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Grozījums Nr. 207
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
piemērot vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, kurš uzsākts šajā 
apmeklētajā tīklā, ieskaitot cita starpā 
savienojuma uzsākšanas, tranzīta un 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju, nepārsniedz 
EUR 0,15 par minūti.

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosināto strukturālo pasākumu mērķis ir uzlabot situāciju viesabonēšanas tirgū 
konkurences ziņā. Tomēr to izdosies panākt tikai tad, ja tirgū vēlēsies iekļūt jauni operatori. 
Attiecīgi augstāki tarifu ierobežojumi ir jānosaka tā, lai arī tirgus jaunpienācēji spētu segt 
savas izmaksas un gūt peļņu.

Grozījums Nr. 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
piemērot vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, kurš uzsākts šajā 
apmeklētajā tīklā, ieskaitot cita starpā 
savienojuma uzsākšanas, tranzīta un 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju, nepārsniedz 
EUR 0,13 par minūti.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
piemērot vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, kurš uzsākts šajā 
apmeklētajā tīklā, ieskaitot cita starpā 
savienojuma uzsākšanas, tranzīta un 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju, nepārsniedz 
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EUR 0,14 par minūti. EUR 0,10 par minūti.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
piemērot vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, kurš uzsākts šajā 
apmeklētajā tīklā, ieskaitot cita starpā 
savienojuma uzsākšanas, tranzīta un 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju, nepārsniedz 
EUR 0,13 par minūti.

Or. en

Pamatojums

Ar aizsargājošiem ierobežojumiem, kas noteikti šajā regulā, būtu jāveido pietiekama starpība 
starp mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenām, tā nodrošinot, ka jaunajā 
viesabonēšanas tirgū ienāk konkurenti, lai veicinātu konkurenci un vairāk ieguvumu 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 212
Niki Tzavela

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
piemērot vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēta viesabonēšanas 

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

zvana nodrošināšanu, kurš uzsākts šajā 
apmeklētajā tīklā, ieskaitot cita starpā 
savienojuma uzsākšanas, tranzīta un 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju, nepārsniedz 
EUR 0,13 par minūti.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
piemērot vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, kurš uzsākts šajā 
apmeklētajā tīklā, ieskaitot cita starpā 
savienojuma uzsākšanas, tranzīta un 
savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot 
ar 2012. gada 1. jūliju, nepārsniedz 
EUR 0,10 par minūti.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā 
vidējā vairumtirdzniecības tarifa 

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

piemērošanas beigu datumam, kā noteikts 
šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs 
regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz 
EUR 0,11 un EUR 0,07 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā. 
Neskarot 13. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs saglabājas 
EUR 0,07 apmērā šīs regulas spēkā 
esamības laikā.

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosināto strukturālo pasākumu mērķis ir uzlabot situāciju viesabonēšanas tirgū 
konkurences ziņā. Tomēr to izdosies panākt tikai tad, ja tirgū vēlēsies iekļūt jauni operatori. 
Attiecīgi augstāki tarifu ierobežojumi ir jānosaka tā, lai arī tirgus jaunpienācēji spētu segt 
savas izmaksas un gūt peļņu.

Grozījums Nr. 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā 
vidējā vairumtirdzniecības tarifa 
piemērošanas beigu datumam, kā noteikts 
šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs 
regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz 
EUR 0,08 un EUR 0,05 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā. 
Neskarot 13. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs saglabājas 
EUR 0,04 apmērā šīs regulas spēkā 
esamības laikā.
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Or. en

Grozījums Nr. 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā 
vidējā vairumtirdzniecības tarifa 
piemērošanas beigu datumam, kā noteikts 
šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs 
regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz 
EUR 0,10, EUR 0,07 un EUR 0,06 
attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā, 2014. gada 
1. jūlijā un 2015. gada 1. jūlijā. Neskarot 
13. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs saglabājas 
EUR 0,06 apmērā šīs regulas spēkā 
esamības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā 
vidējā vairumtirdzniecības tarifa 

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā 
vidējā vairumtirdzniecības tarifa 



AM\888051LV.doc 9/94 PE478.645v01-00

LV

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

piemērošanas beigu datumam, kā noteikts 
šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs 
regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz 
EUR 0,06 un EUR 0,04 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā. 
Neskarot 13. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs saglabājas 
EUR 0,04 apmērā šīs regulas spēkā 
esamības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā 
vidējā vairumtirdzniecības tarifa 
piemērošanas beigu datumam, kā noteikts 
šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs 
regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz 
EUR 0,10 un EUR 0,07 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā. 
Neskarot 19. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs saglabājas 
EUR 0,07 apmērā šīs regulas spēkā 
esamības laikā.

