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Grozījums Nr. 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dokumentā „Salīdzinošās 
novērtēšanas pamatsistēma 2011.–
2015. gadam” Komisija ierosināja mērķi 
samazināt starpību starp valstu iekšzemes 
tarifiem un viesabonēšanas tarifiem, līdz 
2015. gadam to pilnībā likvidējot, un 
2009. gada novembrī ES dalībvalstis šo 
mērķi apstiprināja.1 Šis mērķis ir iekļauts 
arī Komisijas paziņojumā „Digitālā 
programma Eiropai”2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2
010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_eu
rope_2011-2015.pdf
2 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai „Digitālā 
programma Eiropai” (COM(2010)0245).

Or. en

Grozījums Nr. 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dokumentā „Salīdzinošās 
novērtēšanas pamatsistēma 2011.–
2015. gadam” Komisija ierosināja mērķi 
samazināt starpību starp valstu iekšzemes 
tarifiem un viesabonēšanas tarifiem, līdz 
2015. gadam to pilnībā likvidējot, un 
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2009. gada novembrī ES dalībvalstis šo 
mērķi apstiprināja.1 Šis mērķis ir iekļauts 
arī Komisijas paziņojumā „Digitālā 
programma Eiropai”2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2
010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_eu
rope_2011-2015.pdf
2 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai „Digitālā 
programma Eiropai” (COM(2010)0245).

Or. en

Grozījums Nr. 60
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Regula Nr. 717/2007 būtu jāpiemēro 
pagaidu kārtībā un tikai tik ilgi, kamēr 
Komisija nav ierosinājusi vajadzīgo 
tiesību aktu, ar ko tiek pilnībā izveidots 
ES vienotais publisko mobilo sakaru tīklu 
tirgus un vidēji ilgā laikposmā likvidēta 
jebkāda viesabonēšanas maksa.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Nevar apgalvot, ka pastāv vienots 
telekomunikāciju tirgus, kamēr būtiski 
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atšķiras iekšzemes sakaru un 
viesabonēšanas pakalpojumu cenas, tādēļ 
par galīgo mērķi būtu jākļūst pilnīgai 
viesabonēšanas maksas likvidēšanai, tā 
izveidojot ES mēroga mobilo sakaru tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Nevar apgalvot, ka pastāv vienots 
telekomunikāciju tirgus, kamēr būtiski 
atšķiras iekšzemes sakaru un 
viesabonēšanas pakalpojumu cenas, tādēļ 
par galīgo mērķi būtu jākļūst pilnīgai 
viesabonēšanas maksas likvidēšanai, tā 
izveidojot ES mēroga mobilo sakaru tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 

(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 
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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 
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.

augstie vairumtirdzniecības tarifi, kurus 
uzliek ārzemju sakaru tīklu operatori, gan 
daudzos gadījumos augstais 
mazumtirdzniecības uzcenojums, kuru 
uzliek klienta paša sakaru tīkla operators. 
Tā kā nav konkurences, 
vairumtirdzniecības tarifu pazeminājumi 
bieži nenonāk līdz mazumtirdzniecības 
klientam. Lai gan daži operatori nesen ir 
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. en

Grozījums Nr. 64
Ioannis A. Tsoukalas

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 
ieviesuši tarifu plānus, kas klientiem 
piedāvā izdevīgākus nosacījumus un 

(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 un portatīvās 
datorierīces 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 
ieviesuši tarifu plānus, kas klientiem 
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nedaudz zemākas cenas, fakti joprojām 
liecina, ka izmaksu un cenu attiecība vēl ir 
tālu no tādas, kas būtu dominējošā 
konkurences apstākļos.

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. en

Grozījums Nr. 65
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Viesabonēšanas maksa ir nopietns 
šķērslis, kas vājina ES centienus veidot uz 
zināšanām balstītu ekonomiku un īstenot 
vienota 500 miljonu patērētāju tirgus 
ieceri. Ir jāveicina mobilo datu pārraides 
apjoma eksponenciāls pieaugums, šai 
nolūkā piešķirot pietiekamu 
radiofrekvenču spektru, kas nodrošinātu, 
ka individuālie lietotāji un uzņēmumi visā 
ES teritorijā var izmantot balss 
savienojumu, SMS un datu pārraides 
pakalpojumus, maksājot cenu, kas būtiski 
neatšķirtos no attiecīgās iekšzemes līmeņa 
cenas.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ārkārtīgi plaši tiek izmantoti 
internetam pieslēdzami mobilie tālruņi un 
planšetdatori, un tas nozīmē, ka vidēji ilgā 
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laikposmā datu viesabonēšanai būs liela 
saimnieciskā nozīme. Tas ir izšķirošs 
kritērijs gan tiem, kas izmanto 
lietojumprogrammas un saturu, gan tiem, 
kas nodrošina to pieejamību. Lai 
veicinātu šī tirgus attīstību, maksa par 
datu pārraidi nedrīkst kavēt izaugsmi.

Or. de

Grozījums Nr. 67
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Strauji attīstās mobilo datu pārraide 
un palielinās to klientu skaits, kuri 
izmanto balss savienojumu, SMS un datu 
pārraides pakalpojumus viesabonēšanas 
režīmā, tādēļ ir jāpalielina konkurences 
spiediens, jāizstrādā jauni 
uzņēmējdarbības modeļi un tehnoloģijas, 
palielinot arī bezvadu pakalpojumiem 
pieejamā radiofrekvenču spektra apjomu. 
Viesabonēšanas cenas ir jāregulē, 
vienlaikus nodrošinot, lai nemazinātos 
konkurence, kuras rezultātā cenas vēl 
vairāk pazeminātos.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tādas Eiropas sociālās, izglītības un 
kultūras telpas izveidei, kuras pamatā ir 

(3) Tādas Eiropas sociālās, izglītības,
kultūras un uzņēmējdarbības telpas 
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personu mobilitāte, būtu jāveicina cilvēku 
saziņa nolūkā izveidot patiesu „Eiropu 
pilsoņiem”.

izveidei, kuras pamatā ir personu un 
digitālo datu mobilitāte, būtu jāveicina 
cilvēku saziņa nolūkā izveidot patiesu 
„Eiropu pilsoņiem”.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu jāizstrādā kopēja pieeja, lai 
nodrošinātu, ka zemes publisko mobilo 
sakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Savienības 
teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas 
par Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumiem, veicot vai saņemot balss 
zvanus, un tādējādi uzlabotu konkurenci 
mobilo sakaru operatoru starpā 
viesabonēšanas pakalpojumu jomā, 
panāktu augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni un saglabātu stimulus jauninājumu 
veikšanai un patērētājiem izvēles iespējas. 
Ņemot vērā apskatāmo pakalpojumu 
pārrobežu raksturu, šī kopēja pieeja ir 
nepieciešama, lai mobilo sakaru operatori 
var darboties atbilstīgi vienotam 
saskaņotam tiesiskajam regulējumam, kas 
balstīts uz objektīvi noteiktiem kritērijiem.

(14) Būtu jāizstrādā kopēja, saskaņota
pieeja, lai nodrošinātu, ka zemes publisko 
mobilo sakaru tīklu lietotājiem, ceļojot 
Savienības teritorijā, nebūtu jāmaksā 
pārmērīgas cenas par Savienības mēroga 
viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot vai 
saņemot balss zvanus, sūtot īsziņas vai 
izmantojot internetu, un tādējādi uzlabotu 
konkurenci mobilo sakaru operatoru starpā 
viesabonēšanas pakalpojumu jomā, 
panāktu augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni un saglabātu stimulus jauninājumu 
veikšanai un patērētājiem izvēles iespējas. 
Ņemot vērā apskatāmo pakalpojumu 
pārrobežu raksturu, šī kopēja pieeja ir 
nepieciešama, lai mobilo sakaru operatori 
var darboties atbilstīgi vienotam 
saskaņotam tiesiskajam regulējumam, kas 
balstīts uz objektīvi noteiktiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
14. apsvērums



PE478.630v01-00 10/99 AM\887960LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu jāizstrādā kopēja pieeja, lai 
nodrošinātu, ka zemes publisko mobilo 
sakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Savienības 
teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas 
par Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumiem, veicot vai saņemot balss 
zvanus, un tādējādi uzlabotu konkurenci 
mobilo sakaru operatoru starpā 
viesabonēšanas pakalpojumu jomā, 
panāktu augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni un saglabātu stimulus jauninājumu 
veikšanai un patērētājiem izvēles iespējas. 
Ņemot vērā apskatāmo pakalpojumu 
pārrobežu raksturu, šī kopēja pieeja ir 
nepieciešama, lai mobilo sakaru operatori 
var darboties atbilstīgi vienotam 
saskaņotam tiesiskajam regulējumam, kas 
balstīts uz objektīvi noteiktiem kritērijiem.

(14) Būtu jāizstrādā kopēja pieeja, lai 
nodrošinātu, ka zemes publisko mobilo 
sakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Savienības 
teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas 
par Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumiem, veicot vai saņemot balss 
zvanus un veidojot datu savienojumus, un 
tādējādi uzlabotu konkurenci mobilo 
sakaru operatoru starpā viesabonēšanas 
pakalpojumu jomā, panāktu augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni un saglabātu 
stimulus jauninājumu veikšanai un 
patērētājiem izvēles iespējas. Ņemot vērā 
apskatāmo pakalpojumu pārrobežu 
raksturu, šī kopēja pieeja ir nepieciešama, 
lai mobilo sakaru operatori var darboties 
atbilstīgi vienotam saskaņotam tiesiskajam 
regulējumam, kas balstīts uz objektīvi 
noteiktiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Pierobežas apgabalos dzīvojošiem 
klientiem nebūtu jāmaksā pārāk lieli 
rēķini par telefonsakariem tādēļ, ka ir 
jāsedz maksa par nejaušu viesabonēšanu. 
Tātad būtu jāveic pasākumi, pierobežas 
apgabalos izveidojot pārejas zonu, kurā 
esošie klienti maksātu pamatlikmi 
neatkarīgi no tā, kuras valsts tīklam tie 
pieslēgušies. Tai vajadzētu būt 10 km 
platai zonai katrā robežas pusē.

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ļoti svarīgi ir arī nodrošināt, lai 
mobilo sakaru operatori šīs regulas dēļ 
nozarē nenoteiktu mazāk labvēlīgus darba 
apstākļus.

Or. cs

Grozījums Nr. 73
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Pirmā daudzgadu radiofrekvenču 
spektra politikas programma, kas 
izveidota ar [Eiropas Parlamenta un 
Padomes ... Lēmumu Nr. …/.../ES], būs 
tāda attīstības procesa aizsākums, kas 
ļaus Savienībai kļūt par pasaules mēroga 
līderi platjoslas ātrumu, mobilitātes, 
pārklājuma un jaudas ziņā, sekmējot 
jaunu uzņēmējdarbības modeļu un 
tehnoloģiju rašanos un samazinot 
strukturālu iemeslu noteiktu 
nepieciešamību pēc viesabonēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)



PE478.630v01-00 12/99 AM\887960LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Licenču izsolīšana ES mērogā var 
veicināt vienota ES telekomunikāciju 
tirgus attīstību, kurā nav viesabonēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Tāpat arī, lai novērstu maksu par 
nejaušu viesabonēšanu, vietējo 
pakalpojumu sniedzējiem būtu obligāti 
jānodrošina pietiekami spēcīgs signāls 
vājāka pārklājuma apgabalos.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

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 

(18) Lai būtu iespējams veidot efektīvāku 
un integrētāku 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 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

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 klientiem pieejamo 
piedāvājumu klāstu, it sevišķi no virtuālā 
tīkla operatoriem. Tas veicinātu arī Eiropas 
mēroga pakalpojumu izveidi. Elektronisko 
komunikāciju pamataktu, sevišķi 
Direktīvas 2002/21/EK un 
Direktīvas 2002/19/EK, noteikumi neļauj 
šo problēmu risināt, uzliekot pienākumus 
operatoriem, kam ir būtiska ietekme tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Jens Rohde

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 
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.

(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, 
nepieļaujot diskrimināciju, ar vienādiem 
noteikumiem un nosacījumiem un
saskaņā ar šajā regulā noteiktajām 
regulējošajām saistībām, ko piemēro 
vairumtirdzniecības līmenī, un būtu jāņem 
vērā dažādi izmaksu elementi, kas
vajadzīgi šādas piekļuves nodrošināšanai. 
Konsekventa regulatīva pieeja attiecībā uz 
vairumtirdzniecības piekļuvi 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā novērstu nevienmērību starp 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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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 
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.

