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ĪSS PAMATOJUMS

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

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

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

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

Cenu ierobežojumi un strukturālie pasākumi

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

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

Patērētāju tiesību aizsardzība un pārredzamība

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

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

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

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

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Mērķis samazināt atšķirības starp 
viesabonēšanas un vietējā tīkla tarifiem, 
lai līdz 2015. gadam šī atšķirība 
pietuvinātos nullei, ir viens no 
galvenajiem darbības mērķiem, kas 
iekļauti Komisijas paziņojumā „Digitālā 
programma Eiropai”1. 
_____________
1 COM(2010)0245.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Komisijas paziņojumā „Digitālā 
programma Eiropai” izvirzīts mērķis, ka 
līdz 2013. gadam platjoslas 
pamatpakalpojumiem ir jābūt pieejamiem 
100 % Savienības iedzīvotāju. Turklāt 
Komisija savā paziņojumā „Platjosla 
Eiropā: ieguldījums digitāli virzītā 
izaugsmē”1 ir ieskicējusi, kā Savienībā 
būtu labāk izvērst un apgūt ātru un īpaši 
ātru platjoslu, lai stimulētu digitālās 
ekonomikas attīstību, kas ļautu veidot 
jaunus pakalpojumus.
_____________
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1 COM(2010)0427.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17c) Viens no svarīgākajiem Savienības 
mērķiem ir tādu bezvadu platjoslas tīklu 
attīstīšana, kas ļautu piekļūt internetam 
un citām inovatīvām 
lietojumprogrammām, un šajā sakarībā 
pirmās daudzgadu radiofrekvenču spektra 
politikas programmas, kas izveidota ar 
[Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. …/,,,/ES], mērķis ir laikus 
piešķirt pietiekamu un piemērotu 
radiofrekvenču spektru Savienības 
politikas mērķus atbalstam, lai pēc 
iespējas labāk varētu apmierināt 
pieaugošo pieprasījumu pēc bezvadu 
datplūsmas. Eiropas Parlaments 
2011. gada 6. jūlija rezolūcijā „Platjosla 
Eiropā — ieguldījums digitāli virzītā 
izaugsmē”1 aicina Komisiju koordinēt 
dalībvalstu labu praksi tādā jomā kā 
publiski pieejami, ātri bezmaksas bezvadu 
interneta tīkli sabiedriskajā transportā.
_____________
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2011)0322P7.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
17.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 5
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) Abonentiem 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. Vietējo mobilo sakaru 
operatoru piedāvātajiem viesabonēšanas 
pakalpojumu nosacījumiem vajadzētu būt 
tādiem, ko abonenti var viegli salīdzināt. 
Tādēļ Komisijai vajadzētu ierosināt 
vienotus kritērijus šādas informācijas 
sniegšanai. Lai to paveiktu, vajadzētu 
deleģēt Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija rīkotu attiecīgas 
apspriedes ar BEREC un ieinteresētajām 
personām, tostarp ekspertu līmenī. 
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Komisijai, sagatavojot un izstrādājot
deleģētos aktus, jānodrošina vienlaicīga, 
savlaicīga un atbilstoša attiecīgo 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Kamēr šādi 
kritēriji nav pieņemti, dalībvalstu 
regulatoriem vajadzētu mudināt sniegt 
salīdzināmu informāciju, piemēram, 
izveidot bukletus, kuros par pamatu 
izmantota atsauce uz regulētajiem 
tarifiem, kas piemērojami attiecīgajiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem. 
Abonentiem 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. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Lai uzlabotu regulētu viesabonēšanas (67) Lai uzlabotu viesabonēšanas
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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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 8
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 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
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Grozījums Nr. 9
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 
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. 10
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) Abonenti, kuri izmanto 
priekšapmaksas tarifus, var saņemt 
“šokējošu rēķinu” par datu viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantošanu. Tādēļ šādiem 
abonentiem var piemērot arī noteikumus 
par pakalpojuma pārtraukšanas 
robežvērtību. Turklāt abonentiem, kuri 
izmanto priekšapmaksas pakalpojumus, 
vajadzētu laikus saņemt brīdinājumu, ka 
viņi ir pietuvojušies savam kredītlimitam.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 11
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 
Savienības mēroga  viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantotājiem. Tos pašus 
pārredzamības noteikumus, kas minēti 
15. panta 3. punktā, mutatis mutandis 
attiecina arī uz vietējiem mobilo sakaru 
operatoriem attiecībā uz viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kurus izmanto ārpus 
Savienības.

Or. en

Grozījums Nr. 12
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
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 13
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. jūliju, vietējie 
mobilo sakaru operatori sniedz skaidru un 
saprotamu informāciju visiem saviem 
viesabonentiem 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

Grozījums Nr. 14
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 vai starp 
dažādiem viesabonēšanas operatoriem
notiek bez maksas un neietver nekādus 
citus nosacījumus vai ierobežojumus 
saistībā ar abonēšanas elementiem kā tikai 
tos, kas saistīti ar viesabonēšanu, un šādu 
pāriešanu īsteno trīs darba dienu laikā, 
izņemot, ja viesabonents abonē vietēju 
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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.

