un nodrošinot lielāku ieguvumu klientiem.

Grozījums Nr. 207
Małgorzata Handzlik

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 

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 0,22
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 
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darbības laikā saglabājas EUR 0,10 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

darbības laikā saglabājas EUR 0,10 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

Or. pl

Pamatojums

Cenu ierobežojumi par datu pārraidi nav pietiekami mērķtiecīgi. Izmaiņas ir nepieciešamas, 
jo arvien plašāk tiek izmantoti viedtālruņi un citas mobilās ierīces.

Grozījums Nr. 208
Konstantinos Poupakis

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 0,25
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 19. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas 
darbības laikā saglabājas EUR 0,10 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

Or. el

Grozījums Nr. 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts
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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 0,23
apmērā, EUR 0,17 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija, EUR 0,10 apmērā no 2014. gada 
1. jūlija un EUR 0,08 apmērā no 
2015. 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 0,08 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Laurence J.A.J. Stassen

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 

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 0,03
par pārraidīto datu megabaitu. Neskarot 
13. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu šīs regulas darbības laikā 
saglabājas EUR 0,03 apmērā par pārraidīto 
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pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas 
darbības laikā saglabājas EUR 0,10 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

datu megabaitu.

Or. nl

Pamatojums

Datu viesabonēšanas pakalpojumu vidējās izmaksas ir daudz zemākas par 
vairumtirdzniecības cenām, ko patlaban piemēro. Saskaņā ar vairākiem aprēķiniem izmaksas 
ir mazāk nekā viens eirocents par megabaitu. BEREC lēš, ka datu viesabonēšanas izmaksas 
vairumtirdzniecības līmenī ir aptuveni 1,63 eirocenti par megabaitu. Tāpēc maksimālā 
viesabonēšanas vairumtirdzniecības cena 3 eirocentu apmērā par vienu megabaitu ir reāla 
cena, kas ļauj noteikt zemāku maksimālo mazumtirdzniecības cenu klientam.

Grozījums Nr. 211
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar 3. panta 1. punktu vietējie 
mobilo sakaru operatori, piemēram, 
mobilo sakaru virtuālā tīkla operatori un 
tālākpārdevēji, var pirkt 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumus no vietējo tīklu 
operatoriem, kas saņem un pārdod tālāk 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumus no apmeklētā tīkla 
operatora saskaņā ar šā panta 1. punktu. 
Šādā gadījumā vidējā vairumtirdzniecības 
cena, ko operators drīkst piemērot, var 
ietvert papildu maksu ne vairāk kā 
EUR 0,20 apmērā par megabaitu no 
2012. gada 1. jūlija, ne vairāk kā 
EUR 0,20 par megabaitu no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,10 par megabaitu no 
2014. gada 1. jūlija, lai segtu vietējā 
mobilo sakaru operatora pamatotās 
izmaksas.

Or. en
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Pamatojums

Ārzemju sakaru tīklu operatoriem būtu jāparedz tiesības noteikt taisnīgu un pamatotu maksu, 
lai segtu papildu izmaksas, kas saistītas ar tālākpārdošanu, kā noteikusi BEREC (BEREC 
veiktās Eiropas Komisijas 2011. gada 6. jūlija regulas par viesabonēšanu priekšlikuma 
COM(2011) 402 analīzes 30. punkts)..

Grozījums Nr. 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā norādīto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, 
kopējos vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas ieņēmumus, ko apmeklētā 
mobilo sakaru tīkla operators saņēmis no 
katra viesabonēšanas pakalpojumu 
operatora par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā 
laikposmā, dalot ar to datu kopējo apjomu 
megabaitos, kas faktiski izmantoti, 
sniedzot minētos pakalpojumus attiecīgajā 
laikposmā un par uzskaites soli izmantojot 
kilobaitu.

3. Šā panta 1. punktā norādīto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, 
kopējos vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas ieņēmumus, ko apmeklētā 
mobilo sakaru tīkla operators saņēmis no 
katra viesabonēšanas pakalpojumu 
operatora par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā 
laikposmā, dalot ar to datu kopējo apjomu 
gigabaitos, kas faktiski izmantoti, sniedzot 
minētos pakalpojumus attiecīgajā 
laikposmā un par uzskaites soli izmantojot 
kilobaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Cornelis de Jong

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 

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 
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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.

sniegšanu, nepārsniedz EUR 0,50 par 
megabaitu. Maksimālā cena par 
izmantotajiem datiem tiek samazināta līdz 
EUR 0,30 un EUR 0,10 par izmantoto 
megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā un pēc tam līdz 
2015. gada 1. jūlijam datu viesabonēšanas 
cenas tiek pielāgotas vietējām cenām, kas 
nepārsniedz šajā punktā noteikto Eiropas 
tarifu.

Or. nl

Pamatojums

Ieviešot inovatīvas koncepcijas un veicinot konkurenci, lai palielinātu tirgus daļu datu 
pārsūtīšanas tirgū, kas strauji palielinās, šāda likme nodrošinās operatoriem pietiekamu 
peļņu, neradot pārmērīgu peļņu vai neveicinot slepenas vienošanās tirgū.

Grozījums Nr. 214
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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. janvārī. Regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
megabaitu saglabājas EUR 0,20 apmērā 
līdz 2016. gada 30. jūnijam. Sākot ar 
2014. gada 1. jūliju vietējo un 
viesabonēšanas zvanu cenu diferencēšana 
nebūs iespējama.

Or. en
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Grozījums Nr. 215
Christel Schaldemose

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 0,10 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 0,10 apmērā 
līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

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 20 par 
gigabaitu. Maksimālā mazumtirdzniecības 
cena par viesabonēšanas datu 
pakalpojuma sniegšanu līdz 
vienam gigabaitam proporcionāli atbilst 
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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.

cenai EUR 20 par vienu gigabaitu.
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena par 
izmantoto gigabaitu saglabājas EUR 20
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Nosakot tarifu par gigabaitu, klientiem būs vieglāk gūt reālu priekšstatu par faktiskajām 
izmaksām. Turklāt Komisijas ierosinātās maksimālās cenas joprojām ir pārāk augstas un nav 
samērīgas ar faktiskajām ražošanas izmaksām.