(19) Tāpēc būtu jāievieš noteikumi, ar ko 
uzliek pienākumu bez diskriminējošiem 
nosacījumiem apmierināt samērīgus 
pieprasījumus par vairumtirdzniecības 
piekļuvi publiskajiem mobilo sakaru 
tīkliem viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā, arī atkāpjoties no 
Direktīvām 2002/21/EK un 2002/19/EK. 
Šādus pieprasījumus drīkstētu noraidīt 
vienīgi, pamatojoties uz objektīviem un 
labi argumentētiem kritērijiem, kurus 
valstu regulējošās iestādes noteiktu katrā 
atsevišķā gadījumā, ievērojot 17. pantā 
minēto strīda izšķiršanas procedūru. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus, 
vairumtirdzniecības piekļuve 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā būtu jāpiešķir saskaņā ar šajā regulā 
noteiktajām regulējošajām saistībām, ko 
piemēro vairumtirdzniecības līmenī, un 
būtu jāņem vērā dažādi izmaksu elementi, 
kas vajadzīgi šādas piekļuves 
nodrošināšanai. Konsekventa regulatīva 
pieeja attiecībā uz vairumtirdzniecības 
piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā novērstu nevienmērību 
starp dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jean-Pierre Audy

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 

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

sniegšanas nolūkā. Šādiem pieprasījumiem 
vajadzētu būt samērīgiem un atbilstīgiem 
to mobilo sakaru tīkla operatoru, mobilo 
sakaru virtuālā tīkla operatoru vai 
mazumtirgotāju vajadzībām, kas šādu 
piekļuvi pieprasa. Tos drīkstētu noraidīt 
vienīgi, pamatojoties uz objektīviem un 
labi argumentētiem kritērijiem, kurus 
valstu regulējošās iestādes noteiktu katrā 
atsevišķā gadījumā, ievērojot 17. pantā 
minēto strīda izšķiršanas procedūru. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus, 
vairumtirdzniecības piekļuve 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā būtu jāpiešķir saskaņā ar šajā regulā 
noteiktajām regulējošajām saistībām, ko 
piemēro vairumtirdzniecības līmenī, un 
būtu jāņem vērā dažādi izmaksu elementi, 
kas vajadzīgi šādas piekļuves 
nodrošināšanai. Konsekventa regulatīva 
pieeja attiecībā uz vairumtirdzniecības 
piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā novērstu nevienmērību 
starp dalībvalstīm.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina, lai tiesības uz piekļuvi tiktu īstenotas pamatoti un samērīgi. Mazumtirgotājiem 
nevar piešķirt piekļuvi tiem pašiem tīkla resursiem, kas pieejami mobilo sakaru virtuālā tīkla 
operatoriem. Tādēļ, izvērtējot šādus pieprasījumus, būtu jānošķir dažādi pretendentu veidi. 

Grozījums Nr. 81
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pienākumam nodrošināt 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuvi būtu jāattiecas uz piekļuvi visiem 
elementiem un aprīkojumam, kas 
vajadzīgi, lai būtu iespējams sniegt 

(20) Pienākumam bez diskriminējošiem 
nosacījumiem nodrošināt 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuvi būtu jāattiecas uz piekļuvi visiem 
elementiem un aprīkojumam, kas 
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viesabonēšanas pakalpojumus, piemēram,
šādiem elementiem: piekļuve tīkla 
elementiem un ar tiem saistītajam 
aprīkojumam; piekļuve attiecīgajām 
programmatūras sistēmām, tostarp 
operacionālām atbalstsistēmām; piekļuve 
informācijas sistēmām un datubāzēm, 
kurās apstrādā iepriekšējus pasūtījumus, 
piegādes, pasūtījumus, tehniskās apkopes 
un remonta pieprasījumus un rēķinus; 
piekļuve numuru translācijai vai sistēmām, 
kas piedāvā līdzvērtīgas funkcijas; 
piekļuve mobilajiem tīkliem un piekļuve 
virtuālā tīkla pakalpojumiem.

vajadzīgi, lai būtu iespējams, arī 
atkāpjoties no Direktīvas 2002/19/EK, 
sniegt viesabonēšanas pakalpojumus, 
piemēram, šādiem elementiem: piekļuve 
tīkla elementiem un ar tiem saistītajam 
aprīkojumam; piekļuve attiecīgajām 
programmatūras sistēmām, tostarp 
operacionālām atbalstsistēmām; piekļuve 
informācijas sistēmām un datubāzēm, 
kurās apstrādā iepriekšējus pasūtījumus, 
piegādes, pasūtījumus, tehniskās apkopes 
un remonta pieprasījumus un rēķinus; 
piekļuve numuru translācijai vai sistēmām, 
kas piedāvā līdzvērtīgas funkcijas; 
piekļuve mobilajiem tīkliem un piekļuve 
virtuālā tīkla pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 82
András Gyürk

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 

(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 
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konkurences spiedienu no pieprasījuma 
puses. Tas veicinātu Eiropas 
viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgus 
sekmīgu darbību.

konkurences spiedienu no pieprasījuma 
puses. Tas veicinātu Eiropas 
viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgus 
sekmīgu darbību. Šajā dokumentā 
uzskaitītie strukturālie risinājumi varētu 
noderēt, lai novērstu konkurences 
trūkumu viesabonēšanas tirgū. Pirms tiek 
īstenots kāds no klientam draudzīgiem 
strukturāliem risinājumiem, Komisijai šie 
pasākumi būtu rūpīgi jāapsver, lai 
nodrošinātu, ka ir viegli pieejama 
būtiskām pārmaiņām nepieciešamā 
kritiskā masa, jo šiem risinājumiem jābūt 
pievilcīgiem ne vien vairākiem 
atsevišķiem lietotājiem, bet gan lielākajai 
tirgus daļai.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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) Dalībvalstīs, kurās patērētāji ir 
noslēguši līgumu par iekšzemes mobilo 
sakaru pakalpojumu sniegšanu, viņiem
vajadzētu būt tiesībām izvēlēties 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības 
pakalpojumus, ko pārdod atsevišķi no to 
iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumu 
komplekta. Patērētājiem vajadzētu būt 
iespējai pirkt viesabonēšanas 
mazumtirdzniecības pakalpojumus no cita 
operatora, nemainot numuru un tādā veidā, 
kas nodrošina pakalpojumu sadarbspēju, un 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības 
pakalpojumiem vajadzētu būt pieejamiem 
jebkur Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Patērētāji Eiropas Savienībā 
izmanto aizvien vairāk mobilo datu 
pakalpojumu savā pastāvīgās dzīvesvietas 
valstī. Tomēr augstās datu viesabonēšanas 
cenas neļauj patērētājiem, ceļojot 
Savienības teritorijā, brīvi izmantot 
mobilos datu pakalpojumus. Tādēļ būtu 
jāveic attiecīgi pasākumi, kas 
nodrošinātu, ka ir iespējams brīvi 
izmantot alternatīvus datu viesabonēšanas 
pakalpojumus, šai nolūkā, piemēram, 
atsevišķi iegādājoties vai uz laiku lietojot 
vietējos datu viesabonēšanas 
pakalpojumus. Ja uz laiku tiek izmantoti 
vietējie datu viesabonēšanas pakalpojumi, 
būtu jānodrošina, lai mobilo tālruņu 
lietotājiem būtu pieejami vietēji 
nodrošināti mobilie datu pakalpojumi 
neatkarīgi no spēkā esošā viesabonēšanas 
līguma vai vienošanās, kas noslēgta ar 
iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumu 
sniedzēju, un bez jebkādas papildu 
maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Individuālo patērētāju un 
uzņēmumu pieprasījums pēc mobilajiem 
datu pakalpojumiem pēdējos gados ir 
ārkārtīgi strauji pieaudzis. Tomēr augstās 
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datu viesabonēšanas maksas dēļ 
individuāliem patērētājiem un 
uzņēmumiem, kas veic pārrobežu 
darījumus, iespējas izmantot šos 
pakalpojumus ir krietni ierobežotas. 
Tirgus ir tikai sācis veidoties un strauji 
pieaug patērētāju pieprasījums pēc datu 
viesabonēšanas, tādēļ regulētas patēriņa 
cenas varētu nodrošināt to, ka cenas 
saglabājas ierosināto tarifu ierobežojumu 
līmenī, par ko liecina spēkā esošā 
regulējuma piemērošana, nevis rada vēl 
lielākus ierobežojumus, tā aktualizējot 
nepieciešamību pēc papildu reformām.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Ir vairākas iespējas, kā īstenot 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķu 
pārdošanu un nodrošināt pagaidu 
piekļuvi vietējiem datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem. Šajā regulā nebūtu 
jānosaka pienākums izmantot kādu 
konkrētu tehnisko risinājumu attiecīgo 
iespēju nodrošināšanai, bet drīzāk 
jāizklāsta pamatprasības, saskaņā ar 
kurām šādas iespējas ir jānodrošina, lai 
īstenotu visefektīvāko un rentablāko 
risinājumu vai vairāku šādu risinājumu 
kopumu. Šādām prasībām jo īpaši būtu 
jānodrošina efektīva konkurence, kas 
izdevīga ES patērētājiem, tostarp tiem, 
kuri intensīvi izmanto datu pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 87
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Ņemot vērā arī to, ka tiek veidots 
aizvien vairāk bezvadu interneta (WiFi) 
pieslēguma punktu, būtu jāveic attiecīgi 
pasākumi, kas veicinātu vietējo datu 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķu 
pārdošanu vai pagaidu izmantošanu. 
Iekšzemes mobilo sakaru operatoriem 
būtu jānodrošina, lai viņu klienti bez 
jebkādas papildu maksas varētu uz laiku 
izmantot vietējos datu pakalpojumus, 
kurus nodrošina kāds cits vietējo datu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs, 
un vienlaikus jāturpina nodrošināt balss 
savienojumus un SMS pakalpojumus 
viesabonēšanas režīmā. Šāda iespēja būtu 
jānodrošina neatkarīgi no līguma 
noteikumiem, kas noslēgts ar iekšzemes 
mobilo sakaru operatoru. Vietējo datu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 
apmeklētajā valstī nedrīkst diskriminēt 
ārvalstu klientus — attiecīgie datu 
pakalpojumi ir jānodrošina ar tādiem 
pašiem noteikumiem un nosacījumiem, 
kādi tiek piedāvāti iekšzemes klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai tehniski dotu iespēju sniegt 
viesabonēšanas pakalpojumus atsevišķi un 
lai nodrošinātu viesabonēšanas 

(23) Lai tehniski dotu iespēju sniegt 
viesabonēšanas pakalpojumus atsevišķi un 
lai nodrošinātu šādi sniegtu 
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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.

viesabonēšanas pakalpojumu saskaņotu un 
stabilu attīstību, kā arī vietējo datu 
viesabonēšanas pakalpojumu pieejamību
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 un izmantot vietējos datu 
viesabonēšanas pakalpojumus. Komisija 
varētu pilnvarot Eiropas standartizācijas 
iestādi veikt attiecīgo standartu grozījumus, 
kas vajadzīgi šādu risinājumu
harmonizētai īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Tiek uzskatīts, ka viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķu pārdošanu, lai tā 
darbotos pilnvērtīgi, vajadzētu apvienot ar 
pienākumu nodrošināt vairumtirdzniecības 
piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā, tādējādi vienkāršojot 
jaunu vai esošu uzņēmumu, tostarp 
pārrobežu viesabonēšanas pakalpojumu 
operatoru, iekļuvi tirgū. Šis risinājums, 
nodrošinot konsekventu regulatīvo pieeju, 
novērsīs nevienmērību starp dalībvalstīm 
un tādējādi veicinās vienotā tirgus izveidi. 
Tomēr, ieviešot šo risinājumu