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

Grozījums Nr. 15
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 
abonentiem individuāli sniedz visu 
informāciju par iespēju izvēlēties 
alternatīvu viesabonēšanas operatoru un 
sekmē līguma noslēgšanu ar alternatīvu 
viesabonēšanas operatoru. Abonentus, kas 
ar vietējo mobilo sakaru operatoru noslēdz 
līgumu par viesabonēšanas 
pakalpojumiem, informē par šādu iespēju.
Mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji 
neattur mazumtirgotājus, kas darbojas kā 
viņu tirdzniecības punkti, piedāvāt 
atsevišķi slēgt līgumus par viesabonēšanas 
pakalpojumiem ar alternatīviem 
viesabonēšanas operatoriem.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai nodrošinātu vienotā tirgus attīstību, 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instrumenta tehnisko 
risinājumu īstenošana notiek vienlaicīgi 
visā Savienībā un atbilst šādiem 
kritērijiem:
a) jebkādiem tehniskiem risinājumiem ir 
jābūt rentabliem;
b) tiem jābūt tādiem, ko abonenti var ērti 
lietot;
c) tiem jābūt savstarpēji maksimāli 
sadarbspējīgiem;
d) abonentiem jābūt iespējai viegli un ātri 
pieslēgties citam viesabonēšanas 
operatoram vai pārslēgties starp 
viesabonēšanas operatoriem, saglabājot 
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savu mobilā tālruņa numuru;
e) nedrīkst būt šķēršļi Savienības 
viesabonētājiem trešās valstīs vai trešo 
valstu viesabonētājiem Savienībā. 

Or. en

Grozījums Nr. 18
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. jūlijam un
atbilst 1. punktā izklāstītajiem kritērijiem. 
Attiecībā uz atsevišķu viesabonēšanas 
pakalpojumu pārdošanu nenosaka
nekādas tiešas maksas abonentiem par šī 
instrumenta izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
5. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BEREC pēc apspriedēm ar ieinteresētajām BEREC pēc apspriedēm ar ieinteresētajām 
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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.

pusēm un ciešā sadarbībā ar Komisiju sešu 
mēnešu laikā 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. Šiem 
tehniskajiem risinājumiem un 
procedūrām ir jāatbilst 1. punktā 
izklāstītajiem kritērijiem. Pēc pamatota 
BEREC pieprasījuma Komisija minēto 
termiņu drīkst pagarināt vienu reizi un ne 
ilgāk par sešiem mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
5. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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 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.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 23
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 0,60 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 2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ne vēlāk kā 2012. gada 30. jūnijā 
vietējie mobilo sakaru operatori katram 
viesabonentam atsevišķi sniedz skaidru un 
saprotamu informāciju 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. en

Grozījums Nr. 26
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 

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 
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operators. Panta 1. punktā minētie 
pienākumi neattiecas uz ierīce-ierīce
(M2M) tipa iekārtām, kas izmanto mobilos 
sakarus.

operators. Panta 1. punktā minētie 
pienākumi neattiecas uz ierīce-ierīce
(M2M) tipa iekārtām vai citām iekārtām, 
kas neatbalsta SMS funkciju.

Or. en

Pamatojums

Tas nav iespējams iekārtām, kas neatbalsta SMS funkciju.

Grozījums Nr. 27
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
attiecas gan uz priekšapmaksas
abonentiem, gan uz pēcapmaksas 
abonentiem. Abonentiem, kuri izmanto 
priekšapmaksas pakalpojumus, vajadzētu 
arī laikus saņemt brīdinājumu, ka viņi ir 
pietuvojušies savam kredītlimitam.

Or. en

Pamatojums

Priekšapmaksas abonentiem ir jānodrošina tāda paša līmeņa aizsardzība kā citiem 
abonentiem, īpaši tad, ja sakaru pakalpojumu līgums ļauj pārsniegt kredītlimitu vai paredz 
automātiskas konta papildināšanas iespēju. Turklāt, izmantojot viesabonēšanas 
pakalpojumus, var ātri sasniegt kredītlimitu, tādēļ pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu nosūtīt 
agrīnu brīdinājumu abonentiem, lai pasargātu viņus no tā, ka strauji un negaidot beidzies 
kredītlimits.
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Grozījums Nr. 28
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
mazumtirdzniecības datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kas sniegti gan Savienībā, 
gan ārpus tās un kas garantē, ka bez 
klienta skaidras piekrišanas uzkrātie 
izdevumi par mazumtirdzniecības datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem noteiktā 
laikposmā nepārsniedz noteiktu finanšu 
ierobežojumu.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamiem brīdinājumiem par noteiktās robežvērtības sasniegšanu ir jāsniedz arī tiem, 
kas ceļo ārpus Eiropas, lai pasargātu viņus no šokējoši lieliem rēķiniem.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Deleģējuma īstenošana

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

Or. en