Grozījums Nr. 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 500 par 
gigabaitu. Maksimālā cena par 
izmantotajiem datiem tiek samazināta līdz 
EUR 300 un EUR 200 par izmantoto 
gigabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
gigabaitu saglabājas EUR 200 apmērā šīs 
regulas spēkā esamības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Anna Hedh
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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 0,15 par 
megabaitu. Maksimālā cena par 
izmantotajiem datiem tiek samazināta līdz 
EUR 0,12 un EUR 0,09 par izmantoto 
megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. janvārī. Regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
megabaitu saglabājas EUR 0,09 apmērā 
līdz 2014. gada 1. jūlijam — pēc tam 
vietējo un viesabonēšanas datu pārraides 
cenu diferencēšana nebūs iespējama.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 

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 0,70 par 
megabaitu. Maksimālā cena par 
izmantotajiem datiem tiek samazināta līdz 
EUR 0,50, EUR 0,30 un EUR 0,25 par 
izmantoto megabaitu attiecīgi 2013. gada 
1. jūlijā, 2014. gada 1. jūlijā un 2015. gada 
1. jūlijā. Neskarot 13. un 19. pantu, 
regulētā maksimālā mazumtirdzniecības 
cena par izmantoto megabaitu saglabājas 
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līdz 2016. gada 30. jūnijam. EUR 0,25 apmērā līdz 2016. gada 
30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Cenām jābūt zemākām nekā ierosinājusi Komisija, lai labāk atspoguļotu reālās izmaksas. Lai 
nodrošinātu turpmāku cenu pazeminājumu pirms jūtama strukturālo pasākumu ietekme uz 
tirgu, papildu cenu ierobežojumi jāparedz arī 2015. gadā.

Grozījums Nr. 220
Amalia Sartori, Lara Comi

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 0,70 par 
megabaitu. Maksimālā cena par 
izmantotajiem datiem tiek samazināta līdz 
EUR 0,50 un EUR 0,30 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 0,30 apmērā 
līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā noteiktajām aizsargvērtībām būtu jānodrošina pietiekami liela starpība starp 
mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenām, lai jaunajā viesabonēšanas tirgū varētu 
ienākt konkurenti, veicinot konkurenci un nodrošinot lielāku ieguvumu klientiem.
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Grozījums Nr. 221
Małgorzata Handzlik

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 0,45 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 2016. gada 30. jūnijam.

Or. pl

Pamatojums

Peļņa, ko datu viesabonēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecības cenu ierobežojumi 
nodrošina operatoriem (300–400 %), ir nepamatota un nav patērētāju interesēs. 
Maksimālajai mazumtirdzniecības cenai par datu viesabonēšanas pakalpojumiem
nevajadzētu būt vairāk kā divas reizes lielākai par mazumtirdzniecības cenām, kas joprojām 
nodrošina operatoriem būtisku peļņu viesabonēšanas pakalpojumu tirgū un kam būtu 
jāveicina jaunu operatoru ienākšanu tirgū.

Grozījums Nr. 222
Eija-Riitta Korhola

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 

Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības cena bez PVN, 
kuru vietējais mobilo sakaru operators 
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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.

drīkst piemērot savam viesabonentam par 
regulēta viesabonēšanas datu pakalpojuma 
sniegšanu, nepārsniedz EUR 0,60 par 
megabaitu. Maksimālā cena par 
izmantotajiem datiem tiek samazināta līdz 
EUR 0,45 un EUR 0,30 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 0,30 apmērā 
līdz 2018. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Konstantinos Poupakis

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 19. pantu, 
regulētā maksimālā mazumtirdzniecības 
cena par izmantoto megabaitu saglabājas 
EUR 0,20 apmērā līdz 2017. gada 
30. jūnijam.

Or. el

Grozījums Nr. 224
Philippe Juvin, Damien Abad
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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 0,90 par 
megabaitu. Maksimālā cena par 
izmantotajiem datiem tiek samazināta līdz 
EUR 0,70 un EUR 0,30 par izmantoto 
megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 19. pantu, 
regulētā maksimālā mazumtirdzniecības 
cena par izmantoto megabaitu saglabājas 
EUR 0,30 apmērā līdz 2017. gada 
30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

BEREC uzskata, ka nelielām cenu atšķirībām (mazumtirdzniecības cena ne vairāk kā 3 reizes 
pārsniedz vairumtirdzniecības cenu) būtu jānodrošina iespēja tirgū ienākt jauniem 
dalībniekiem un attīstīties konkurencei mazumtirdzniecības segmentā. Maksimālās 
vairumtirdzniecības cenas būtu jāsaglabā Eiropas Komisijas ierosinātajā līmenī; maksimālās 
mazumtirdzniecības cenas par saņemtajiem zvaniem būtu jāsaglabā Eiropas Komisijas 
ierosinātajā līmenī 2012. un 2013. gadam un jāsamazina 2014. gadā; maksimālajām 
mazumtirdzniecības cenām par veiktajiem un saņemtajiem zvaniem 2014. gadā jāatbilst 
BEREC priekšlikumiem laikposmam līdz 2014. gadam. Šādi ierobežojumi jāsaglabā līdz 
2017. gada jūnijam, lai Eiropas Komisijai būtu pietiekami daudz laika veikt padziļinātu 
pārskatīšanu un nepieciešamības gadījumā izstrādāt atbilstīgus priekšlikumus (19. pants).

Grozījums Nr. 225
Laurence J.A.J. Stassen

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, 

Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības cena bez PVN, 
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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.

kuru vietējais mobilo sakaru operators 
drīkst piemērot savam viesabonentam par 
regulēta viesabonēšanas datu pakalpojuma 
sniegšanu, nepārsniedz EUR 0,10 par 
megabaitu. Neskarot 13. un 19. pantu, 
regulētā maksimālā mazumtirdzniecības 
cena par izmantoto megabaitu saglabājas 
EUR 0,10 apmērā līdz 2016. gada 
30. jūnijam.