(24) Tiek uzskatīts, ka viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķu pārdošanu, lai tā 
darbotos pilnvērtīgi, vajadzētu apvienot ar 
pienākumu nodrošināt vairumtirdzniecības 
piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā, tādējādi vienkāršojot
jaunu vai esošu uzņēmumu, tostarp 
pārrobežu viesabonēšanas pakalpojumu 
operatoru, iekļuvi tirgū. Šis risinājums, 
nodrošinot konsekventu regulatīvo pieeju, 
novērsīs nevienmērību starp dalībvalstīm 
un tādējādi veicinās vienotā tirgus izveidi. 
Tomēr, ieviešot risinājumus, kuri 
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viesabonēšanas pakalpojumu jomā, būs 
vajadzīgs samērīgs laikposms, lai operatori 
spētu veikt tehniskus pielāgojumus, tāpēc 
īsts iekšējais tirgus, kurā valda pietiekama 
konkurence, izveidosies tikai pēc kāda 
laika. Šā iemesla dēļ vairumtirdzniecības 
tarifu ierobežojumi balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, kā arī 
aizsargājoši ierobežojumi šiem 
pakalpojumiem mazumtirdzniecības līmenī 
pagaidām būtu jāpatur spēkā atbilstīgā 
līmenī, kas nodrošinātu, ka pašreizējās 
patērētājiem pieejamās priekšrocības 
saglabātos pārejas posmā, kamēr tiek 
īstenoti šie strukturālie risinājumi, un pēc 
tam šos ierobežojumus varētu atcelt.

nodrošina viesabonēšanas pakalpojumu 
atsevišķu pārdošanu, būs vajadzīgs 
samērīgs laikposms, lai operatori spētu 
veikt tehniskus pielāgojumus, tāpēc 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instrumenta ieviešanas 
rezultātā īsts iekšējais tirgus, kurā valda 
pietiekama konkurence, izveidosies tikai 
pēc kāda laika. Šā iemesla dēļ 
vairumtirdzniecības tarifu ierobežojumi 
balss, SMS un datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kā arī aizsargājoši 
ierobežojumi šiem pakalpojumiem 
mazumtirdzniecības līmenī pagaidām būtu 
jāpatur spēkā atbilstīgā līmenī, kas 
nodrošinātu, ka pašreizējās patērētājiem 
pieejamās priekšrocības saglabātos pārejas 
posmā, kamēr tiek īstenoti šie strukturālie 
risinājumi, un pēc tam šos ierobežojumus 
varētu atcelt.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Tiek uzskatīts, ka viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķu pārdošanu, lai tā 
darbotos pilnvērtīgi, vajadzētu apvienot ar 
pienākumu nodrošināt vairumtirdzniecības 
piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā, tādējādi vienkāršojot 
jaunu vai esošu uzņēmumu, tostarp 
pārrobežu viesabonēšanas pakalpojumu 
operatoru, iekļuvi tirgū. Šis risinājums, 
nodrošinot konsekventu regulatīvo pieeju, 
novērsīs nevienmērību starp dalībvalstīm 
un tādējādi veicinās vienotā tirgus izveidi. 
Tomēr, ieviešot šo risinājumu 
viesabonēšanas pakalpojumu jomā, būs 
vajadzīgs samērīgs laikposms, lai operatori 

(24) Tiek uzskatīts, ka viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķu pārdošanu, lai tā 
darbotos pilnvērtīgi, vajadzētu apvienot ar 
pienākumu nodrošināt vairumtirdzniecības 
piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā, tādējādi vienkāršojot 
jaunu vai esošu uzņēmumu, tostarp 
pārrobežu viesabonēšanas pakalpojumu 
operatoru, iekļuvi tirgū. Šis risinājums, 
nodrošinot konsekventu regulatīvo pieeju, 
novērsīs nevienmērību starp dalībvalstīm 
un tādējādi veicinās vienotā tirgus izveidi. 
Tomēr, ieviešot šo risinājumu 
viesabonēšanas pakalpojumu jomā, būs 
vajadzīgs samērīgs laikposms, lai operatori 
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spētu veikt tehniskus pielāgojumus, tāpēc 
īsts iekšējais tirgus, kurā valda pietiekama 
konkurence, izveidosies tikai pēc kāda 
laika. Šā iemesla dēļ vairumtirdzniecības
tarifu ierobežojumi balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, kā arī 
aizsargājoši ierobežojumi šiem 
pakalpojumiem mazumtirdzniecības līmenī 
pagaidām būtu jāpatur spēkā atbilstīgā 
līmenī, kas nodrošinātu, ka pašreizējās 
patērētājiem pieejamās priekšrocības 
saglabātos pārejas posmā, kamēr tiek 
īstenoti šie strukturālie risinājumi, un pēc 
tam šos ierobežojumus varētu atcelt.

spētu veikt tehniskus pielāgojumus, tāpēc 
īsts iekšējais tirgus, kurā valda pietiekama 
konkurence, izveidosies tikai pēc kāda 
laika. Šā iemesla dēļ vairumtirdzniecības 
tarifu ierobežojumi balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, kā arī 
aizsargājoši ierobežojumi šiem 
pakalpojumiem mazumtirdzniecības līmenī 
pagaidām būtu jāpatur spēkā atbilstīgā 
līmenī, kas nodrošinātu, ka pašreizējās 
patērētājiem pieejamās priekšrocības 
saglabātos pārejas posmā, kamēr tiek 
īstenoti šie strukturālie risinājumi, un pēc 
tam šos ierobežojumus varētu atcelt. Tieši 
tā paša iemesla dēļ pienākums nodrošināt 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķu 
pārdošanu regulas darbības termiņa 
pirmo 12 mēnešu laikā būtu jāattiecina 
tikai uz mobilo sakaru virtuālā tīkla 
operatoriem.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Tiek uzskatīts, ka viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķu pārdošanu, lai tā 
darbotos pilnvērtīgi, vajadzētu apvienot ar 
pienākumu nodrošināt vairumtirdzniecības 
piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā, tādējādi vienkāršojot 
jaunu vai esošu uzņēmumu, tostarp 
pārrobežu viesabonēšanas pakalpojumu 
operatoru, iekļuvi tirgū. Šis risinājums, 
nodrošinot konsekventu regulatīvo pieeju, 
novērsīs nevienmērību starp dalībvalstīm 
un tādējādi veicinās vienotā tirgus izveidi. 
Tomēr, ieviešot šo risinājumu 
viesabonēšanas pakalpojumu jomā, būs 
vajadzīgs samērīgs laikposms, lai operatori 

(24) Tiek uzskatīts, ka viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķu pārdošanu, lai tā 
darbotos pilnvērtīgi, vajadzētu apvienot ar 
pienākumu nodrošināt vairumtirdzniecības 
piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā, tādējādi vienkāršojot 
jaunu vai esošu uzņēmumu, tostarp 
pārrobežu viesabonēšanas pakalpojumu 
operatoru, iekļuvi tirgū. Šis risinājums, 
nodrošinot konsekventu regulatīvo pieeju, 
novērsīs nevienmērību starp dalībvalstīm
un tādējādi veicinās vienotā tirgus izveidi. 
Tomēr, ieviešot šo risinājumu 
viesabonēšanas pakalpojumu jomā, būs 
vajadzīgs samērīgs laikposms, lai operatori 
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spētu veikt tehniskus pielāgojumus, tāpēc 
īsts iekšējais tirgus, kurā valda pietiekama 
konkurence, izveidosies tikai pēc kāda 
laika. Šā iemesla dēļ vairumtirdzniecības 
tarifu ierobežojumi balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, kā arī 
aizsargājoši ierobežojumi šiem 
pakalpojumiem mazumtirdzniecības līmenī 
pagaidām būtu jāpatur spēkā atbilstīgā 
līmenī, kas nodrošinātu, ka pašreizējās 
patērētājiem pieejamās priekšrocības 
saglabātos pārejas posmā, kamēr tiek 
īstenoti šie strukturālie risinājumi, un pēc 
tam šos ierobežojumus varētu atcelt.

spētu veikt tehniskus pielāgojumus, tāpēc 
īsts iekšējais tirgus, kurā valda pietiekama 
konkurence, izveidosies tikai pēc kāda 
laika. Šā iemesla dēļ vairumtirdzniecības 
tarifu ierobežojumi balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, kā arī 
aizsargājoši ierobežojumi šiem 
pakalpojumiem mazumtirdzniecības līmenī 
pagaidām būtu jāpatur spēkā atbilstīgā 
līmenī, kas nodrošinātu, ka pašreizējās 
patērētājiem pieejamās priekšrocības 
saglabātos pārejas posmā, kamēr tiek 
īstenoti šie strukturālie risinājumi. Nosakot 
šos tarifu ierobežojumus, būtu jāņem vērā 
arī „pamata” direktīvas 8. pantā noteiktie 
mērķi, sevišķi nepieciešamība veicināt 
efektīvu ieguldījumu un jaunradi, kā arī 
mērķi, kas izklāstīti Komisijas 2010. gada 
26. augusta paziņojumā par digitālo 
programmu Eiropai (COM(2010)0245), jo 
īpaši attiecībā uz platjoslas pārklājumu un 
iespējamo ieguldījumu, ko šāda 
pārklājuma izveidē varētu sniegt mobilo 
sakaru tīkli. Tarifu ierobežojumus pēc 
tam varētu atcelt.

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāizveido tādas tarifu struktūras, kas nodrošina, ka operatoriem ir pietiekami daudz 
ieņēmumu, lai pildītu saistības, kuras attiecībā uz pārklājumu tiem noteikušas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Viesabonēšanas tarifus joprojām 
var uzskatīt par šķērsli, kas kavē iekšējā 
telekomunikāciju tirgus izveidi, un 
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paziņojumā „Digitālā programma 
Eiropai” ir noteikts mērķis samazināt 
starpību starp viesabonēšanas un valstu 
iekšzemes telekomunikāciju tarifiem, līdz 
2015. gadam to pilnībā likvidējot, tādēļ 
būtu jānodrošina operatoriem iespēja pēc 
izvēles brīvprātīgi sasniegt šo mērķi. 
Ņemot to vērā, operatori, kuri visiem 
saviem klientiem visos piedāvājumos 
nosaka viesabonēšanas tarifus, kas būtiski 
neatšķiras no iekšzemes balss 
savienojumu, SMS un datu pārraides 
pakalpojumu tarifiem, līdz 2014. gada 
1. jūlijam būtu jāatbrīvo no pienākuma 
veikt tehniskus pasākumus 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas vajadzībām. Attiecīgais tarifa 
līmenis, kas ļauj piemērot atbrīvojumu, 
būtu jānosaka Komisijai ar deleģētiem 
aktiem, pamatojoties uz BEREC 
atzinumu, pēc attiecīgas apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Operatori, kas viesabonēšanai 
noteikuši tarifus, kuri būtiski neatšķiras 
no iekšzemes tarifiem, būtu jāatbrīvo no 
pienākuma nodrošināt viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķu pārdošanu, šo 
atbrīvojumu neattiecinot uz dalībvalstu 
noteikto pienākumu nodrošināt mobilo 
sakaru pārklājumu. 