Or. en

Pamatojums

Ar aizsargājošiem ierobežojumiem, kas noteikti šajā regulā, būtu jāveido pietiekama starpība 
starp mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenām, tā nodrošinot, ka jaunajā 
viesabonēšanas tirgū ienāk konkurenti, lai veicinātu konkurenci un vairāk ieguvumu 
patērētājiem.
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Grozījums Nr. 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā 
vidējā vairumtirdzniecības tarifa 
piemērošanas beigu datumam, kā noteikts 
šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs 
regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz 
EUR 0,07 un EUR 0,04 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā. 
Neskarot 13. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs saglabājas 
EUR 0,04 apmērā šīs regulas spēkā 
esamības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Niki Tzavela

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā 
vidējā vairumtirdzniecības tarifa 
piemērošanas beigu datumam, kā noteikts 
šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs 
regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo 

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

vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz 
EUR 0,10 un EUR 0,07 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā. 
Neskarot 19. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs saglabājas 
EUR 0,07 apmērā šīs regulas spēkā 
esamības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 222
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā 
vidējā vairumtirdzniecības tarifa 
piemērošanas beigu datumam, kā noteikts 
šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs 
regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz 
EUR 0,05 un EUR 0,03 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā. 
Neskarot 19. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs saglabājas 
EUR 0,03 apmērā šīs regulas spēkā 
esamības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā 
vidējā vairumtirdzniecības tarifa 
piemērošanas beigu datumam, kā noteikts 
šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs 
regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz 
EUR 0,04 un EUR 0,03 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā. 
Neskarot 19. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs saglabājas 
EUR 0,03 apmērā šīs regulas spēkā 
esamības laikā.
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Or. en

Grozījums Nr. 224
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 225
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. punktā norādīto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, 
kopējos vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas ieņēmumus dalot ar 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas to 
minūšu kopējo skaitu, kuras faktiski 
izmantotas, attiecīgajam operatoram 
attiecīgajā laikposmā Savienībā nodrošinot 

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

vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
zvanus, un kuras uzkrātas, aprēķinot 
sekundēs.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vietējie sakaru tīkla operatori visiem 
viesabonentiem skaidrā un pārredzamā 
veidā nodrošina pieeju un aktīvi piedāvā 
Eiropas tarifu, kā norādīts 2. punktā. Šis 
Eiropas tarifs nav saistīts ar jebkādu 
abonēšanas maksu vai citu noteiktu maksu, 
vai regulāru maksu, un to var apvienot ar 
jebkuru mazumtirdzniecības tarifu.

1. Vietējie sakaru tīkla operatori nenosaka 
ievērojami lielākas papildizmaksas un 
augstākus tarifus viesabonentiem, tos 
nošķirot no iekšzemes klientiem, un 
visiem viesabonentiem skaidrā un 
pārredzamā veidā nodrošina pieeju un 
aktīvi piedāvā Eiropas tarifu, kā norādīts 
2. punktā. Šis Eiropas tarifs nav saistīts ar 
jebkādu abonēšanas maksu vai citu 
noteiktu maksu, vai regulāru maksu, un to 
var apvienot ar jebkuru 
mazumtirdzniecības tarifu.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 
bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 

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

par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,20
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,04 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,15 un EUR 0,10 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. janvārī par veiktajiem zvaniem, un 
2013. gada 1. jūlijā to samazina līdz 
EUR 0,03 par saņemtajiem zvaniem. Šīs 
regulētās maksimālās mazumtirdzniecības 
cenas Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2014. gada 30. jūnijam, kad vairs 
nedrīkstēs noteikt atšķirīgas cenas 
iekšzemes un viesabonēšanas zvaniem.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 
bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,21
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,09 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,16 un EUR 0,11 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. janvārī par veiktajiem zvaniem un līdz 
EUR 0,07 un EUR 0,05 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
par saņemtajiem zvaniem. Neskarot 13. 
un 19. pantu, šīs regulētās maksimālās 
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2016. gada 30. jūnijam. mazumtirdzniecības cenas Eiropas tarifam 
saglabājas EUR 0,05 apmērā, kamēr ir 
spēkā šī regula.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 
bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,30
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,10 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu par veiktajiem 
zvaniem 2013. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,25, 2014. gada 1. jūlijā — līdz
EUR 0,21 un 2015. gada 1. jūlijā — līdz 
EUR 0,18, un par saņemtajiem zvaniem to 
2013. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,08, 2014. gada 1. jūlijā — līdz 
EUR 0,07 un 2015. gada 1. jūlijā — līdz 
EUR 0,06. Neskarot 13. un 19. pantu, šīs 
regulētās maksimālās mazumtirdzniecības 
cenas Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Herbert Reul