Or. nl

Pamatojums

Maksimālā mazumtirdzniecības cena 10 eirocenti par megabaitu ir piemērotāka viedtālruņa 
praktiskai izmantošanai. Turklāt šī summa ir tuvāka vietējai cenai par mobilo datu 
izmantošanu, tādējādi mazinot atšķirības starp viesabonēšanas un vietējām cenām. Ja 
maksimālo mazumtirdzniecības cenu 10 eirocenti par megabaitu piemēro kopā ar maksimālo 
vairumtirdzniecības cenu 3 eirocenti par megabaitu, joprojām tiek nodrošinātas pietiekamas 
iespējas konkurējošiem piedāvājumiem.

Grozījums Nr. 226
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 

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 
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nepārsniedz trīs mēnešus. Datu Eiropas 
tarifu vienmēr var apvienot ar SMS 
Eiropas tarifu un Eiropas tarifu.

nepārsniedz divus mēnešus, ieskaitot 
galīgo termiņu iepriekšējai paziņošanai 
par līguma laušanu. Datu Eiropas tarifu 
vienmēr var apvienot ar SMS Eiropas 
tarifu un Eiropas tarifu.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Robert Rochefort

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 katru 
viesabonentu atsevišķi un, izmantojot 
pastāvīgu informācijas nesēju, 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 228
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots
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Nosacījumi vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības maksimālo tarifu 
priekšlaicīgai piemērošanas 
pārtraukšanai
1. Lai novērtētu konkurences attīstību 
viesabonēšanas tirgos, BEREC regulāri 
vāc datus par balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības tarifu izmaiņām. Šos 
datus Komisijai paziņo vismaz divas reizes 
gadā. Komisija tos publisko.
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.
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. 
Pamatojoties uz BEREC apkopotajiem 
tirgus datiem, Komisija regulāri 
pārbauda, vai šis nosacījums izpildās, un, 
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ja tas izpildās, bez kavēšanās publicē 
Eiropas Savienības Oficiālā vēstneša C 
sērijā datus, kas apstiprina, ka uz 
attiecīgo pakalpojumu vairs neattiecas 
maksimālie mazumtirdzniecības tarifi.
4. Attiecīgos maksimālos tarifus vairs 
nepiemēro, sākot ar tā mēneša pirmo 
dienu, kas seko datu publicēšanai, kuri 
apstiprina, ka ir izpildījušies attiecīgi 2. 
vai 3. punktā norādītie nosacījumi.

Or. nl

Grozījums Nr. 229
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots
Nosacījumi vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības maksimālo tarifu 
priekšlaicīgai piemērošanas 
pārtraukšanai
1. Lai novērtētu konkurences attīstību 
viesabonēšanas tirgos, BEREC regulāri 
vāc datus par balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības tarifu izmaiņām. Šos 
datus Komisijai paziņo vismaz divas reizes 
gadā. Komisija tos publisko.
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 
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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.
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. 
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.
4. Attiecīgos maksimālos tarifus vairs 
nepiemēro, sākot ar tā mēneša pirmo 
dienu, kas seko datu publicēšanai, kuri 
apstiprina, ka ir izpildījušies attiecīgi 2. 
vai 3. punktā norādītie nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

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 vietējam 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 valstī, kas 
nav abonenta vietējā sakaru tīkla valsts, 
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 valstī.

Or. en

Pamatojums

Minētie pasākumi tiks īstenoti arī ārpus Eiropas Savienības.
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Grozījums Nr. 233
Christel Schaldemose

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 vietējam 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 
vai trešā valstī, kas nav abonenta vietējā 
sakaru tīkla valsts, 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 vai trešā 
valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Christian Engström, Emilie Turunen

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 vietējam mobilo sakaru 
operatoram, ka viņam šis pakalpojums nav 
nepieciešams, vietējais mobilo sakaru 
operators, abonentam ierodoties dalībvalstī, 
kas nav abonenta vietējā sakaru tīkla 

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 
vai trešā valstī, kas nav abonenta vietējā 
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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.

sakaru tīkla valsts, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

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 vietējam 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 
sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un ir 
paziņojis vietējam mobilo sakaru 
operatoram, ka viņam šis pakalpojums nav 
nepieciešams, vietējais mobilo sakaru 
operators, abonentam ierodoties valstī, kas 
nav abonenta vietējā sakaru tīkla valsts, 
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.

Or. en

Pamatojums

Abonentiem būtu jānosūta šāds brīdinājums neatkarīgi no tā, vai viņi atrodas Eiropas 
Savienībā vai ārpus tās. Turklāt informācija būtu jāsniedz nevis apmeklētās valsts valūtā, bet 
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gan valūtā, kuru izmanto rēķinā abonenta vietējā sakaru tīkla valstī.

Grozījums Nr. 236
Anna Hedh

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 vietējam 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 
sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un ir 
paziņojis vietējam mobilo sakaru 
operatoram, ka viņam šis pakalpojums nav 
nepieciešams, vietējais mobilo sakaru 
operators, abonentam ierodoties valstī, kas 
nav abonenta vietējā sakaru tīkla valsts, 
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 valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 vietējam mobilo sakaru 

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 
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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.

operatoram, ka viņam šis pakalpojums nav 
nepieciešams, vietējais mobilo sakaru 
operators, abonentam ierodoties valstī, kas 
nav abonenta vietējā sakaru tīkla valsts, 
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 valstī.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības noteikumi būtu jāpiemēro arī ārpus Savienības.