Or. fr
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Pamatojums

Būtu jāizveido tādas tarifu struktūras, kas nodrošina, ka operatoriem ir pietiekami daudz 
ieņēmumu, lai pildītu saistības, kuras attiecībā uz pārklājumu tiem noteikušas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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) Kamēr strukturālie risinājumi vēl nav 
radījuši pietiekamu konkurenci 
viesabonēšanas tirgū, kā rezultātā 
samazinātos vairumtirdzniecības tarifi, 
kas savukārt nonāktu tālāk līdz klientiem, 
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. en

Grozījums Nr. 95
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Kamēr strukturālie risinājumi vēl nav 
radījuši pietiekamu konkurenci 
viesabonēšanas tirgū, visefektīvākā un 

(26) Kamēr strukturālie risinājumi vēl nav 
radījuši pietiekamu konkurenci 
viesabonēšanas tirgū, visefektīvākā un 
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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.

samērīgākā pieeja, lai regulētu cenu par 
viesabonēšanas zvanu veikšanu un 
saņemšanu Savienības iekšienē, ir 
Savienības mērogā noteikt maksimālo 
vidējo maksu par minūti/ gigabaitu
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. en

Grozījums Nr. 96
Ioan Enciu

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 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 jāsniedz klientiem 
informācija par Eiropas tarifu un 
jāpiedāvā Eiropas tarifs visiem saviem 
viesabonēšanas klientiem, bez maksas, 
skaidrā un pārskatāmā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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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 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. Nosakot 
šādus aizsargājošus ierobežojumus, būtu 
jānodrošina maksimāli konkurētspējīgs 
strukturālā risinājuma īstenošanas 
rezultāts, kas izdevīgs klientiem, tādēļ 
mazumtirdzniecības tarifu ierobežojumi 
būtu jānosaka tādā līmenī, kas atbilst 
trīskāršam vairumtirdzniecības tarifu 
ierobežojumu līmenim, tā nodrošinot 
pietiekami daudz iespēju jaunajam 
viesabonēšanas tirgum piesaistīt jaunus 
dalībniekus. Ierobežojumus varētu atcelt, 
tiklīdz strukturālie risinājumi spētu dot 
klientiem konkrētus ieguvumus. Šī 
regulatīvā pieeja nebūtu jāpiemēro 
pievienotās vērtības pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

(28) Pagaidu Eiropas tarifam, kas 
jāpiedāvā viesabonēšanas klientiem, būtu 
jāatspoguļo pieņemama peļņas norma 
salīdzinājumā ar viesabonēšanas 
pakalpojuma sniegšanas 
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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.

vairumtirdzniecības izmaksām, vienlaikus 
ļaujot operatoriem brīvi konkurēt,
dažādojot savus piedāvājumus un 
piemērojot cenu struktūras tirgus 
apstākļiem un klientu izvēlei. Saskaņā ar 
BEREC aprēķinu metodi, ja 
mazumtirdzniecības tarifa ierobežojums 
atbilst trīskāršam vairumtirdzniecības 
tarifa ierobežojumam, 200 % peļņas 
norma nodrošina iekļūšanu tirgū un 
konkurences veidošanos. Tādēļ būtu
jānosaka attiecīgi aizsargājoši 
ierobežojumi, kas nekavētu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Jean-Pierre Audy

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 

(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 
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regulatīvā pieeja nebūtu jāpiemēro 
pievienotās vērtības pakalpojumiem.

regulatīvā pieeja nebūtu jāpiemēro tai 
tarifa daļai, kas noteikta par pievienotās 
vērtības pakalpojumu sniegšanu.

Or. en

Pamatojums

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

Grozījums Nr. 100
Robert Goebbels

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 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 tai 
tarifa daļai, kas noteikta par pievienotās 
vērtības pakalpojumiem, bet jāpiemēro 
tikai tiem tarifiem, kuri noteikti par 
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pieslēgumu šādiem pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Tiek precizēts, ka šī regula attiecas uz tarifiem, kas noteikti par pieslēgumu pievienotās 
vērtības pakalpojumiem, nevis uz maksu par pašiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 101
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Šai regulatīvajai pieejai vajadzētu būt 
vienkārši ieviešamai un uzraugāmai, lai 
samazinātu administratīvo slogu gan 
operatoriem, kurus ietekmē šīs prasības, 
gan valstu regulējošām iestādēm, kurām 
jāuzņemas mehānisma uzraudzība un 
izpilde. Tai vajadzētu būt pārredzamai un 
vienkārši saprotamai visiem mobilo sakaru 
izmantotājiem Savienībā. Turklāt tai būtu 
jāparedz noteiktība un paredzamība 
attiecībā uz operatoriem, kas sniedz 
viesabonēšanas pakalpojumus 
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības līmenī. Tāpēc šajā 
regulā būtu precīzi naudas izteiksmē 
jānosaka maksimālā maksa par minūti
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības līmenī.

(29) Šai regulatīvajai pieejai vajadzētu būt 
vienkārši ieviešamai un uzraugāmai, lai 
samazinātu administratīvo slogu gan 
operatoriem, kurus ietekmē šīs prasības, 
gan valstu regulējošām iestādēm, kurām 
jāuzņemas mehānisma uzraudzība un 
izpilde. Tai vajadzētu būt pārredzamai un 
vienkārši saprotamai visiem mobilo sakaru 
izmantotājiem Savienībā. Turklāt tai būtu 
jāparedz noteiktība un paredzamība 
attiecībā uz operatoriem, kas sniedz 
viesabonēšanas pakalpojumus 
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības līmenī. Tāpēc šajā 
regulā būtu precīzi naudas izteiksmē 
jānosaka maksimālā maksa par 
minūti/ gigabaitu vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
30. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Nosakot šo maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības cenu par minūti
līmeni, būtu jāņem vērā dažādi elementi, 
kas veido Savienības mēroga 
viesabonēšanas zvanu, jo īpaši 
savienojuma uzsākšanas un pabeigšanas 
izmaksas mobilo sakaru tīklos, kā arī 
pieskaitāmās izmaksas, signāla pārraide un 
tranzīts. Vispiemērotākais kritērijs 
savienojuma uzsākšanai un pabeigšanai ir 
vidējais mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifs mobilo sakaru tīklu operatoriem 
Savienībā, pamatojoties uz informāciju, ko 
sniegušas valstu regulējošās iestādes un ko 
publicējusi Komisija. Tāpēc šajā regulā 
paredzētās maksimālās vidējās maksas par 
minūti būtu jānosaka, ņemot vērā vidējo 
mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, kas 
norāda uz saistītajām izmaksām. 
Maksimālajai vidējai maksai par minūti
vairumtirdzniecības līmenī būtu ik gadus
jāsamazinās, lai ņemtu vērā mobilo 
savienojumu pabeigšanas tarifu 
samazinājumu, ko laiku pa laikam nosaka 
valstu regulējošās iestādes.

(30) Nosakot šo maksimālo vidējo cenu 
par minūti/ gigabaitu vairumtirdzniecības
līmenī, būtu jāņem vērā dažādi elementi, 
kas veido Savienības mēroga 
viesabonēšanas zvanu, jo īpaši 
savienojuma uzsākšanas un pabeigšanas 
izmaksas mobilo sakaru tīklos, kā arī 
pieskaitāmās izmaksas, signāla pārraide un 
tranzīts. Vispiemērotākais kritērijs 
savienojuma uzsākšanai un pabeigšanai ir 
vidējais mobilā savienojuma pabeigšanas 
tarifs mobilo sakaru tīklu operatoriem 
Savienībā, pamatojoties uz informāciju, ko 
sniegušas valstu regulējošās iestādes un ko 
publicējusi Komisija. Tāpēc šajā regulā 
paredzētā maksimālā vidējā cena par 
minūti/ gigabaitu būtu jānosaka, ņemot 
vērā vidējo mobilā savienojuma 
pabeigšanas tarifu, kas norāda uz 
saistītajām izmaksām. Maksimālajai 
vidējai cenai par minūti/ gigabaitu
vairumtirdzniecības līmenī būtu ik gadu
jāsamazinās, lai ņemtu vērā mobilo 
savienojumu pabeigšanas tarifu 
samazinājumu, ko laiku pa laikam nosaka 
valstu regulējošās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Ioan Enciu

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. 

(32) Pārejas periodā, kad izmanto 
aizsargājošos ierobežojumus, visiem 
patērētājiem vajadzētu būt informētiem 
par iespēju bez papildu maksām un 
priekšnoteikumiem izvēlēties vienkāršu 
viesabonēšanas tarifu, kas nepārsniedz 
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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.

regulētos tarifus, un šāda iespēja būtu 
viņiem jānodrošina. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Tirgus, kurā ir tikai daži 
dominējošie operatori, varētu būt grūti 
pieejams mazākiem operatoriem, jo tie, 
iespējams, nevarētu pilnvērtīgi konkurēt, 
tādēļ ka nespēj internalizēt 
viesabonēšanas vairumtirdzniecības 
izmaksas. Tādēļ dalībvalstīm būtu 
jāapsver regulatīvas intervences iespēja, 
kas nodrošinātu, ka tirgus ir pieejams 
mazākiem operatoriem. No otras puses, 
dalībvalstīm nebūtu jāievieš regulējums, 
kas ierobežotu mazāko operatoru iespējas 
apvienoties.

Or. en
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Grozījums Nr. 106
András Gyürk

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 klientiem 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

Grozījums Nr. 107
András Gyürk

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 

(65) Lai nodrošinātu, ka regulējošās 
saistības attiecībā uz balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenām netiek 
saglabātas ilgāk nekā vajadzīgs, kad 
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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 vai dati).

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 cenas 
visā Savienībā būs 75 % no cenu 
ierobežojumiem. Vairumtirdzniecības cenu 
ierobežojumiem 75 % kritēriju pamatos ar 
nelīdzsvarotu datplūsmu starp operatoriem, 
kuri nepieder pie vienas grupas. 
Mazumtirdzniecības cenu ierobežojumiem 
75 % kritēriju aprēķinās atsevišķi par katru 
viesabonēšanas pakalpojumu (balss, SMS 
vai dati).

Or. en

Grozījums Nr. 108
Ioan Enciu

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 

(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 jāsniedz viesabonentiem 
informācija par viesabonēšanas cenām, 
veicot un saņemot balss zvanus 
apmeklētajā dalībvalstī. Turklāt 
operatoriem pēc pieprasījuma un bez 
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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.

maksas būtu aktīvi 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 abonentu grupas varētu
būt labi informētas par viesabonēšanas 
cenām, tāpēc operatoriem jānodrošina 
iespēja vienkārši atteikties no šā 
automātiskā ziņojumu pakalpojuma.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 

(67) Lai uzlabotu regulētu viesabonēšanas 
zvanu veikšanas un saņemšanas 
mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību 
Savienībā, palīdzētu viesabonentiem 
pieņemt lēmumu par mobilā tālruņa 
izmantošanu, atrodoties ārzemēs, un 
garantētu to, ka viesabonēšanas maksa 
abonentiem ir zināma, 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 abonentu grupas varētu
būt labi informētas par viesabonēšanas 
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automātiskā ziņojumu pakalpojuma. cenām, tāpēc operatoriem jānodrošina 
iespēja vienkārši atteikties no šā 
automātiskā ziņojumu pakalpojuma.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Ioannis A. Tsoukalas

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. 
Informācija un ikviens piedāvājums būtu 
jānoformē, tajā skaidri, saprotami, viegli 
pieejamā un viegli salīdzināmā veidā 
norādot cenas un pakalpojuma īpatnības.
Vietējiem mobilo sakaru operatoriem 
informācija par viesabonēšanas cenām būtu 
jāsniedz, izmantojot atbilstošus līdzekļus, 
piemēram, SMS, rēķinus, internetu, 
televīzijas reklāmu vai tiešo pastu. 
Vietējiem mobilo sakaru operatoriem būtu 
jānodrošina, lai visi viņu viesabonenti 
zinātu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 111
András Gyürk
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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, un 
nacionālajiem regulatoriem sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām drīzāk būtu 
jāveicina bezvadu interneta (WiFi) 
pieslēguma punktu izveide, attiecīgi 
informējot patērētājus par šiem 
pieslēguma punktiem, kas ir datu 
viesabonēšanas lēta vai pat bezmaksas 
alternatīva. Klientiem būtu jāsniedz šī 
informācija, tādējādi ļaujot viņiem izdarīt 
informētu izvēli.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
70.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70a) Attiecībā uz pierobežas apgabaliem 
mobilo sakaru operatoriem būtu labāk 
jāinformē savi klienti par to, kā izvairīties 
no maksas par nejaušu viesabonēšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 113
Matthias Groote

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 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. Tāpat būtu 
jānodrošina, lai klientiem būtu pieejami 
dati par viesabonēšanas izmantošanu, kas 
vismaz reizi dienā tiek atjaunināti. To 
varētu nodrošināt, izmantojot ar mobilo 
sakaru ierīci pieejamu tīmekļa vietni, 
telefonpakalpojumu vai 
lietojumprogrammu.

Or. de

Grozījums Nr. 114
Ioannis A. Tsoukalas

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 klientu izpratni par 
pakalpojumu izmantošanas finansiālajām 
sekām un ļaut viņiem uzraudzīt un 
kontrolēt savus izdevumus, vietējiem 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz 
piemēri par datu viesabonēšanas iespējām, 
piemēram, e-pastu, attēlu un tīmekļa 
pārlūkošanu, kā arī mobilo 
lietojumprogrammu izmantošanu, norādot 



PE478.630v01-00 42/99 AM\887960LV.doc

LV

aptuveno datu izmantošanas apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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.