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

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

2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 
bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,33
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,12 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,29 un EUR 0,25 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
par veiktajiem zvaniem, un 2013. gada 
1. jūlijā to samazina līdz EUR 0,11 par 
saņemtajiem zvaniem. Neskarot 13. un 
19. pantu, šīs regulētās maksimālās 
mazumtirdzniecības cenas Eiropas tarifam 
paliek spēkā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosināto strukturālo pasākumu mērķis ir uzlabot situāciju viesabonēšanas tirgū 
konkurences ziņā. Tomēr to izdosies panākt tikai tad, ja tirgū vēlēsies iekļūt jauni operatori. 
Attiecīgi augstāki tarifu ierobežojumi ir jānosaka tā, lai arī tirgus jaunpienācēji spētu segt 
savas izmaksas un gūt peļņu.

Grozījums Nr. 231
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 
bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,32

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

par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,10 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,24 un EUR 0,20 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
par veiktajiem zvaniem, un 2013. gada 
1. jūlijā to samazina līdz EUR 0,06 par 
saņemtajiem zvaniem. Neskarot 13. un 
19. pantu, šīs regulētās maksimālās 
mazumtirdzniecības cenas Eiropas tarifam 
paliek spēkā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 
bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,35
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,11 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,25 un EUR 0,15 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
par veiktajiem zvaniem un līdz EUR 0,08 
un EUR 0,06 attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā 
un 2014. gada 1. jūlijā par saņemtajiem 
zvaniem. Neskarot 13. un 19. pantu, šīs 
regulētās maksimālās mazumtirdzniecības 
cenas Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

Or. en
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Grozījums Nr. 233
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 
bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,30
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,10 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,25 un EUR 0,21 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
par veiktajiem zvaniem un līdz EUR 0,08 
un EUR 0,07 attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā 
un 2014. gada 1. jūlijā par saņemtajiem 
zvaniem. Neskarot 13. un 19. pantu, šīs 
regulētās maksimālās mazumtirdzniecības 
cenas Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Ar aizsargājošiem ierobežojumiem, kas noteikti šajā regulā, būtu jāveido pietiekama starpība 
starp mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenām, tā nodrošinot, ka jaunajā 
viesabonēšanas tirgū ienāk konkurenti, lai veicinātu konkurenci un vairāk ieguvumu 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 234
Niki Tzavela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 
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bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,32
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,11 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,28 un EUR 0,24 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
par veiktajiem zvaniem un līdz EUR 0,10
par saņemtajiem zvaniem 2013. gada 
1. jūlijā. Neskarot 13. un 19. pantu, šīs 
regulētās maksimālās mazumtirdzniecības 
cenas Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2016. gada 30. jūnijam. 

bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,30
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,10 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,25 un EUR 0,21 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 
1. janvārī par veiktajiem zvaniem un līdz 
EUR 0,08 un EUR 0,07 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
par saņemtajiem zvaniem. Neskarot 13. un 
19. pantu, šīs regulētās maksimālās 
mazumtirdzniecības cenas Eiropas tarifam 
paliek spēkā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 
bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,20
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,06 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,15 un EUR 0,10 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
par veiktajiem zvaniem, un 2013. gada 
1. jūlijā to samazina līdz EUR 0,05 par 
saņemtajiem zvaniem. Neskarot 19. pantu, 
šīs regulētās maksimālās 
mazumtirdzniecības cenas Eiropas tarifam 
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2016. gada 30. jūnijam. paliek spēkā līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 237
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 
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bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,32
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,11 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,28 un EUR 0,24 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
par veiktajiem zvaniem un līdz EUR 0,10
par saņemtajiem zvaniem 2013. gada 
1. jūlijā. Neskarot 13. un 19. pantu, šīs 
regulētās maksimālās mazumtirdzniecības 
cenas Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,20
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,04 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,15 un EUR 0,10 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
par veiktajiem zvaniem, un 2013. gada 
1. jūlijā to samazina līdz EUR 0,03 par 
saņemtajiem zvaniem. Neskarot 13. un 
19. pantu, šīs regulētās maksimālās 
mazumtirdzniecības cenas Eiropas tarifam 
paliek spēkā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Maksa par viesabonēšanas zvanu saņemšanu būtu jāatceļ vai vismaz krasi jāsamazina, jo par 
iekšzemes režīmā saņemtiem zvaniem nav jāmaksā. Arī par SMS īsziņu saņemšanu nav 
jāmaksā neatkarīgi no tā, vai tās saņemtas iekšzemes vai viesabonēšanas režīmā.

Grozījums Nr. 238
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 
bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,32 
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,11 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,28 un EUR 0,24 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 

2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 
bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,32 
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,11 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,28 un EUR 0,18 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
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par veiktajiem zvaniem un līdz EUR 0,10 
par saņemtajiem zvaniem 2013. gada 
1. jūlijā. Neskarot 13. un 19. pantu, šīs 
regulētās maksimālās mazumtirdzniecības 
cenas Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

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

Or. en

Pamatojums

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objective is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014.  Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.