Grozījums Nr. 238
Christian Engström, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

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 
Eiropas Savienībā, gan arī ārpus tās, un 
tajā ietver maksimālos tarifus, kurus 
saskaņā ar šo tarifu shēmu var piemērot 
abonentam par:

Or. en

Grozījums Nr. 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

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:

Šī individualizētā pamatinformācija par 
cenām 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:

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku pārredzamību, abonentam būtu precīzi jāzina, kāds tarifs viņam tiks 
piemērots. Turklāt informācija būtu jāsniedz nevis apmeklētās valsts valūtā, bet gan valūtā, 
kuru izmanto rēķinā abonenta vietējā sakaru tīkla valstī.

Grozījums Nr. 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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.

Or. en

Pamatojums

Minētie pasākumi tiks īstenoti arī ārpus Eiropas Savienības.

Grozījums Nr. 241
Christel Schaldemose

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 242
Christian Engström, Emilie Turunen

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.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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.

Or. en

Pamatojums

Abonentam būtu jāsniedz informācija par piemēroto tarifu neatkarīgi no tā, vai viņš atrodas 
Eiropas Savienībā vai ārpus tās.
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Grozījums Nr. 244
Anna Hedh

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.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 viesabonēšanas SMS īsziņu sūtīšanu, 
atrodoties apmeklētajā valstī.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības noteikumi būtu jāpiemēro arī ārpus Savienības.

Grozījums Nr. 246
Christel Schaldemose

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.
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Or. en

Grozījums Nr. 247
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra šāda ziņojuma reizē klientam ir 
iespēja bez maksas un ar vienkāršu 
paņēmienu paziņot vietējam mobilo sakaru 
operatoram, ka viņam nav nepieciešams 
automātiskais īsziņu pakalpojums. 
Abonentam, kurš ir paziņojis, ka 
automātisks īsziņas pakalpojums viņam 
nav nepieciešams, ir tiesības jebkurā laikā 
un bez maksas pieprasīt vietējam mobilo 
sakaru operatoram atkal nodrošināt 
pakalpojumu.

Katra šāda ziņojuma reizē klientam, kurš ir 
sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, ir 
iespēja bez maksas un ar vienkāršu 
paņēmienu paziņot vietējam mobilo sakaru 
operatoram, ka viņam nav nepieciešams 
automātiskais īsziņu pakalpojums.
Abonentam, kurš ir paziņojis, ka 
automātisks īsziņas pakalpojums viņam 
nav nepieciešams, ir tiesības jebkurā laikā 
un bez maksas pieprasīt vietējam mobilo 
sakaru operatoram atkal nodrošināt 
pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra šāda ziņojuma reizē klientam ir 
iespēja bez maksas un ar vienkāršu 
paņēmienu paziņot vietējam mobilo sakaru 
operatoram, ka viņam nav nepieciešams 
automātiskais īsziņu pakalpojums. 
Abonentam, kurš ir paziņojis, ka 
automātisks īsziņas pakalpojums viņam 
nav nepieciešams, ir tiesības jebkurā laikā 
un bez maksas pieprasīt vietējam mobilo 
sakaru operatoram atkal nodrošināt 
pakalpojumu.

Katra šāda ziņojuma reizē klientam, kurš ir 
sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, ir 
iespēja bez maksas un ar vienkāršu 
paņēmienu paziņot vietējam mobilo sakaru 
operatoram, ka viņam nav nepieciešams 
automātiskais īsziņu pakalpojums. 
Abonentam, kurš ir paziņojis, ka 
automātisks īsziņas pakalpojums viņam 
nav nepieciešams, ir tiesības jebkurā laikā 
un bez maksas pieprasīt vietējam mobilo 
sakaru operatoram atkal nodrošināt 
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pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

Nepilngadīgas personas ir īpaši jāaizsargā no tā sauktā „rēķinu šoka”.