1. Ar šo regulu ievieš kopēju pieeju, kas 
ļaus izveidot patiesi vienotu mobilo sakaru 
tirgu. Pirmkārt, ir jānosaka pārejas 
periods, tā nodrošinot, 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. Otrkārt, ir 
jāveic vajadzīgie pasākumi, kas ļautu 
pilnībā atteikties no viesabonēšanas 
Eiropas Savienības teritorijā, nodrošinot 
visā ES identiskas cenas.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 

Tajā paredzēti pārejas noteikumi par 
maksu, ko mobilo sakaru operatori par 
Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu drīkst piemērot 
balss zvaniem un SMS īsziņām ar 
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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.

savienojuma uzsākšanu un savienojuma 
pabeigšanu Savienības teritorijā, un maksu 
par pakešu komutācijas datu sakaru 
pakalpojumiem, kurus viesabonēšanas 
klienti izmanto viesabonēšanas laikā 
mobilo sakaru tīklā citā dalībvalstī. Tā 
attiecas gan uz maksu, kas tiek piemērota
starp tīklu operatoriem vairumtirdzniecības 
līmenī, gan uz maksu, ko vietējie mobilo 
sakaru operatori piemēro 
mazumtirdzniecības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viesabonēšanas pakalpojumu pārdošana 
atsevišķi no iekšzemes mobilo sakaru 
pakalpojumiem ir pārejas perioda 
pagaidu pasākums konkurences 
palielināšanai, kas nodrošinātu klientiem 
zemāku cenu par viesabonēšanu, tā 
cenšoties sasniegt mērķi — izveidot 
vienotu Eiropas mobilo sakaru tirgu, kurā 
netiek nošķirti iekšzemes un 
viesabonēšanas tarifi.

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula tiek piemērota pagaidu kārtībā 
un tikai tik ilgi, kamēr Komisija nav 
ierosinājusi vajadzīgo tiesību aktu, ar ko 
tiek pilnībā izveidots ES vienotais 
publisko mobilo sakaru tīklu tirgus un 
vidēji ilgā laikposmā likvidēta jebkāda 
viesabonēšanas maksa.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 sniegšanu par 
tarifiem, kas tiek piemēroti viesabonēšanas 
pakalpojumu lietotājiem Savienības 
teritorijā un ārpus tās.

Or. en

Pamatojums

Daži aizsardzības noteikumi, piemēram, par „rēķinu šoka” novēršanu un informāciju, kas 
sniedzama par viesabonēšanas tarifiem, būtu jāattiecina arī uz viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kuri tiek izmantoti aiz ES robežām.

Grozījums Nr. 120
Jean-Pierre Audy
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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 abonentam sniedz 
Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumus vai nu savā tīklā, vai kā 
mobilo sakaru virtuālā tīkla operators vai 
tālākpārdevējs; tas ir arī jebkurš cits 
viesabonēšanas pakalpojuma sniedzējs;

Or. fr

Pamatojums

All home providers should be registered as operators as defined by the 'electronic 
communications'  package, the framework directives and the relevant  authorisation, so as to 
guarantee the same obligations and rights with regard  to all providers of electronic roaming 
services to final users. This amendment is justified by fact that new operators will enter the 
market as a result of the new mandatory decoupling measure. It is also necessary to specify 
that other roaming service providers constitute a subcategory of home provider, since 
Article 2 (m) fails to make this clear. A number of provisions of the regulation would 
otherwise be inconsistent or unclear (for example: the tariff requirements refer to' home 
providers' only). It is necessary to ensure that all operators are subject to the same rules.

Grozījums Nr. 121
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „Savienības mēroga viesabonēšana” ir 
mobilā tālruņa vai citas ierīces 
izmantošana, ko veic viesabonents, lai 
veiktu vai saņemtu zvanus Savienības 
iekšienē vai lai nosūtītu vai saņemtu SMS 
īsziņas, vai izmantotu pakešu komutācijas 
datu sakarus, atrodoties ārpus dalībvalsts, 
kurā atrodas klienta vietējais mobilo sakaru 
operators, ja ir tāda vienošanās starp vietējā 
sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru 
tīkla operatoru;

d) „Savienības mēroga viesabonēšana” ir 
ierīces izmantošana, ko veic viesabonents, 
lai veiktu vai saņemtu zvanus Savienības 
iekšienē vai lai nosūtītu vai saņemtu SMS 
īsziņas, vai izmantotu pakešu komutācijas 
datu sakarus, atrodoties ārpus dalībvalsts, 
kurā atrodas klienta vietējais mobilo sakaru 
operators, ja ir tāda vienošanās starp vietējā 
sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru 
tīkla operatoru;
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Or. fr

Grozījums Nr. 122
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 datu pārraide 
starp ierīcēm.

Or. en

Pamatojums

MMS būtu jāizslēdz no regulēto viesabonēšanas datu definīcijas, kā tas ir darīts attiecībā uz 
SMS, atzīstot, ka to nevar salīdzināt ar citiem datu pakalpojumiem. Pārraide starp ierīcēm 
būtu jāizslēdz no regulēto viesabonēšanas datu definīcijas, jo tas ir cits pakalpojums: a) tas 
nav tieši paredzēts masu tirgus patērētājiem (ja viesabonēšanas regulēšanas mērķis ir 
aizsargāt masu tirgus patērētājus no pārmērīgām cenām); b) tas kopumā ir integrēts 
pakalpojums, kas mobilā tīkla operatoram ir īpaši jāizstrādā un tiek pārdots korporatīvajiem 
klientiem vai vislielākajiem klientiem (uzņēmumiem).

Grozījums Nr. 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) "alternatīvs viesabonēšanas 
operators" ir vietējais mobilo sakaru 

svītrots
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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

Grozījums Nr. 124
Teresa Riera Madurell

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 vietējais mobilo sakaru operators, kurš 
nodrošina viesabonentam viesabonēšanas 
pakalpojumus, bet nav tas pats operators, 
kurš nodrošina vietējos mobilo sakaru 
pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Patrizia Toia

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;
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Or. en

Grozījums Nr. 126
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

BEREC arī ir norādījusi, ka regulējuma formulējumam vajadzētu būt pietiekami elastīgam, 
lai varētu izvēlēties individuālu risinājumu no iespēju klāsta, neizslēdzot nevienu iespēju. Kā 
norādīts regulā, BEREC uzdevums ir noteikt labāko īstenošanas risinājumu.

Grozījums Nr. 127
Jean-Pierre Audy

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) „tieša vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuve” ir apmeklētā 
tīkla operatora īstenota pieejas iekārtām 
un/vai pakalpojumiem sniegšana 
operatoram ar konkrētiem nosacījumiem, 
lai tas nodrošinātu viesabonēšanas 
pakalpojumus mazumtirdzniecības 
klientiem;
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Or. en

Pamatojums

Pienākumam nodrošināt piekļuvi būtu jāattiecas gan uz tiešu vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuvi, gan vairumtirdzniecības viesabonēšanas tālākpārdošanu, tādējādi 
sniedzot piekļuvi MVTO ( mobilo sakaru virtuālā tīkla operatoriem), kā arī starpniekiem 
starp mobilo sakaru tīkla operatoriem (MTO) un mazumtirdzniecības pakalpojumu 
sniedzējiem (piemēram, nodrošinātājiem, mākleriem utt.). Tādēļ ir vajadzīgas divas 
definīcijas: viena attiecībā uz „tiešu vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi” un otra –
attiecībā uz „vairumtirdzniecības viesabonēšanas tālākpārdošanu”, kas attiecas uz MVTO un 
visiem starpniekiem starp MTO un mazumtirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem 
(nodrošinātājiem, mākleriem utt.). Šis grozījums nodrošina konsekvenci ar ierosināto 
grozījumu 3. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 128
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

Grozījums Nr. 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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, 

svītrots
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ko nodrošina papildus vietējo mobilo 
pakalpojumu sniegšanas profilam uz tās 
pašas SIM kartes.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Teresa Riera Madurell

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

Grozījums Nr. 131
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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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Grozījums Nr. 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Grozījums Nr. 133
Robert Goebbels

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 būtu jāsaglabā neitralitāte attiecībā uz tehnisko risinājumu, kas jāatrod 
viesabonēšanas pakalpojumu nošķiršanai.

Grozījums Nr. 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – oa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oa) „vietējie datu viesabonēšanas 
pakalpojumi” ir datu viesabonēšanas 
pakalpojumi, ko klientiem apmeklētajā 
tīklā tieši nodrošina mobilo sakaru tīkla 
operators, mobilo sakaru virtuālā tīkla 
operators vai tālākpārdevējs;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – oa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oa) „vietējie datu viesabonēšanas 
pakalpojumi” ir datu viesabonēšanas 
pakalpojumi, ko klientiem apmeklētajā 
tīklā tieši nodrošina mobilo sakaru 
operators, mobilo sakaru virtuālā tīkla 
operators vai tālākpārdevējs;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – oa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oa) „vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
tālākpārdošana” ir vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuves pārdošana 
operatoram, kas nav apmeklētā tīkla 
operators, parasti aptverot vairākus 
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apmeklētos tīklus vairākās dalībvalstīs;

Or. en

Pamatojums

Pienākumam nodrošināt piekļuvi būtu jāattiecas gan uz tiešu vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuvi un vairumtirdzniecības viesabonēšanas tālākpārdošanu, tādējādi 
sniedzot piekļuvi MVTO( mobilo sakaru virtuālā tīkla operatoriem), kā arī starpniekiem starp 
mobilo sakaru tīkla operatoriem (MTO) un mazumtirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem 
(piemēram, nodrošinātājiem, mākleriem utt.). Tādēļ ir vajadzīgas divas definīcijas: viena 
attiecībā uz tiešu vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi un otra – attiecībā uz 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas tālākpārdošanu, kas attiecas uz MVTO un visiem 
starpniekiem starp MTO un mazumtirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem (nodrošinātājiem, 
mākleriem utt.). Šis grozījums nodrošina konsekvenci ar ierosināto grozījumu 3. panta 1. 
punktā.

Grozījums Nr. 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – oa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oa) „vienots tarifs” ir tarifs, kas visiem 
operatoriem ir obligāti jāpiedāvā un kas 
nodrošina vienādas cenas zvaniem, SMS 
un datu izmantošanai Savienībā 
neatkarīgi no tā, vai klients izmanto 
viesabonēšanu vai ne;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mobilo tīklu operatori izpilda visus 
pamatotos pieprasījumus par 

1. Mobilo tīklu operatori izpilda visus 
pamatotos pieprasījumus par 
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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.

vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuvi, tostarp tos, kas saņemti no mobilo 
sakaru virtuālā tīkla operatoriem vai 
tālākpārdevējiem. Pieprasījumam tiešai 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuvei būtu jāsaglabājas samērīgam un 
pielāgotam tās personas vajadzībām, kura
prasa piekļuvi. Noteikumus par 
regulētajiem vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas tarifiem, kas noteikti 6., 8. 
un 11. pantā, piemēro vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuves nodrošināšanai.
Šie noteikumi neskar citu izmaksu 
atgūšanu, kuras ir saistītas ar  mobilo 
sakaru tīkla operatora nodrošināto 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuvi.

Or. en

Pamatojums

Piekļuves tiesības nevar būt vienādas MVTO un tālākpārdevējam. Citas ar šādas piekļuves 
nodrošināšanu saistītās izmaksas būtu jāatgūst mobilo sakaru tīkla operatoram.

Grozījums Nr. 139
Gunnar Hökmark

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. Vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuvi nodrošina 
nediskriminējoši un bez nošķīruma starp 
vietējiem un ārvalstu operatoriem, tostarp 
atbilstīgi vairumtirdzniecības piekļuves 
noteikumiem un nosacījumiem, kas 
attiecas uz vietējiem mobilo sakaru 
pakalpojumiem. Noteikumus par 
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regulētajiem vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas tarifiem, kas noteikti 6., 8. 
un 11. pantā, piemēro vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuves nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Francesco De Angelis

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. Mobilo sakaru virtuālā 
tīkla operatoriem nediskriminējoši tiek 
piemēroti tādi paši labvēlīgi nosacījumi,
kādi attiecas uz citiem tīkla operatoriem.
Noteikumus par regulētajiem 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
tarifiem, kas noteikti 6., 8. un 11. pantā, 
piemēro vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuves nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mobilo tīklu operatori izpilda visus 
pamatotos pieprasījumus par 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 

1. Mobilo tīklu operatori no 2014. gada 
1. jūlija izpilda visus pamatotos 
pieprasījumus par vairumtirdzniecības 
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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.

viesabonēšanas piekļuvi, tostarp tos, kas 
saņemti no mobilo sakaru virtuālā tīkla 
operatoriem vai tālākpārdevējiem. 
Noteikumus par regulētajiem 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
tarifiem, kas noteikti 6. un 8. pantā un 
13. panta 4. punktā, piemēro 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuves nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 142
András Gyürk

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 neierobežo
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuvi saviem tīkliem, ja vien operators 
nenorāda, ka ierobežojums ir pamatots. 
Noteikumus par regulētajiem 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
tarifiem, kas noteikti 6., 8. un 11. pantā, 
piemēro vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuves nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mobilo tīklu operatori izpilda visus 
pamatotos pieprasījumus par 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 

1. Mobilo tīklu operatori izpilda visus 
jebkura operatora pamatotos 
pieprasījumus par tiešu
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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.

vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuvi, tostarp tos, kas saņemti no mobilo 
sakaru virtuālā tīkla operatoriem vai 
vairumtirdzniecības tālākpārdevējiem, kā 
arī visus jebkura tā mobilo sakaru 
virtuālā tīkla operatora vai 
mazumtirdzniecības tālākpārdevēja  
pamatotos pieprasījumus par 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
tālākpārdošanu, kuram tie nodrošina 
pakalpojumus. Noteikumus par 
regulētajiem vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas tarifiem, kas noteikti 6., 8. 
un 11. pantā, piemēro vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuves nodrošināšanai.