Grozījums Nr. 239
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena 
bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,32 
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,11 par minūti par jebkuru saņemto 

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

zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,28 un EUR 0,24 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
par veiktajiem zvaniem, un 2013. gada 
1. jūlijā to samazina līdz EUR 0,10 par 
saņemtajiem zvaniem.

Or. ro

Grozījums Nr. 240
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 241
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 242
Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietējie mobilo sakaru operatori piemēro 
Eiropas tarifu visiem esošajiem 
viesabonentiem, automātiski, izņemot 
tādiem viesabonentiem, kuri jau ir 
izvēlējušies konkrētu viesabonēšanas tarifu 
vai tarifu paketi, saskaņā ar kuru viņi 
izmanto atšķirīgu tarifu regulētiem 
viesabonēšanas zvaniem, nekā 
viesabonentiem nodrošinātu, ja viņi tarifu 
neizvēlētos.

Vietējie mobilo sakaru operatori 
automātiski piemēro Eiropas tarifu visiem 
esošajiem viesabonentiem, izņemot tos
viesabonentus, kuri jau ir izvēlējušies 
4. panta 6.a punkta nosacījumiem 
atbilstošu piedāvājumu vai konkrētu 
viesabonēšanas tarifu vai tarifu paketi, 
saskaņā ar kuru viņi izmanto atšķirīgu 
tarifu regulētiem viesabonēšanas zvaniem, 
nekā viesabonentiem nodrošinātu, ja viņi 
tarifu neizvēlētos.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katrs viesabonents var pieprasīt pāriet 
uz Eiropas tarifu vai atteikties no tā. 
Ikviena pāreja jāveic bez maksas vienas 
darbdienas laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas, un tā nav saistīta ar 
nosacījumiem vai ierobežojumiem attiecībā 
uz citiem abonēšanas elementiem, izņemot 
gadījumus, kad viesabonents, kas ir 
abonējis īpašu viesabonēšanas paketi, kurā 
ietverti vairāki viesabonēšanas 
pakalpojumi (t. i., balss zvani, SMS un/vai 
datu pārraide), vēlas pāriet uz Eiropas 

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

tarifu, tad vietējais mobilo sakaru operators 
var pieprasīt šādam abonentam atteikties 
no minētās paketes citu elementu 
priekšrocībām. Vietējais mobilo sakaru 
operators var aizkavēt pāreju uz citu tarifu, 
kamēr minimālajā noteiktajā laika posmā, 
kas nepārsniedz vienu mēnesi, ir spēkā 
iepriekšējais viesabonēšanas tarifs.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Regulas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, vietējie 
sakaru tīkla operatori, kas darbojas 
pierobežas apgabalā, izveido pārejas tarifa 
zonu, kurā esošie klienti par zvaniem 
maksā pamatlikmi neatkarīgi no tā, kuras 
valsts tīklam tie pieslēgušies. Pārejas tarifi 
zvaniem nepārsniedz iekšzemes tarifus. 
Tās ir 10 kilometru platas zonas katrā 
robežas pusē.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Vietējie mobilo sakaru operatori drīkst 
ierobežot viesabonēšanas zvanu skaitu 
tikai tad, ja klients pats to ir pieprasījis vai 
ja ir sasniegts noteikts rēķina 
ierobežojums. 

Or. de

Grozījums Nr. 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 248
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators var piemērot 
abonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulētas viesabonēšanas 
SMS īsziņas nosūtīšanu no apmeklētā tīkla, 
nepārsniedz EUR 0,03 par SMS īsziņu un 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
tiek samazināts attiecīgi līdz EUR 0,02 un 
EUR 0,01. Neskarot 19. pantu, regulētā 
vairumtirdzniecības maksa par regulētu 
viesabonēšanas SMS īsziņu sūtīšanu šīs 
regulas darbības laikā saglabājas EUR 0,01
apmērā. 

Or. en
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Pamatojums

Veicot izmaksu piesardzīgus aprēķinus, BEREC iegūtie rezultāti svārstās no EUR 0,03 līdz 
EUR 1,39 par minūti (vidēji EUR 0,41). Šķiet grūti rast pamatojumu maksai EUR 0,02 
apmērā — EUR 0,01 būtu atbilstīgāka cena.

Grozījums Nr. 249
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 251
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vietējie sakaru tīkla operatori visiem 
viesabonentiem skaidrā un pārskatāmā 
veidā nodrošina pieeju SMS Eiropas 
tarifam, kā norādīts 2. punktā. SMS 
Eiropas tarifs nav saistīts ar abonēšanas 
tarifu vai citu noteiktu tarifu, vai regulāru 
tarifu un to var apvienot ar jebkuru 
mazumtirdzniecības tarifu, ievērojot šā 
panta citus noteikumus.