Grozījums Nr. 249
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

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 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.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Christian Engström, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts
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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 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.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Christian Engström, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a 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 
viesabonēšanas zvanu un SMS
pakalpojumiem un kas garantē, ka bez 
klienta skaidras piekrišanas uzkrātie 
izdevumi par regulētiem viesabonēšanas 
zvaniem un SMS noteiktā laikposmā 
nepārsniedz maksimālo finanšu 
ierobežojumu.
Šajā nolūkā vietējais pakalpojumu 
sniedzējs nodrošina iespēju noteikt vienu 
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vai vairākus maksimālos finanšu 
ierobežojumus konkrētam lietošanas 
laikposmam ar noteikumu, ka klients ir 
iepriekš informēts par attiecīgajiem 
apjomiem. Viens no šiem ierobežojumiem 
(standarta finanšu ierobežojums) ir 
aptuveni — bet ne lielāks par — EUR 50 
(bez PVN) mēnesī par atlikto maksājumu.
Vietējais pakalpojumu sniedzējs var arī 
noteikt apjoma veidā izteiktus 
ierobežojumus, ja klients ir iepriekš 
informēts par attiecīgajām summām. 
Viens no šiem ierobežojumiem (standarta 
finanšu ierobežojums) atbilst attiecīgai 
finansiālai summai, kas nepārsniedz 
EUR 50 (bez PVN) mēnesī par atlikto 
maksājumu. Turklāt vietējais mobilo 
sakaru operators var piedāvāt saviem 
viesabonentiem citus ierobežojumus ar 
dažādiem. t. i., augstākiem vai zemākiem 
mēneša maksimālajiem finanšu 
ierobežojumiem. Šā punkta otrajā un 
trešajā daļā minēto standarta 
ierobežojumu piemēro visiem klientiem, 
kas nav izvēlējušies citu ierobežojumu.
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 ierīcē 
nosūta atbilstīgu paziņojumu, ka 
viesabonēšanas zvanu un SMS 
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.
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 
turpinās saņemt šos pakalpojumus, un 
saistītos izdevumus par katru papildu 
patērēto vienību. Ja viesabonents 
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nerīkojas atbilstīgi saņemtajiem 
brīdinājuma paziņojumiem, vietējais 
mobilo sakaru operators nekavējoties 
pārtrauc regulēto maksas viesabonēšanas 
zvanu un SMS pakalpojumu sniegšanu 
un maksas piemērošanu viesabonentam, 
ja vien viesabonents nepieprasa minēto 
pakalpojumu sniegšanu turpināt vai 
atsākt. Ja viesabonents lūdz iespēju 
izvēlēties vai atteikties no “finanšu vai 
apjoma ierobežojuma” pakalpojuma, 
izmaiņas jāizdara divās darbadienās pēc 
lūguma saņemšanas bez maksas, un tās 
nerada nekādus nosacījumus vai 
ierobežojumus attiecībā uz citiem 
abonēšanas elementiem.
Šos noteikumus piemēro gan 
viesabonentiem Eiropas Savienībā, gan 
arī ārpus tās.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Visi vietējie mobilo sakaru operatori 
visiem saviem klientiem dod iespēju brīvi 
un bez maksas saņemt informāciju par 
uzkrāto patēriņu, kas izteikts valūtā, kuru 
izmanto klienta rēķinā, par regulētiem 
viesabonēšanas balss un SMS 
pakalpojumiem un kas garantē, ka bez 
klienta skaidras piekrišanas uzkrātie 
izdevumi par regulētiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem noteiktā laikposmā 
nepārsniedz maksimālo finanšu 
ierobežojumu.
Šajā nolūkā vietējais pakalpojumu 
sniedzējs nodrošina iespēju noteikt vienu 
vai vairākus maksimālos finanšu 
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ierobežojumus konkrētam lietošanas 
laikposmam ar noteikumu, ka klients ir 
iepriekš informēts par attiecīgajiem 
apjomiem. Viens no šiem ierobežojumiem 
(standarta finanšu ierobežojums) ir 
aptuveni — bet ne lielāks par — EUR 50 
(bez PVN) mēnesī par atlikto maksājumu.
Turklāt vietējais mobilo sakaru operators 
var piedāvāt saviem klientiem citus 
ierobežojumus ar dažādiem. t. i., 
augstākiem vai zemākiem mēneša 
maksimālajiem finanšu ierobežojumiem.
Šā punkta otrajā un trešajā daļā minēto 
standarta ierobežojumu piemēro visiem 
klientiem, kas nav izvēlējušies citu 
ierobežojumu. Klientiem, kuri jaunāki par 
18 gadiem, ierobežojums ir aptuveni —
bet ne lielāks par — EUR 20 (bez PVN) 
mēnesī par atlikto maksājumu.
Visi vietējie mobilo sakaru operatori arī 
nodrošina, ka uz viesabonenta mobilo 
tālruni vai citu ierīci, piemēram, kā SMS 
īsziņu nosūta atbilstīgu paziņojumu, kad 
viesabonēšanas un balss viesabonēšanas 
pakalpojumi kopā ir sasnieguši 50 % un 
80 % no noteiktā finanšu ierobežojuma. 
Klientiem, kuri sasnieguši vismaz 18 gadu 
vecumu, ir tiesības prasīt saviem mobilo 
sakaru operatoriem pārtraukt sūtīt šādus 
paziņojumus un jebkurā brīdī bez maksas 
prasīt vietējam mobilo sakaru operatoram 
turpināt sniegt pakalpojumus.
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 
turpinās saņemt šos pakalpojumus, un 
saistītos izdevumus par katru papildu 
patērēto vienību. Ja klients nerīkojas 
atbilstīgi saņemtajiem brīdinājuma 
paziņojumiem, vietējais mobilo sakaru 
operators nekavējoties pārtrauc 
viesabonēšanas SMS un balss 
pakalpojumu sniegšanu un maksas 
piemērošanu viesabonentam, ja vien 
viesabonents nepieprasa minēto 
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pakalpojumu sniegšanu turpināt vai 
atsākt.
Ja klients lūdz iespēju izvēlēties vai 
atteikties no “finanšu ierobežojuma” 
pakalpojuma, izmaiņas jāizdara vienā 
darbadienā pēc lūguma saņemšanas bez 
maksas, un tās nerada nekādus 
nosacījumus vai ierobežojumus attiecībā 
uz citiem abonēšanas elementiem.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Christel Schaldemose

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, 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Christian Engström, Emilie Turunen

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



PE478.641v01-00 156/184 AM\888019LV.doc

LV

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, 
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. 
Informāciju par cenām izsaka gigabaitos. 
Panta 3. punktā minētie aizsargmehānismi 
neattiecas uz priekšapmaksas klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Anna Hedh

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 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 datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem saskaņā ar 
2. un 3. punktu. Panta 3. punktā minētie 
aizsargmehānismi neattiecas uz 
priekšapmaksas klientiem, kas izmanto 
priekšapmaksas pakalpojumus bez 
automātiskas papildināšanas 
pakalpojumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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, 
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 ierīce-ierīce (M2M) tipa 
pakalpojumiem, kā arī priekšapmaksas 
klientiem, izņemot gadījumus, kad viņi 
izvēlējušies automātiskas papildināšanas 
pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

M2M būtu jāizslēdz no noteikumu piemērošanas jomas, jo nenotiek mijiedarbība ar cilvēku 
un paziņojumam par pakalpojuma pārtraukšanu nebūtu nozīmes. Turklāt šādi pakalpojumi 
parasti tiek sniegti korporatīvajiem klientiem. Priekšapmaksas klienti būtu jāizslēdz no tā 
saukto „rēķina šoka” pasākumu piemērošanas jomas, jo priekšapmaksas kredīts parasti ir 
ierobežots līdz nelielām summām. Taču, ja klienti izmanto automātiskas kredīta
papildināšanas sistēmas, „rēķinu šoks” ir diezgan iespējams un tāpēc tas jānovērš.

Grozījums Nr. 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler
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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 
neattiecas uz priekšapmaksas klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 258
George Lyon

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, 
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, 
izņemot, ja viņi noslēguši priekšapmaksas 
līgumu par automātisko kredīta 
papildināšanu.
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Or. en

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. 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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, 
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, 
izņemot, ja viņi noslēguši priekšapmaksas 
līgumu par automātisku kredīta 
papildināšanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 260
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietējie mobilo sakaru operatori nodrošina, 
ka to viesabonenti gan pirms, gan pēc 

Vietējie mobilo sakaru operatori nodrošina, 
ka to viesabonenti gan pirms, gan pēc 
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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.