Or. en

Pamatojums

Mērķi ir šādi: precizēt, ka pienākums nodrošināt piekļuvi attiecas gan uz tiešu 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi, gan vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
tālākpārdošanu, tādējādi sniedzot piekļuvi MVTO; precizēt, ka tikai operatoriem tiek 
piemērots pienākums nodrošināt piekļuvi, taču tas attiecas uz visiem operatoriem; nodrošināt, 
ka jebkuram starpniekam starp MTO un mazumtirdzniecības pakalpojumu sniedzēju 
(nodrošinātājiem, mākleriem utt.) tiek piemērots pienākums nodrošināt piekļuvi un saistītie 
cenu ierobežojumi.

Grozījums Nr. 144
Jens Rohde

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. Mobilo sakaru tīkla 
operatoriem ir pienākumiem sniegt šo 
piekļuvi nediskriminējoši un nodrošināt 
līdzvērtīgus tehniskos un organizatoriskos 
noteikumus un nosacījumus. Noteikumus 
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par regulētajiem vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas tarifiem, kas noteikti 6., 8. 
un 11. pantā, piemēro vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuves nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 145
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. Vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuve tiktāl, cik tiek nodrošināta 
proporcionalitāte, aptver piekļuvi visiem 
tīkla elementiem un saistītajām iekārtām, 
attiecīgiem pakalpojumiem, 
programmatūrai un informācijas sistēmām, 
kas nepieciešamas viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanai klientiem. Papildu 
pakalpojumi, kas nav pamata 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuves nodrošināšana, piemēram, 
rēķinu sagatavošanas nodrošinājums vai 
klientu apkalpošanas pakalpojumi, būtu 
jāatlīdzina.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai nevienam piekļuves prasītājam nebūtu ļauts pieprasīt piekļuvi ikvienam 
resursam. Tālākpārdevēji, kuriem nav savu rēķinu sagatavošanas iespēju, var prasīt vietējiem 
tīkla pakalpojumu operatoriem nodrošināt rēķinu sagatavošanas sistēmu papildus vienkāršai 
vairumtirdzniecības piekļuvei atbilstīgi regulētai cenai. Vietējiem tīkla pakalpojumu 
sniedzējiem pienākas atlīdzība par šādu pakalpojumu sniegšanu.

Grozījums Nr. 146
Gunnar Hökmark
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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. Vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuve aptver piekļuvi visiem tīkla 
elementiem un saistītajām iekārtām, 
attiecīgiem pakalpojumiem, tīkla jaudai, 
programmatūrai un informācijas sistēmām, 
kas nepieciešamas viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanai klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Or. en

Grozījums Nr. 148
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

piekļuve aptver nediskriminējošu piekļuvi 
visiem tīkla elementiem un saistītajām 
iekārtām, attiecīgiem pakalpojumiem, 
programmatūrai un informācijas sistēmām, 
kas nepieciešamas viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanai klientiem, arī 
atkāpjoties no Direktīvas 2002/19/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Jean-Pierre Audy

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. Tiešu vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas piekļuves pieprasījumu 
apmierina divu mēnešu laikā pēc tam, kad 
saņemts pieprasījums no tīkla operatora.
Piekļuve būtu jāīsteno saprātīgā 
laikposmā, kas nepārsniedz sešus 
mēnešus.

Or. en

Pamatojums

Divi mēneši attiecas vienīgi uz pieprasījuma ņemšanu vērā. Ir būtiski ieviest „saprātīga 
laikposma jēdzienu” nākamajam sarunu posmam par vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuvi, lai nodrošinātu, ka tehniskā īstenošana netiek nepamatoti aizkavēta. Šis grozījums 
arī nodrošina konsekvenci ar ierosināto grozījumu 3. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 150
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vairumtirdzniecības viesabonēšanas 3. Vairumtirdzniecības viesabonēšanas 



AM\887960LV.doc 61/99 PE478.630v01-00

LV

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

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

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā norādītie divi mēneši, lai apmierinātu pieprasījumu nodrošināt 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi, ir pārāk ierobežojošs laikposms, jo var rasties 
tehniskas problēmas, kas bez operatoru vainas kavē laicīgu īstenošanu.

Grozījums Nr. 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 
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 
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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 
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 
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pakalpojumu tehniskajiem 
raksturlielumiem, tostarp kvalitātes 
rādītājiem, ko nodrošina operators, kas 
nodrošina vietējos mobilo sakaru 
pakalpojumus. 

Or. en

Grozījums Nr. 152
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vietējie mobilo sakaru operatori ļauj 
saviem abonentiem piekļūt jebkura 
savstarpēji savienota alternatīva 
viesabonēšanas operatora balss, SMS un 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem.

1. Vietējie mobilo sakaru operatori ļauj 
saviem abonentiem piekļūt jebkura 
alternatīva viesabonēšanas operatora balss, 
SMS un datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vietējie mobilo sakaru operatori ļauj 
saviem abonentiem piekļūt jebkura 
savstarpēji savienota alternatīva 
viesabonēšanas operatora balss, SMS un 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem.

1. Iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumu 
operatori ļauj saviem klientiem piekļūt 
jebkura alternatīva viesabonēšanas 
operatora balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem vai 
vietējiem datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kurš nodrošina 
viesabonēšanas pakalpojumus dalībvalstī, 
kurā ar klientu ir noslēgts līgums vai 
panākta vienošanās par vietējo mobilo 
sakaru sniegšanas kārtību. 
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Or. en

Grozījums Nr. 154
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vietējie mobilo sakaru operatori ļauj 
saviem abonentiem piekļūt jebkura 
savstarpēji savienota alternatīva 
viesabonēšanas operatora balss, SMS un 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem.

1. Iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumu 
operatori ļauj saviem abonentiem piekļūt 
jebkura savstarpēji savienota alternatīva 
viesabonēšanas operatora balss, SMS un 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem vai 
vietējiem datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vietējie mobilo sakaru operatori ļauj 
saviem abonentiem piekļūt jebkura 
savstarpēji savienota alternatīva 
viesabonēšanas operatora balss, SMS un 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem.

1. No 2004. gada 1. marta vietējie mobilo 
sakaru operatori ļauj saviem klientiem
piekļūt jebkura alternatīva viesabonēšanas 
operatora, kam saskaņā ar 5. pantu ir 
piešķirta piekļuve, lai sniegtu atsevišķus 
viesabonēšanas pakalpojumus, balss, SMS 
un datu viesabonēšanas pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

The deadline for implementing the structural measures should be brought forward to 1st 
March 2014 instead of 30 June 2014 so that in 2014, the summer period (particularly 
significant for collecting data) is not ‘lost’ owing to possible delays in delivery and gradual 
growth in demand. The term “interconnection” should not be used: it is a different concept 
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from “access” and a concept which, legally, implies a whole set of legal obligations that 
would not be appropriate in the context of the roaming regulation. This amendment also 
ensures consistency with proposed amendment to Article 5, paragraph 2.

Grozījums Nr. 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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. jūniju, iekšzemes 
mobilo sakaru pakalpojumu 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 
iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumu
operatoram. Ja klients izvēlas citu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju šā 
termiņa robežās, pāreja būtu jāveic ne 
ilgāk kā vienas darbdienas laikā.
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. 157
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sākot ar 2014. gada 1. jūliju, vietējie 
mobilo sakaru operatori informē visus 

2. Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, vietējie 
mobilo sakaru operatori informē visus 
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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.

savus viesabonentus par iespēju atteikties 
no pašreiz izmantotajiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem un izvēlēties alternatīva 
virtuāla viesabonēšanas operatora 
viesabonēšanas pakalpojumus un no 
2015. gada 1. janvāra jebkura alternatīva 
virtuāla viesabonēšanas operatora 
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. 158
Jean-Pierre Audy

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. Līdz 1. punktā minētajam datumam
vietējie mobilo sakaru operatori skaidrā, 
saprotamā un viegli pieejamā veidā 
informē visus savus viesabonentus par 
iespēju uz laiku vai pastāvīgi izvēlēties 
alternatīva viesabonēšanas operatora 
viesabonēšanas pakalpojumus 
Viesabonentiem ir tiesības uz laiku vai 
pastāvīgi izvēlēties alternatīvu 
viesabonēšanas operatoru jebkurā laikā 
saskaņā ar 3. un 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas darbības joma nebūtu jāierobežo tikai attiecībā uz abonēšanu; patērētājiem 
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vajadzētu būt iespējai uz laiku, piemēram, īslaicīga ārzemju ceļojuma gadījumā, mainīt 
operatoru. Parasti patērētāji negribīgi izvēlas citus piedāvājumus. Lai viņi varētu izdarīt 
informētu izvēli, jāizvirza prasība vietējiem mobilo sakaru operatoriem skaidrā un saprotamā 
veidā informēt savus klientus par izmaiņām un iespēju izvēlēties alternatīvu viesabonēšanas 
pakalpojumu operatoru.

Grozījums Nr. 159
Silvia-Adriana Ţicău

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 informē visus 
savus viesabonentus par iespēju atteikties 
no pašreiz izmantotajiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem un izvēlēties alternatīva 
viesabonēšanas operatora viesabonēšanas 
pakalpojumus. Viesabonentiem ir tiesības 
izvēlēties alternatīvu viesabonēšanas 
operatoru jebkurā laikā saskaņā ar 3. un 
4. punktu.

Or. ro

Grozījums Nr. 160
Jean-Pierre Audy

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 

4. Jebkāda pāriešana pie vai no alternatīva 
viesabonēšanas operatora vai starp 
alternatīviem viesabonēšanas operatoriem
notiek bez maksas un neietver nekādus 
citus nosacījumus vai ierobežojumus 
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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.

saistībā ar abonēšanas elementiem kā tikai 
tos, kas saistīti ar viesabonēšanu, un šādu 
pāriešanu īsteno saprātīgā laikposmā, kas 
noteikts BEREC pamatnostādnēs attiecībā 
uz harmonizētu risinājumu atsevišķai 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai, 
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

Pamatojums

Kas ir „saprātīgs laikposms”, lai patērētāji varētu pāriet pie citiem viesabonēšanas 
operatoriem, ir ļoti atkarīgs no tehniskā risinājuma. Tā kā BEREC noteiks risinājumu savās 
pamatnostādnēs, ir ierosināts šajās pamatnostādnēs noteikt arī pāriešanas laikposmu.

Grozījums Nr. 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

4. Jebkāda pāriešana pie 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 alternatīva 
viesabonēšanas operatora sniegtiem
viesabonēšanas pakalpojumiem, un šādu 
pāriešanu īsteno vienas darba dienas laikā, 
izņemot, ja viesabonents abonē paketi, kurā 
iekļautas viesabonēšanas cenas, kas nav 
Eiropas tarifs, SMS Eiropas tarifs vai datu 
Eiropas tarifs. Šādā gadījumā iekšzemes
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noteiktu laikposmu, kas nepārsniedz trīs
mēnešus.

mobilo sakaru operators drīkst aizkavēt 
pāriešanu no vecās uz jauno 
viesabonēšanas pakalpojumu abonēšanu uz 
noteiktu laikposmu, kas nepārsniedz divus
mēnešus.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Silvia-Adriana Ţicău

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 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 vienu 
mēnesi.