1. Vietējie sakaru tīkla operatori nenosaka 
ievērojami lielākas papildizmaksas un 
augstākus tarifus viesabonentiem, tos 
nošķirot no iekšzemes klientiem, un 
visiem viesabonentiem skaidrā un 
pārskatāmā veidā nodrošina pieeju SMS 
Eiropas tarifam, kā norādīts 2. punktā. 
SMS Eiropas tarifs nav saistīts ar 
abonēšanas tarifu vai citu noteiktu tarifu, 
vai regulāru tarifu un to var apvienot ar 
jebkuru mazumtirdzniecības tarifu, 
ievērojot šā panta citus noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam. 

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,07. 
Tarifa ierobežojums 2013. gada 1. jūlijā 
un 2014. gada 1. janvārī tiek samazināts 
attiecīgi līdz EUR 0,06 un EUR 0,05. 
Regulētā maksimālā mazumtirdzniecības 
cena SMS Eiropas tarifam saglabājas 
EUR 0,05 apmērā līdz 2014. gada
30. jūnijam, kad vairs nedrīkstēs noteikt 
atšķirīgas cenas iekšzemes un 
viesabonēšanas SMS īsziņām.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam. 

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, 2012. gada 1. jūlijā, 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
tiek samazināts attiecīgi līdz EUR 0,09, 
EUR 0,07 un EUR 0,05. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas 
tarifam saglabājas EUR 0,05 apmērā, 
kamēr ir spēkā šī regula.

Or. en
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Grozījums Nr. 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, 2012. gada 1. jūlijā, 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
tiek samazināts attiecīgi līdz EUR 0,09, 
EUR 0,07 un EUR 0,06. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas 
tarifam saglabājas EUR 0,06 apmērā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

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

Grozījums Nr. 256
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, nepārsniedz EUR 0,08. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,08
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, 2012. gada 1. jūlijā, 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
tiek samazināts attiecīgi līdz EUR 0,09, 
EUR 0,07 un EUR 0,06. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā
mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas 
tarifam saglabājas EUR 0,06 apmērā līdz 
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2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Ar aizsargājošiem ierobežojumiem, kas noteikti šajā regulā, būtu jāveido pietiekama starpība 
starp mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenām, tā nodrošinot, ka jaunajā 
viesabonēšanas tirgū ienāk konkurenti, lai veicinātu konkurenci un vairāk ieguvumu 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 258
Niki Tzavela

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, 2012. gada 1. jūlijā, 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā 
tiek samazināts attiecīgi līdz EUR 0,09, 
EUR 0,07 un EUR 0,06. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas 
tarifam saglabājas EUR 0,06 apmērā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
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tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam. 

tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,07. 
Tarifa ierobežojums 2013. gada 1. jūlijā 
un 2014. gada 1. jūlijā tiek samazināts 
attiecīgi līdz EUR 0,06 un EUR 0,05.
Neskarot 19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas 
tarifam saglabājas EUR 0,05 apmērā līdz 
2017. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā 
viesabonentam par regulētas 
viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu, 
var būt katrai SMS īsziņai atšķirīga, bet 
nepārsniedz EUR 0,10. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas 
tarifam saglabājas EUR 0,10 apmērā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 261
Robert Goebbels
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Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,10.
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,07. 
Tarifa ierobežojums 2013. gada 1. jūlijā 
un 2014. gada 1. jūlijā tiek samazināts 
attiecīgi līdz EUR 0,06 un EUR 0,05.
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,05
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,10. 
Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā 
maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS 
Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10
apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam. 

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā tiek samazināts 
attiecīgi līdz EUR 0,09 un EUR 0,06. 
Neskarot 19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas 
tarifam saglabājas EUR 0,06 apmērā līdz 
2017. gada 30. jūnijam.

Or. en
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Pamatojums

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retails caps should be further decreased after 2012, following the 200% margin 
principle, the objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014. 
Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to 
carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in 
Article 19.

Grozījums Nr. 263
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līdz 2012. gada 30. jūnijam operatori 
nosaka izpildes kritērijus, pēc kuriem 
sniedzami viesabonēšanas SMS īsziņu 
pakalpojumi, un šos kritērijus operatori 
publisko. Izpildes kritēriji tiek iekļauti 
ikvienā viesabonentam paredzētā 
piedāvājumā un rēķinā. Viesabonēšanas 
SMS īsziņa nekādā gadījumā nedrīkst 
sasniegt saņēmēju vēlāk kā piecās 
minūtēs pēc tās nosūtīšanas. Vietējie 
sakaru tīkla operatori no saviem 
viesabonentiem neiekasē maksu par 
viesabonēšanas SMS īsziņām, kas 
saņēmēju sasniedz vēlāk kā piecās 
minūtēs pēc to nosūtīšanas.