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.

Or. fr

Grozījums Nr. 261
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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.

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. Visi datu viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji paredz iespēju 
viesabonentiem pieprasīt atslēgt datu 
viesabonēšanas pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Robert Rochefort
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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.

Or. fr

Grozījums Nr. 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer,
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietējo mobilo sakaru operators 
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.

Vietējo mobilo sakaru operators 
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 
valstī, ja vien klients nav paziņojis savam 
vietējam mobilo sakaru sniedzējam, ka 
viņam šāda informācija nav vajadzīga.

Or. en
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Pamatojums

Minētie pasākumi tiks īstenoti arī ārpus Eiropas Savienības.

Grozījums Nr. 264
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietējo mobilo sakaru operators 
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.

Vietējo mobilo sakaru operators 
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 vai trešā valstī, ja vien klients 
nav paziņojis savam vietējam mobilo 
sakaru sniedzējam, ka viņam šāda 
informācija nav vajadzīga.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietējo mobilo sakaru operators 
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 

Vietējo mobilo sakaru operators 
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 vai trešā valstī, ja vien klients 
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savam vietējam mobilo sakaru sniedzējam, 
ka viņam šāda informācija nav vajadzīga.

nav paziņojis savam vietējam mobilo 
sakaru sniedzējam, ka viņam šāda 
informācija nav vajadzīga.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietējo mobilo sakaru operators 
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.

Vietējo mobilo sakaru operators 
automātiski nosūta paziņojumu, kurā 
informē viesabonentu par to, ka tas 
izmanto viesabonēšanu, un kurā sniedz 
personalizētu tarifu pamatinformāciju par 
faktiskajām 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, kurš ir 
sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, nav 
paziņojis savam vietējam mobilo sakaru 
sniedzējam, ka viņam šāda informācija nav 
vajadzīga. Tā kā rēķinā norāda cenu par 
megabaitu, automātiskajā paziņojumā arī 
sniedz skaidru piemēru par datu apjomu, 
kas veido datu megabaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Anna Hedh

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, ko piemēro par datu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 
attiecīgajam viesabonentam attiecīgajā 
dalībvalstī, ja vien klients, kurš ir 
sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, nav 
paziņojis savam vietējam mobilo sakaru 
sniedzējam, ka viņam šāda informācija nav 
vajadzīga.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietējo mobilo sakaru operators 
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.

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

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības noteikumi būtu jāpiemēro viesabonēšanas pakalpojumiem arī ārpus 
Savienības.

Grozījums Nr. 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
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Eija-Riitta Korhola

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.

Or. en

Pamatojums

Minētie pasākumi tiks īstenoti arī ārpus Eiropas Savienības.

Grozījums Nr. 270
Christel Schaldemose

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 

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 vai trešā valstī, kas nav 
abonenta vietējā sakaru tīkla dalībvalsts, 
vai pirmo reizi izmanto regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu šajā 
dalībvalstī vai trešā valstī. Tā jāsniedz 
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viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, 
bez maksas, ar piemērotiem līdzekļiem, kas 
atvieglo tās saņemšanu un vienkāršu 
izpratni.

brīdī, kad viesabonents sāk regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, 
bez maksas, ar piemērotiem līdzekļiem, kas 
atvieglo tās saņemšanu un vienkāršu 
izpratni.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
dalībvalstī vai trešā 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. Personalizētu 
informāciju par cenām nosūta klientam, 
kurš izmanto viesabonēšanas 
pakalpojumus gan Eiropas Savienībā, gan 
arī ārpus tās.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa
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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 datu 
viesabonēšanas pakalpojumu šajā valstī. Tā 
jāsniedz brīdī, kad viesabonents sāk datu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, 
bez maksas, ar piemērotiem līdzekļiem, kas 
atvieglo tās saņemšanu un vienkāršu 
izpratni.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 datu 
viesabonēšanas pakalpojumu šajā valstī. Tā 
jāsniedz brīdī, kad viesabonents sāk datu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, 
bez maksas, ar piemērotiem līdzekļiem, kas 
atvieglo tās saņemšanu un vienkāršu 
izpratni.

Or. en
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Pamatojums

Pārredzamības noteikumi būtu jāpiemēro viesabonēšanas pakalpojumiem arī ārpus 
Savienības.

Grozījums Nr. 274
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Robert Rochefort

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 

Šādu personalizētu tarifu pamatinformāciju 
nosūta uz viesabonenta mobilo tālruni vai 
e-pasta adresi vai citu ierīci, piemēram, kā 
SMS īsziņu vai e-pastu ikreiz, kad 
viesabonents ierodas citā dalībvalstī, kas 
nav abonenta vietējā sakaru tīkla 



AM\888019LV.doc 169/184 PE478.641v01-00

LV

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.

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.

Or. fr

Grozījums Nr. 276
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 1. daļa

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 regulētiem zvanu, 
SMS un datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, un kas garantē, ka bez 
klienta skaidras piekrišanas uzkrātie 
izdevumi par regulētiem zvanu, SMS un
datu viesabonēšanas pakalpojumiem 
noteiktā laikposmā nepārsniedz noteiktu 
finanšu ierobežojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi vietējie mobilo sakaru operatori  Visi vietējie mobilo sakaru operatori 
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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.

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 datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, un kas 
garantē, ka bez klienta skaidras piekrišanas 
uzkrātie izdevumi par 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.