Or. ro

Grozījums Nr. 163
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Jebkāda pāriešana pie vai no alternatīva 4. Jebkāda pāriešana pie vai no alternatīva 
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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.

viesabonēšanas operatora vai starp 
dažādiem viesabonēšanas operatoriem
notiek bez maksas un neietver nekādus 
citus nosacījumus vai ierobežojumus 
saistībā ar abonēšanas elementiem kā tikai 
tos, kas saistīti ar viesabonēšanu, un šādu 
pāriešanu īsteno visīsākajā iespējamajā
laikā, kas tiks noteikts BEREC 
pamatnostādnēs, 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

Pamatojums

Saistībā ar pāriešanu pie alternatīva viesabonēšanas operatora tiek ierosināts regulā ieviest 
atsauci uz „visīsāko iespējamo laiku”. Minimālo laikposmu tad var precizēt BEREC 
pamatnostādnēs, lai tas vislabāk atbilstu konkrētiem tehniskās īstenošanas kritērijiem. Šāda 
formulējuma izmantošana atbilst formulējumam, kas izmantots Universālo pakalpojumu 
direktīvā  attiecībā uz mobilo telefonu numuru pārnešanu.

Grozījums Nr. 164
Ioannis A. Tsoukalas

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 

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 
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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. Šādā gadījumā vietējais 
mobilo sakaru operators drīkst aizkavēt 
pāriešanu no vecās uz jauno 
viesabonēšanas pakalpojumu abonēšanu uz 
noteiktu laikposmu, kas nepārsniedz vienu 
mēnesi.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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, 
iekšzemes mobilo sakaru operatori visiem 
abonentiem 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 iekšzemes mobilo sakaru
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

Grozījums Nr. 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

6. Iekšzemes 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. 167
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja vietējais operators piedāvā 
klientam viesabonēšanas tarifus, kas ir 
pietiekami tuvi vietējo balss, SMS un datu 
pakalpojumu tarifiem, kurus viņš ir 
izvēlējies, šim operatoram netiek 
piemērots pienākums nodrošināt klientam 
piekļuvi jebkura alternatīva 
viesabonēšanas operatora sniegtiem balss, 
SMS un datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem. BEREC pēc apspriešanās 
ar ieinteresētajām personām ciešā 
sadarbībā ar Komisiju saprātīgā 
laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus 
pēc šīs regulas pieņemšanas, nosaka 
pamatnostādnes attiecībā uz to, kas ir 
vietējiem tarifiem tuvi viesabonēšanas 
tarifi.

Or. en
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Grozījums Nr. 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja klients abonē vietējos datu 
viesabonēšanas pakalpojumus pie 
alternatīva viesabonēšanas operatora 
saskaņā ar 1. punktu, vietējo mobilo 
sakaru operators turpina sniegt balss un 
SMS viesabonēšanas pakalpojumus 
tehniski tādā pašā veidā, tostarp 
nodrošinot tādus pašus kvalitātes 
rādītājus, kādus klients saņem, izmantojot 
vietējo mobilo sakaru pakalpojumu 
operatora sniegtos datu viesabonēšanas 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja klients pieņem vietējā operatora 
piedāvājumu, kas paredz vietējiem balss, 
datu un SMS pakalpojumiem gandrīz 
līdzvērtīgus viesabonēšanas tarifus, 
operatoram netiek piemērots pienākums 
ļaut savam klientam piekļūt jebkura 
alternatīva viesabonēšanas operatora, 
kam ir piešķirta piekļuve, lai sniegtu 
atsevišķus viesabonēšanas pakalpojumus, 
sniegtiem balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, kā 
noteikts 5. pantā un iepriekš aprakstīts 1.–
6. punktā. Pēc publiskas apspriešanās 
BEREC ciešā sadarbībā ar Komisiju trīs 
mēnešu laikā pēc šīs regulas pieņemšanas 
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nosaka pamatnostādnes attiecībā uz 
nosacījumiem, kam jāatbilst 
viesabonēšanas tarifiem, lai tos varētu 
uzskatīt par „gandrīz līdzvērtīgiem”. 
Komisija, īpaši ņemot vērā BEREC 
izstrādātās pamatnostādnes un pēc 
apspriešanās ar attiecīgajām valstu 
regulatīvajām iestādēm, nekavējoties lemj, 
vai katram operatoram tiek piemērota 
izņēmuma klauzula attiecībā uz „gandrīz 
līdzvērtīgiem tarifiem”. BEREC uzrauga, 
vai visi operatori, kas nolemj īstenot šo 
izņēmuma klauzulu, pastāvīgi nodrošina 
atbilsmi noteiktajām pamatnostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Pienākumi, kas noteikti 5. panta 1.–
6. punktā, neattiecas uz vietējiem 
operatoriem, kas visiem saviem 
abonentiem piedāvā tarifus, kuri ir ļoti 
tuvi tarifiem, ko piemēro viesabonēšanas 
klientiem par vietējiem balss, SMS un 
datu pakalpojumiem līdz 2014. gada 
1. jūlijam.
BEREC pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām ciešā sadarbībā 
ar Komisiju saprātīgā laikposmā, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas, nosaka pamatnostādnes 
attiecībā uz to, kas ir vietējiem tarifiem 
tuvi viesabonēšanas tarifi.

Or. en
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Grozījums Nr. 171
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja klients pieņem vietējā operatora 
piedāvājumu, kas paredz vietējiem balss, 
SMS un datu pakalpojumiem gandrīz 
līdzvērtīgus viesabonēšanas tarifus, 
operatoram netiek piemērots pienākums 
ļaut savam klientam piekļūt jebkura 
alternatīva viesabonēšanas operatora, 
kam ir piešķirta piekļuve, lai sniegtu 
atsevišķus viesabonēšanas pakalpojumus, 
sniegtiem balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, kā 
noteikts 5. pantā un iepriekš aprakstīts 1.–
6. punktā. BEREC pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām ciešā sadarbībā 
ar Komisiju saprātīgā laikposmā, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas, nosaka pamatnostādnes 
attiecībā uz to, cik būtiski tuvi vietējiem 
tarifiem ir viesabonēšanas tarifi; šajā 
procedūrā būtu jāņem vērā dalībvalstu 
pienākums nodrošināt pārklājumu.

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. This amendment ensures consistency with
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).
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Grozījums Nr. 172
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Pienākumi saistībā ar balss un SMS 
pakalpojumu viesabonēšanu, kuri ir 
noteikti 5. panta 1.–6. punktā, neattiecas 
uz vietējiem operatoriem, kas visiem 
saviem abonentiem piedāvā balss un SMS 
pakalpojumu viesabonēšanas tarifus, kuri 
ir ļoti tuvi tarifiem, ko piemēro 
viesabonēšanas klientiem par vietējiem 
balss, SMS un datu pakalpojumiem līdz 
2014. gada 1. jūlijam. Ja operators pats 
izvēlas samazināt tarifus, tas ir jāattiecina 
uz visiem tā tarifu plāniem. BEREC pēc 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām 
ciešā sadarbībā ar Komisiju trīs mēnešu 
laikā pēc šīs regulas pieņemšanas paredz 
pamatnostādnes attiecībā uz to, kā tiek 
noteikti vietējiem tarifiem ļoti tuvi  
viesabonēšanas tarifi.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Ja vietējais operators piedāvā 
klientam viesabonēšanas tarifus, kas ir 
ļoti tuvi vietējo balss, SMS un datu 
pakalpojumu tarifiem, šim operatoram 
netiek piemērots pienākums nodrošināt 
klientam piekļuvi jebkura alternatīva 
viesabonēšanas operatora sniegtiem balss, 
SMS un datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 174
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Iekšzemes mobilo sakaru operatori 
neliedz saviem klientiem uz laiku piekļūt 
jebkura alternatīva vietējo mobilo datu 
viesabonēšanas operatora sniegtiem 
vietējiem datu pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c Vietējais operators turpina nodrošināt 
balss un SMS viesabonēšanas 
pakalpojumus, ja klients uz laiku izmanto 
tehniski tādus pašus vietējos datu 
pakalpojumus kā viesabonēšanas laikā, 
izmantojot datu viesabonēšanas 
pakalpojumus, ko nodrošina vietējo 
mobilo sakaru pakalpojumu operators. 
Nevienam klientam, kurš izvēlas uz laiku 
piekļūt jebkura alternatīva operatora 
sniegtiem vietējiem datu pakalpojumiem, 
netiek piemēroti papildu maksājumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c Maksimālā atšķirība starp vietējiem 
un viesabonēšanas tarifiem, kuru 
operatori var piemērot, ievērojot iepriekš 
minēto 6.b punktu, būtu jānosaka 
Komisijai ar deleģētajiem aktiem, 
balstoties uz BEREC atzinumu pēc 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām 
un saprātīgā laikposmā, kas nepārsniedz 
trīs mēnešus pēc šīs regulas pieņemšanas. 
Ja visi operatora viesabonēšanas 
piedāvājumi atbilst šajā punktā 
noteiktajiem nosacījumiem, šā panta 1.–
6. punkts un 5. pants netiek piemērots.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.d Operatori līdz 2014. gada 1. jūlijam 
nodrošina, ka klientiem ir iespējas uz 
laiku piekļūt jebkura operatora sniegtiem 
vietējiem datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, saglabājot savu mobilā 
tālruņa numuru.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Gunnar Hökmark
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Regulas priekšlikums
4. pants – 6.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.e Vietējo datu viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji apmeklētajā valstī 
nediskriminē viesabonēšanas klientus —
attiecīgie datu pakalpojumi tiek 
nodrošināti ar tādiem pašiem 
noteikumiem un nosacījumiem, kādi tiek 
piedāvāti vietējiem klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Pagaidu piekļuve vietējiem datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem

1. Iekšzemes mobilo sakaru operatori 
neliedz saviem klientiem uz laiku piekļūt 
jebkura vietējo mobilo datu 
viesabonēšanas operatora vietējiem datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, neprasot 
lauz pašreizējo datu viesabonēšanas 
līgumu vai vienošanos.
2. 1. punkts netiek piemērots, ja klients ir 
izvēlējies noslēgt līgumu ar alternatīvu 
viesabonēšanas operatoru saskaņā ar 4. 
pantu.
3. Ja klients uz laiku izmanto vietējos datu 
viesabonēšanas pakalpojumus, vietējo 
mobilo sakaru operators turpina sniegt 
balss un SMS viesabonēšanas 
pakalpojumus tehniski tādā pašā veidā, 
tostarp nodrošinot tādus pašus kvalitātes 
rādītājus, kādus klients saņem, izmantojot 
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vietējo mobilo sakaru pakalpojumu 
operatora sniegtos datu viesabonēšanas 
pakalpojumus.
4. Ja klients izvēlas uz laiku piekļūt 
jebkura vietējo datu viesabonēšanas 
pakalpojumu operatora sniegtiem 
vietējiem datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, tas nenozīmē nekādu 
saistītu abonēšanu vai citas fiksētas vai 
regulāras maksas vietējam mobilo sakaru 
operatoram, un šāda izvēle ir iespējama 
visiem mazumtirdzniecības tarifu 
plāniem.
5. Jebkura pagaidu pāriešana pie vietējo 
datu viesabonēšanas pakalpojumu 
operatora vietējo mobilo sakaru 
pakalpojumu operatora vietā un jebkura 
atgriešanās pie vietējo mobilo sakaru 
pakalpojumu operatora notiek bez maksas 
un neietver nekādus citus nosacījumus vai 
ierobežojumus saistībā ar abonēšanas
elementiem, un notiek nekavējoties.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
No 2014. gada 1. jūlija zvanu, SMS un 
datu izmantošanas cenas ir identiskas 
neatkarīgi no tā, vai klients izmanto 
viesabonēšanu vai ne.
Līdz 2014. gada 30. jūnijam stājas spēkā 
7., 9. un 12. pantā noteiktie 
mazumtirdzniecības tarifu ierobežojumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instruments

svītrots

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 
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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. 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Or. en

Grozījums Nr. 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 

svītrots
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visā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Gunnar Hökmark

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 īstenošanai un piekļuves 
nodrošināšanai vietējo datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem ir jābūt 
rentablai, un tam jānotiek vienlaicīgi visā 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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 uz laiku nodrošinātu vienotā 
viesabonēšanas tirgus attīstību, 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instrumenta tehnisko 
risinājumu īstenošana notiek vienlaicīgi 
visā Savienībā un atbilst šādiem 
kritērijiem:

a) ikvienam tehniskam risinājumam ir 
jābūt rentablam;
b) tam jābūt tādam, ko patērētāji var ērti 
lietot;
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c) tam jābūt maksimāli sadarbspējīgam;
d) tam jānodrošina iespēja pāriet uz 
vietējo datu izmantošanas risinājumu 
patērētājiem ērti lietojamā veidā;
e) tam jānodrošina tīkla neitralitātes 
koncepcijas ievērošana attiecībā uz visu 
datu izmantošanu, jo īpaši piekļuvi VOIP 
un citiem līdzīgiem pakalpojumiem;
f) galalietotājiem jābūt iespējai viegli un 
ātri pieslēgties citam viesabonēšanas 
operatoram vai pārslēgties starp 
alternatīviem viesabonēšanas 
operatoriem, saglabājot savu mobilā 
tālruņa  numuru;
g) nedrīkst būt šķēršļi ES viesabonentiem 
trešās valstīs vai trešo valstu 
viesabonentiem ES. 