Or. ro
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Grozījums Nr. 264
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vietējie mobilo sakaru operatori 
piemēro SMS Eiropas tarifu visiem 
jauniem viesabonentiem, kuri nav apzināti
izvēlējušies atšķirīgu viesabonēšanas SMS 
tarifu vai tarifu paketi viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kurā ietverts atšķirīgs 
tarifs par regulētajām viesabonēšanas SMS 
īsziņām.

5. Vietējie mobilo sakaru operatori 
piemēro SMS Eiropas tarifu visiem 
jaunajiem viesabonentiem, kuri nav paši 
izvēlējušies 4. panta 6.a punkta 
nosacījumiem atbilstošu piedāvājumu vai 
atšķirīgu viesabonēšanas SMS tarifu vai 
tarifu paketi viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kurā ietverts atšķirīgs 
tarifs par regulētajām viesabonēšanas SMS 
īsziņām.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vietējie 
sakaru tīkla operatori, kas darbojas 
pierobežas apgabalā, izveido pārejas tarifa 
zonu, kurā esošie klienti par SMS 
pakalpojumiem maksā pamatlikmi 
neatkarīgi no tā, kuras valsts tīklam tie 
pieslēgušies. Pārejas tarifi SMS 
pakalpojumiem nepārsniedz iekšzemes 
tarifus. Tās ir 10 kilometru platas zonas 
katrā robežas pusē.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Vietējie mobilo sakaru operatori drīkst 
ierobežot viesabonēšanas SMS īsziņu 
skaitu tikai tad, ja klients pats to ir 
pieprasījis vai ja ir sasniegts noteikts 
rēķina ierobežojums.

Or. de

Grozījums Nr. 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, kuru apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,25
apmērā, EUR 0,15 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,10 apmērā no 
2014. gada 1. jūlija par pārraidīto datu 
megabaitu. Neskarot 13. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas 
darbības laikā saglabājas EUR 0,10 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

datu gigabaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, kuru apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējam par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, 2012. gada 1. jūlijā nepārsniedz 
aizsargvērtību EUR 0,05 apmērā, 
EUR 0,04 apmērā 2013. gada 1. jūlijā un 
EUR 0,03 apmērā 2014. gada 1. jūlijā par 
pārraidīto datu megabaitu. Neskarot 
19. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu šīs regulas darbības laikā 
saglabājas EUR 0,03 apmērā par pārraidīto 
datu megabaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

vairumtirdzniecības tarifs, kuru apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 50
apmērā, EUR 40 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 30 apmērā no 2014. gada 
1. jūlija par pārraidīto datu gigabaitu. 
Neskarot 13. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu šīs regulas darbības laikā 
saglabājas EUR 30 apmērā par pārraidīto 
datu gigabaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Niki Tzavela

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, kuru apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,23
apmērā, EUR 0,17 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,10 apmērā no 
2014. gada 1. jūlija par pārraidīto datu 
megabaitu. Neskarot 13. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas 
darbības laikā saglabājas EUR 0,10 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

Or. en
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Grozījums Nr. 273
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, kuru apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,05
apmērā, EUR 0,04 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,03 apmērā no 
2014. gada 1. jūlija par pārraidīto datu 
megabaitu. Neskarot 13. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas 
darbības laikā saglabājas EUR 0,03 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,30

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, kuru apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,23
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apmērā, EUR 0,20 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,10 apmērā no 
2014. gada 1. jūlija par pārraidīto datu 
megabaitu. Neskarot 13. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas 
darbības laikā saglabājas EUR 0,10 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

apmērā, EUR 0,17 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,10 apmērā no 
2014. gada 1. jūlija par pārraidīto datu 
megabaitu. Neskarot 13. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas 
darbības laikā saglabājas EUR 0,10 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

Or. en

Pamatojums

Ar aizsargājošiem ierobežojumiem, kas noteikti šajā regulā, būtu jāveido pietiekama starpība 
starp mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenām, tā nodrošinot, ka jaunajā 
viesabonēšanas tirgū ienāk konkurenti, lai veicinātu konkurenci un vairāk ieguvumu 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 275
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, kuru apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,20
apmērā, EUR 0,10 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,05 apmērā no 
2014. gada 1. jūlija par pārraidīto datu 
megabaitu. Neskarot 13. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas 
darbības laikā saglabājas EUR 0,05 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

Or. en
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Grozījums Nr. 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, kuru apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,23
apmērā, EUR 0,17 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija, EUR 0,10 apmērā no 2014. gada 
1. jūlija un EUR 0,08 apmērā no 
2015. gada 1. jūlija par pārraidīto datu 
megabaitu. Neskarot 13. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas 
darbības laikā saglabājas EUR 0,08 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, kuru apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 