Or. en

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. 278
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā vietējais pakalpojumu 
sniedzējs nodrošina iespēju noteikt vienu 
vai vairākus maksimālos finanšu 
ierobežojumus konkrētam lietošanas 
laikposmam ar noteikumu, ka klients ir 
iepriekš informēts par attiecīgajiem 
apjomiem. Viens no šiem ierobežojumiem 

Šajā nolūkā vietējais pakalpojumu 
sniedzējs nodrošina iespēju noteikt vienu 
vai vairākus maksimālos finanšu 
ierobežojumus konkrētam lietošanas 
laikposmam ar noteikumu, ka klients, kurš 
ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, ir 
iepriekš informēts par attiecīgajiem 
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(standarta finanšu ierobežojums) ir 
aptuveni — bet ne lielāks par — EUR 50 
(bez PVN) mēnesī par atlikto maksājumu.

apjomiem. Viens no šiem ierobežojumiem 
(standarta finanšu ierobežojums) ir 
aptuveni — bet ne lielāks par — EUR 50 
(bez PVN) mēnesī par atlikto maksājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā vietējais pakalpojumu 
sniedzējs nodrošina iespēju noteikt vienu 
vai vairākus maksimālos finanšu 
ierobežojumus konkrētam lietošanas 
laikposmam ar noteikumu, ka klients ir 
iepriekš informēts par attiecīgajiem 
apjomiem. Viens no šiem ierobežojumiem 
(standarta finanšu ierobežojums) ir 
aptuveni — bet ne lielāks par — EUR 50 
(bez PVN) mēnesī par atlikto maksājumu.

Šajā nolūkā vietējais pakalpojumu 
sniedzējs nodrošina iespēju noteikt vienu 
vai vairākus maksimālos finanšu 
ierobežojumus konkrētam lietošanas 
laikposmam ar noteikumu, ka klients, kurš 
ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, ir
iepriekš informēts par attiecīgajiem 
apjomiem. Viens no šiem ierobežojumiem 
(standarta finanšu ierobežojums) ir 
aptuveni — bet ne lielāks par — EUR 50 
(bez PVN) mēnesī par atlikto maksājumu.
Klientiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, 
ierobežojums ir aptuveni — bet ne lielāks 
par — EUR 20 (bez PVN) mēnesī par 
atlikto maksājumu.

Or. en

Pamatojums

Nepilngadīgas personas ir īpaši jāaizsargā no tā sauktā „rēķinu šoka”.

Grozījums Nr. 280
Anna Hedh

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

Vietējais pakalpojumu sniedzējs var arī 
noteikt apjoma veidā izteiktus 
ierobežojumus, ja klients ir iepriekš 
informēts par attiecīgajām summām. Viens 
no šiem ierobežojumiem (standarta finanšu 
ierobežojums) atbilst attiecīgai finansiālai 
summai, kas nepārsniedz EUR 50 (bez 
PVN) mēnesī par atlikto maksājumu.

Vietējais pakalpojumu sniedzējs var arī 
noteikt apjoma veidā izteiktus 
ierobežojumus, ja klients, kurš ir 
sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, ir 
iepriekš informēts par attiecīgajām 
summām. Viens no šiem ierobežojumiem 
(standarta finanšu ierobežojums) atbilst 
attiecīgai finansiālai summai, kas 
nepārsniedz EUR 50 (bez PVN) mēnesī par 
atlikto maksājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietējais pakalpojumu sniedzējs var arī 
noteikt apjoma veidā izteiktus 
ierobežojumus, ja klients ir iepriekš 
informēts par attiecīgajām summām. Viens 
no šiem ierobežojumiem (standarta finanšu 
ierobežojums) atbilst attiecīgai finansiālai 
summai, kas nepārsniedz EUR 50 (bez 
PVN) mēnesī par atlikto maksājumu.

Vietējais pakalpojumu sniedzējs var arī 
noteikt apjoma veidā izteiktus 
ierobežojumus, ja klients, kurš ir 
sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, ir 
iepriekš informēts par attiecīgajām 
summām. Viens no šiem ierobežojumiem 
(standarta finanšu ierobežojums) atbilst 
attiecīgai finansiālai summai, kas 
nepārsniedz EUR 50 (bez PVN) mēnesī par 
atlikto maksājumu. Klientiem, kuri 
jaunāki par 18 gadiem, ierobežojums ir 
aptuveni — bet ne lielāks par — EUR 20 
(bez PVN) mēnesī par atlikto maksājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Christel Schaldemose
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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
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.

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, 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Anna Hedh

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 
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.

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 
viesabonēšanas pakalpojumi ir sasnieguši 
80 % no noteiktā finanšu vai apjoma 
ierobežojuma, par ko panākta vienošanās. 
Klientiem, kuri sasnieguši vismaz 18 gadu 
vecumu, ir tiesības prasīt saviem mobilo 
sakaru operatoriem pārtraukt sūtīt šādus 
paziņojumus un jebkurā brīdī bez maksas 
prasīt vietējam mobilo sakaru operatoram 
turpināt sniegt pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 284
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
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.

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 
viesabonēšanas pakalpojumi ir sasnieguši 
50 % un 80 % no noteiktā finanšu vai 
apjoma ierobežojuma, par ko panākta 
vienošanās. Klientiem, kuri sasnieguši 
vismaz 18 gadu vecumu, ir tiesības prasīt 
saviem mobilo sakaru operatoriem 
pārtraukt sūtīt šādus paziņojumus un 
jebkurā brīdī bez maksas prasīt vietējam 
mobilo sakaru operatoram turpināt sniegt 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Morten Løkkegaard

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 
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 

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 
viesabonēšanas pakalpojumi ir sasnieguši 
50 %, kā arī 80 % no noteiktā finanšu vai 
apjoma ierobežojuma, par ko panākta 
vienošanās. Klientiem ir tiesības prasīt 
saviem mobilo sakaru operatoriem 
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paziņojumus un jebkurā brīdī bez maksas 
prasīt vietējam mobilo sakaru operatoram 
turpināt sniegt pakalpojumus.

pārtraukt sūtīt šādus paziņojumus un 
jebkurā brīdī bez maksas prasīt vietējam 
mobilo sakaru operatoram turpināt sniegt 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Robert Rochefort

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 
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.