Or. en

Grozījums Nr. 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 

Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas vajadzībām operatori 
nodrošina, ka instrumenti, kas atbilst 
1. punkta prasībām, 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.
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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. en

Grozījums Nr. 187
Teresa Riera Madurell

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, 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 to pašu SIM karti, kā arī tā paša 
termināļa izmantošanu līdztekus vietējiem 
mobilajiem pakalpojumiem. Cenu 
noteikšana saistībā ar šā instrumenta 
nodrošināšanu ir orientēta uz izmaksām, un 
par šā instrumenta izmantošanu klientiem 
nevajadzētu noteikt nekādas tiešas maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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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.

1. Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas vajadzībām saskaņā ar 
4. pantu operatori nodrošina, ka 
instrumenti ir ieviesti vēlākais līdz 
2014. gada 1. jūnijam, lai nodrošinātu, ka 
to klienti, saglabājot savu mobilā tālruņa 
numuru un lietojot to pašu termināli, 
varētu izmantot vietējos mobilos 
pakalpojumus un atsevišķus 
viesabonēšanas pakalpojumus, ko 
nodrošina alternatīvs viesabonēšanas 
operators. Cenu noteikšana par 
starpsavienojumu un papildu atbalsta 
pakalpojumiem saistībā ar šo instrumentu
nodrošināšanu ir orientēta uz izmaksām, un 
par šā instrumenta izmantošanu klientiem 
nevajadzētu noteikt nekādas tiešas maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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, 

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, 
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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.

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. 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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 
1. punkta prasībām, 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. Cenu noteikšana par 
starpsavienojumiem ir orientēta uz 
izmaksām, un par šā instrumenta 
izmantošanu klientiem nevajadzētu noteikt 
nekādas tiešas maksas.
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Or. en

Grozījums Nr. 191
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

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. martam, 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 apmierina saprātīgus 
piekļuves un izmantošanas pieprasījumus 
attiecībā uz īpašiem tīkla elementiem un 
saistītajām iekārtām, piemēram, piekļuvei 
tai pašai SIM kartei, kā arī tā paša 
termināļa izmantošanai līdztekus vietējiem 
mobilajiem pakalpojumiem. Cenu 
noteikšana vairumtirdzniecības piekļuvei
saistībā ar šā instrumenta nodrošināšanu, ir 
orientēta uz izmaksām, un par šā 
instrumenta izmantošanu klientiem 
nevajadzētu noteikt nekādas tiešas maksas. 

Or. en

Pamatojums

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.
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Grozījums Nr. 192
Lara Comi

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, 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

Grozījums Nr. 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vietējo mobilo sakaru pakalpojumu 
operators neliedz vienoties par balss un 
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SMS viesabonēšanas pakalpojumu 
saņemšanu saviem klientiem, kas izmanto 
alternatīva viesabonēšanas operatora 
sniegtus vietējo datu viesabonēšanas 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai uz laiku sniegtu piekļuvi vietējo 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem 
saskaņā ar 4.a pantu, operatori 
nodrošina, ka instrumenti ir ieviesti 
vēlākais līdz 2014. gada 1. jūnijam, lai 
garantētu, ka to klienti, saglabājot savu 
mobilā tālruņa numuru un lietojot to pašu 
termināli, varētu uz laiku piekļūt vietējo 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ko 
nodrošina jebkurš šādu pakalpojumu 
sniedzējs. Cenu noteikšana par lietotāju 
autentifikācijas pakalpojumiem ir bez 
maksas, un cenu noteikšana papildu 
atbalsta pakalpojumiem saistībā ar šo 
instrumentu nodrošināšanu ir orientēta 
uz izmaksām, un par šā instrumenta 
izmantošanu klientiem netiek noteikta 
nekāda tieša maksa.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.c daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja iekšzemes mobilo sakaru 
pakalpojumu operators piedāvā 
viesabonēšanas pakalpojumus vietējo datu 
viesabonēšanas pakalpojumu operatora 
valstī, iekšzemes mobilo sakaru 
pakalpojumu operators neliedz vienoties 
par balss un SMS viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu vietējo datu 
viesabonēšanas pakalpojumu operatora 
klientiem apmeklētajā valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai nodrošinātu vienotā tirgus attīstību, 
1. un 3. punktā minēto instrumentu 
īstenošana ar vienu vai vairākiem 
tehniskiem risinājumiem notiek saskaņoti 
visā Savienībā un atbilst šādām būtiskām 
prasībām:
– ērta izmantojamība patērētājiem, jo 
īpaši ļaujot viņiem vienkārši un ātri pāriet 
pie alternatīva viesabonēšanas operatora, 
saglabājot savu mobilā tālruņa numuru;
– spēja ar konkurētspējīgiem 
noteikumiem apkalpot dažādas patērētāju 
pieprasījuma kategorijas, tostarp apkalpot 
lietotājus, kas intensīvi izmanto datu 
pakalpojumus;
– spēja efektīvi veicināt konkurenci, 
ņemot vērā arī operatoru iespējas 
izmantot infrastruktūras resursus vai 
komerciālus pasākumus;
– rentabilitāte, ņemot vērā izdevumu 
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sadalījumu starp iekšzemes mobilo sakaru 
operatoru pakalpojumu operatoriem un  
alternatīviem viesabonēšanas 
operatoriem;
– spēja efektīvi īstenot pienākumu 
nodrošināt patērētājiem iespējas izvēlēties 
alternatīvu viesabonēšanas operatoru 
1. punktā noteiktajā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. 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 
tirdzniecību, un attiecībā uz harmonizētām 
procedūrām viesabonēšanas pakalpojumu 
operatora maiņai, kā arī uz instrumentu, 
kas nodrošinātu piekļuvi vietējo datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem. Pēc 
pamatota BEREC pieprasījuma Komisija 
minēto termiņu drīkst pagarināt.
Vajadzības gadījumā pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām pusēm un ciešā sadarbībā 
ar Komisiju BEREC var atjaunināt 
pamatnostādnes.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Gunnar Hökmark
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Regulas priekšlikums
5. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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, kā arī uz 
instrumentu, kas nodrošinātu piekļuvi 
vietējo datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem. Pēc pamatota BEREC
pieprasījuma Komisija minēto termiņu 
drīkst pagarināt.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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. Saskaņotie 
tehniskie risinājumi atbilst 1. punktā 
noteiktajām prasībām. Pēc pamatota 
BEREC pieprasījuma Komisija minēto 
termiņu drīkst pagarināt.
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Or. en

Grozījums Nr. 200
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

BEREC pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām ciešā sadarbībā ar Komisiju 
saprātīgā laikposmā, kas nepārsniedz trīs 
mēnešus pēc šīs regulas pieņemšanas, 
nosaka pamatnostādnes attiecībā uz 
harmonizētu risinājumu atsevišķo 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai.
Šis risinājums atbilst objektīviem 
kritērijiem un obligātām prasībām, tostarp 
šādām būtiskām prasībām:

– vienlaicīga tehnisko risinājumu 
īstenošana visā Savienībā;
– iespējas galalietotājiem saglabāt savus 
pašreizējos mobilā tālruņa numurus;
– viegla un ātra gala lietotāju pāriešana 
pie alternatīva viesabonēšanas operatora 
un pārslēgšanās starp alternatīviem 
viesabonēšanas operatoriem, saglabājot 
savu vietējo operatoru; 
– tehniskas iespējas Savienības pilsoņiem 
turpināt viesabonēšanu trešās valstīs un 
trešo valstu pilsoņu iespējas turpināt 
viesabonēšanu Savienībā;
– tehniskā iespējamība;
– visām pusēm samērīgas izmaksas;
– ietekme uz konkurenci (gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības līmenī);
– tirgus integritāte (tostarp lietotāju 
autentifikācija un identifikācija) un
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– operatoru rīcībā esošo komerciālo un 
personas datu aizsardzība.
BEREC pamatnostādnēm būtu jo īpaši 
jāattiecas uz tehniskiem aspektiem, 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.

BEREC pārskata pamatnostādnes un, 
ņemot vērā to praktisko izmantojumu, 
sagatavo pārskatītas pamatnostādnes, ja 
tas vajadzīgs, lai efektīvāk vai iedarbīgāk 
izpildītu pamatprasības.

Or. en

Pamatojums

Lai gan tehniskais risinājums būtu jānosaka BEREC pamatnostādnēs, pašā regulā vajadzētu 
iekļaut vairākus objektīvus kritērijus, kuriem atsaistīšanas risinājumam ir jāatbilst, tā 
nodrošinot vadlīnijas BEREC darbam.

Grozījums Nr. 201
Pilar del Castillo Vera

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.

Pēc apspriešanās ar BEREC un 
ieinteresētajām personām Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus 
atbilstīgi 18.a pantam, lai izveidotu 
harmonizētus tehniskos risinājumus, kas 
saistīti gan ar atsevišķo viesabonēšanas 
pakalpojumu instrumentu, gan ar 
harmonizētām procedūrām 
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viesabonēšanas pakalpojumu operatora 
maiņai.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
5. pants – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja piekļuve ir atteikta, persona, kurai ir 
atteikts, lietu var iesniegt strīda 
izšķiršanas procedūrai, kas minēta 
Direktīvas 2002/21/EK 20. un 21. pantā. 
Risinot šādu strīdu, valstu regulatori īpaši 
rūpīgi ņem vērā BEREC pamatnostādnes, 
kā noteikts Regulas Nr. 1211/2009 
3. pantā un attiecīgā gadījumā 
īstenošanas aktos.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi norādīt pamatdirektīvas noteikumus, kas ļauj valstu regulatoriem nodrošināt 
noteikumus izpildi, piemēram, attiecībā uz pienākumu nodrošināt piekļuvi.

Grozījums Nr. 203
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
5. pants – 4.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja visi operatora piedāvājumi atbilst 
4. panta 6.a punktā paredzētajiem 
nosacījumiem, šim operatoram iesniegtos
citu operatoru pieprasījumus attiecībā uz 
piekļuvi īpašiem tīkla elementiem un 
saistītajām iekārtām un to izmantošanu 
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viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas vajadzībām var noraidīt, kā 
noteikts 4. panta 1.–6. punktā.

Or. en

Pamatojums

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 be met 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. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

Grozījums Nr. 204
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
5. pants – 4.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu 3. punkta vienotu 
īstenošanu, Komisija, īpaši rūpīgi ņemot 
vērā BEREC pamatnostādnes, var
pieņemt īstenošanas aktus, lai turpmāk 
saskaņotu praktisko kārtību, kas ļauj 
atsevišķi pārdot viesabonēšanas 
pakalpojumus. Šos iespējamos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
5.a panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
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powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

Grozījums Nr. 205
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
5. pants – 4.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai palīdz Komunikāciju komiteja, 
ko izveido saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK 22. pantu. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas 
Nr. 182/2011 nozīmē.
Ja ir atsauce uz šo daļu, piemēro Regulas 
Nr. 182/2011 5. pantu.

Or. en

Pamatojums

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee. This amendment ensures consistency 
with proposed amendment on Article 5, paragraph 4c (new).

Grozījums Nr. 206
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
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Ja visi operatora piedāvājumi atbilst 
4. panta 6.a punktā paredzētajiem 
nosacījumiem, šim operatoram iesniegtos 
citu operatoru pieprasījumus attiecībā uz 
piekļuvi īpašiem tīkla elementiem un 
saistītajām iekārtām un to izmantošanu 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas vajadzībām var noraidīt, kā 
noteikts 4. panta 1.–6. punktā.

Or. en