PE478.645v01-00 46/94 AM\888051LV.doc

LV

tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,30
apmērā, EUR 0,20 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,10 apmērā no 
2014. gada 1. jūlija par pārraidīto datu 
megabaitu. Neskarot 13. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas 
darbības laikā saglabājas EUR 0,10
apmērā par pārraidīto datu megabaitu.

tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,05
apmērā, EUR 0,04 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,03 apmērā no 
2014. gada 1. janvāra par pārraidīto datu 
megabaitu. Maksimālais 
vairumtirdzniecības tarifs saglabājas 
EUR 0,03 apmērā par izmantoto 
megabaitu līdz 2014. gada 30. jūnijam, 
kad vairs nedrīkstēs noteikt atšķirīgas 
cenas iekšzemes un viesabonēšanas datu 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, kuru apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 200
apmērā, EUR 150 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 100 apmērā no 2014. gada 
1. jūlija par pārraidīto datu gigabaitu. 
Neskarot 13. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu šīs regulas darbības laikā 
saglabājas EUR 100 apmērā par pārraidīto 
datu gigabaitu.

Or. en
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Grozījums Nr. 279
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs, kuru apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst piemērot 
viesabonenta vietējam mobilo sakaru 
operatoram par regulēto datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,05
apmērā, EUR 0,04 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,03 apmērā no 
2014. gada 1. jūlija par pārraidīto datu 
megabaitu. Neskarot 13. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas 
darbības laikā saglabājas EUR 0,03 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā norādīto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, 
kopējos vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas ieņēmumus, ko apmeklētā 
mobilo sakaru tīkla operators saņēmis no 
katra viesabonēšanas pakalpojumu 
operatora par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā 
laikposmā, dalot ar to datu kopējo apjomu 

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

gigabaitos, kas faktiski izmantoti, sniedzot 
minētos pakalpojumus attiecīgajā 
laikposmā un par uzskaites soli izmantojot 
kilobaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Datu apjoma aprēķināšana vidējās 

vairumtirdzniecības cenas piemērošanas 
vajadzībām

Lai piemērotu vidējo vairumtirdzniecības 
cenu, kuru apmeklētā sakaru tīkla 
operators iekasē no viesabonenta vietējā 
mobilo sakaru operatora par datu 
viesabonēšanas regulēto pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā 
apmeklētajā tīklā, attiecīgais datu apjoms 
tiek aprēķināts terabaitos.

Or. de

Pamatojums

Telekomunikāciju nozarē strauji noris tehnoloģijas attīstība, tādēļ pārraidīto datu apjoms 
vairumtirdzniecības cenas piemērošanas vajadzībām ir jāaprēķina terabaitos.   

Grozījums Nr. 282
Gunnar Hökmark

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

1. Viesabonēšanas operatori visiem 
viesabonentiem skaidrā un pārskatāmā 
veidā nodrošina pieeju datu Eiropas 
tarifam, kā norādīts 2. punktā. Šis datu 
Eiropas tarifs nav saistīts ne ar kādu 
abonēšanas maksu vai citu noteiktu maksu, 
vai regulāru maksu, un to var apvienot ar 
jebkuru mazumtirdzniecības tarifu.

1. Viesabonēšanas operatori nenosaka 
ievērojami lielākas papildizmaksas un 
augstākus tarifus viesabonentiem, tos 
nošķirot no iekšzemes klientiem, un 
visiem viesabonentiem skaidrā un 
pārskatāmā veidā nodrošina pieeju datu 
Eiropas tarifam, kā norādīts 2. punktā. Šis 
datu Eiropas tarifs nav saistīts ne ar kādu 
abonēšanas maksu vai citu noteiktu maksu, 
vai regulāru maksu, un to var apvienot ar 
jebkuru mazumtirdzniecības tarifu.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viesabonēšanas operatori visiem 
viesabonentiem skaidrā un pārskatāmā 
veidā nodrošina pieeju datu Eiropas 
tarifam, kā norādīts 2. punktā. Šis datu 
Eiropas tarifs nav saistīts ne ar kādu 
abonēšanas maksu vai citu noteiktu maksu, 
vai regulāru maksu, un to var apvienot ar 
jebkuru mazumtirdzniecības tarifu.