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

Or. fr

Grozījums Nr. 287
Christel Schaldemose

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja viesabonents lūdz iespēju atteikties no 
„finanšu vai apjoma ierobežojuma” 
pakalpojuma, izmaiņas jāizdara divās 
darbadienās pēc lūguma saņemšanas bez 
maksas, un tās nerada nekādus 
nosacījumus vai ierobežojumus attiecībā uz 
citiem abonēšanas elementiem.

Ja viesabonents lūdz iespēju atteikties no 
„finanšu vai apjoma ierobežojuma” 
pakalpojuma, izmaiņas jāizdara divās 
darbadienās pēc lūguma saņemšanas bez 
maksas, un tās nerada nekādus 
nosacījumus vai ierobežojumus attiecībā uz 
citiem abonēšanas elementiem.

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

Or. en

Grozījums Nr. 289
Christian Engström, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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.

Or. en

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. 291
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

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.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola

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:

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīgs vairāk laika, lai novērtētu, vai strukturālais risinājums darbosies praksē un 
nodrošinās konkurenci tirgū.
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Grozījums Nr. 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

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. Lai panāktu nepieciešamās izmaiņas 
mobilo sakaru vienotajā tirgū, kā noteikts 
4.a pantā, Komisija pēc apspriešanās ar 
BEREC un citām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām līdz 2013. gada 
1. janvārim iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei jaunu tiesību akta 
priekšlikumu, kas ietver arī priekšlikumu 
precizēt maksimālos vairumtirdzniecības 
tarifus laikposmam no 2016. gada 1. jūlija 
līdz 2020. gada 30. jūnijam, ņemot vērā 
izmaiņas vairumtirdzniecības tarifos par 
balss, SMS un datu sakaru pakalpojumu 
sniegšanu. Minētajā priekšlikumā iekļauj 
arī priekšlikumu izveidot Eiropas 
operatoru un licencēšanas sistēmu, kas 
aptver visu Eiropas Savienību;

Or. en

Grozījums Nr. 294
Anna Hedh

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. Lai panāktu nepieciešamās izmaiņas 
mobilo sakaru vienotajā tirgū, kā noteikts 
4.a pantā, Komisija pēc apspriešanās ar 
BEREC un citām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām līdz 2013. gada 
1. janvārim iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei jaunu tiesību akta 
priekšlikumu, kurā būtu jāietver arī 
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priekšlikums precizēt maksimālos 
vairumtirdzniecības tarifus laikposmam 
no 2016. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 
30. jūnijam, ņemot vērā izmaiņas 
vairumtirdzniecības tarifos par balss, 
SMS un datu sakaru pakalpojumu 
sniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 296
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenu izmaiņas, lai 
viesabonentiem nodrošinātu balss, SMS 
un datu pakalpojumu sniegšanu, un 
attiecīgās valsts līmeņa mobilo sakaru 

svītrots
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pakalpojumu izmaiņas dažādās 
dalībvalstīs, nošķirot klientus, kas izvēlas 
priekšapmaksu vai pēcapmaksu; un šo 
pakalpojumu kvalitāti un ātrumu;

Or. en

Grozījums Nr. 297
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pakalpojumu, tostarp to, kuri ir 
alternatīva viesabonēšanai (balss, SMS un 
datu pakalpojumi), pieejamību un 
kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā tehnoloģisko 
attīstību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 298
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– to, cik lielu labumu klienti ir guvuši no 
faktiskas viesabonēšanas pakalpojumu 
cenu samazināšanas vai citām 
priekšrocībām, ko radījusi viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanas izmaksu 
samazināšana, kā arī patērētājiem ar 
dažādiem zvanīšanas paradumiem 
pieejamo tarifu un produktu dažādību;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 299
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– konkurences līmeni gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības līmenī, jo īpaši 
situāciju mazo, neatkarīgo vai nesen 
darbību uzsākušo pakalpojumu sniedzēju 
konkurētspējas jomā, tostarp konkurences 
ietekmi uz komerclīgumiem un 
savienojamības pakāpi starp operatoriem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 300
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kādā mērā ar 3. un 4. pantā 
paredzētajiem strukturālajiem risinājumi 
ir gūti rezultāti, veicinot konkurenci 
viesabonēšanas tirgū.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 301
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja no ziņojuma izriet, ka šajā regulā 
paredzētie strukturālie pasākumi nav 

svītrots
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pietiekami tādas konkurences 
veicināšanai viesabonēšanas tirgū, no 
kuras ieguvēji ir Eiropas patērētāji, 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei atbilstīgus ierosinājumus 
situācijas risināšanai. Komisija jo īpaši 
izpēta, vai nepieciešams modificēt 
strukturālos pasākumus vai pagarināt 
jebkuru 7., 9. un 12. pantā paredzēto 
maksimālo mazumtirdzniecības tarifu 
spēkā esamības termiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja no ziņojuma izriet, ka šajā regulā 
paredzētie strukturālie pasākumi nav 
pietiekami tādas konkurences 
veicināšanai viesabonēšanas tirgū, no 
kuras ieguvēji ir Eiropas patērētāji, 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei atbilstīgus ierosinājumus 
situācijas risināšanai. Komisija jo īpaši 
izpēta, vai nepieciešams modificēt 
strukturālos pasākumus vai pagarināt 
jebkuru 7., 9. un 12. pantā paredzēto 
maksimālo mazumtirdzniecības tarifu 
spēkā esamības termiņu.

2. Ziņojumā sniedz informāciju par to, cik 
lielā mērā sasniegts Eiropas Digitālajā 
programmā noteiktais mērķis panākt 
vienotu likmi vietējiem pakalpojumiem un 
viesabonēšanai, vai šā pasākuma rezultātā 
ieviesti jauni produkti (inovācija) un kāda 
ietekme ir bijusi konkurencei uz 
pieaugošo un mainīgo sakaru tīklu 
attiecībā uz Eiropas patērētājiem. 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei atbilstīgus ierosinājumus 
konstatēto problēmu risināšanai

Or. nl

Grozījums Nr. 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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.

Or. en