1. Viesabonēšanas operatori visiem 
viesabonentiem skaidrā un pārskatāmā 
veidā nodrošina pieeju datu Eiropas 
tarifam, kā norādīts 2. punktā. Šis datu 
Eiropas tarifs nav saistīts ne ar kādu 
abonēšanas maksu vai citu noteiktu maksu, 
vai regulāru maksu, un to var apvienot ar 
jebkuru mazumtirdzniecības tarifu.
Eiropas tarifam jānodrošina tīkla 
neitralitātes koncepcijas ievērošana 
attiecībā uz visu datu izmantošanu, jo 
īpaši IP balss pārraides (VoIP) un citu 
līdzīgu pakalpojumu pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,50 par megabaitu. Maksimālā cena 
par izmantotajiem datiem tiek samazināta 
līdz EUR 0,30 un EUR 0,20 par izmantoto 
megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. janvārī. Regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
megabaitu saglabājas EUR 0,20 apmērā 
līdz 2014. gada 30. jūnijam, kad vairs 
nedrīkstēs noteikt atšķirīgas cenas 
iekšzemes un viesabonēšanas datu 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,15 par megabaitu. Maksimālā cena 
par izmantotajiem datiem tiek samazināta 
līdz EUR 0,12 un EUR 0,09 par izmantoto 
megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
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megabaitu saglabājas EUR 0,50 apmērā 
līdz 2016. gada 30. jūnijam.

megabaitu saglabājas EUR 0,09 apmērā 
līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 500 par gigabaitu. Maksimālā cena 
par izmantotajiem datiem tiek samazināta 
līdz EUR 300 un EUR 200 par izmantoto 
gigabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
gigabaitu saglabājas EUR 200 apmērā, 
kamēr ir spēkā šī regula.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,15 par megabaitu. Maksimālā cena 
par izmantotajiem datiem tiek samazināta 
līdz EUR 0,12 un EUR 0,09 par izmantoto 
megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. janvārī. Regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
megabaitu saglabājas EUR 0,09 apmērā 
līdz 2014. gada 30. jūnijam, kad vairs 
nedrīkstēs noteikt atšķirīgas cenas 
iekšzemes un viesabonēšanas datu 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,70 par megabaitu. Maksimālā cena 
par izmantotajiem datiem tiek samazināta 
līdz EUR 0,50, EUR 0,30 un EUR 0,25 
par izmantoto megabaitu attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā, 2014. gada 1. jūlijā un 
2015. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
megabaitu saglabājas EUR 0,25 apmērā 
līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. en
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Grozījums Nr. 289
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 290
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,75 par megabaitu. Maksimālā cena 
par izmantotajiem datiem tiek samazināta 
līdz EUR 0,50 un EUR 0,25 par izmantoto 
megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 



PE478.645v01-00 54/94 AM\888051LV.doc

LV

mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
megabaitu saglabājas EUR 0,50 apmērā 
līdz 2016. gada 30. jūnijam.

mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
megabaitu saglabājas EUR 0,25 apmērā 
līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ar aizsargājošiem ierobežojumiem, kas noteikti šajā regulā, būtu jāveido pietiekama starpība 
starp mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenām, tā nodrošinot, ka jaunajā 
viesabonēšanas tirgū ienāk konkurenti, lai veicinātu konkurenci un vairāk ieguvumu 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 292
Niki Tzavela

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 293
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 100 par gigabaitu. Maksimālā cena 
par izmantotajiem datiem tiek samazināta 
līdz EUR 60 un EUR 30 par izmantoto 
gigabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
gigabaitu saglabājas EUR 30 apmērā līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

Or. en



PE478.645v01-00 56/94 AM\888051LV.doc

LV

Grozījums Nr. 294
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,25 par megabaitu. Maksimālā cena 
par izmantotajiem datiem tiek samazināta 
līdz EUR 0,15 un EUR 0,10 par izmantoto 
megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 19. pantu, 
regulētā maksimālā mazumtirdzniecības 
cena par izmantoto megabaitu saglabājas 
EUR 0,10 apmērā līdz 2016. gada 
30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,90 par megabaitu. Maksimālā cena
par izmantotajiem datiem tiek samazināta 
līdz EUR 0,70 un EUR 0,50 par izmantoto 

2. Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 20 par gigabaitu. Maksimālo
mazumtirdzniecības cenu par 
viesabonēšanas nodrošināšanu datu 
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megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
megabaitu saglabājas EUR 0,50 apmērā 
līdz 2016. gada 30. jūnijam.

apjomam, kas mazāks par 1 gigabaitu, 
nosaka proporcionāli cenai EUR 20 par 
gigabaitu. Neskarot 13. un 19. pantu, 
regulētā maksimālā mazumtirdzniecības 
cena par izmantoto gigabaitu saglabājas 
EUR 20 apmērā līdz 2016. gada 
30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,50 par megabaitu. Maksimālā cena 
par izmantotajiem datiem tiek samazināta 
līdz EUR 0,30 un EUR 0,20 par izmantoto 
megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. un 
19. pantu, regulētā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena par izmantoto 
megabaitu saglabājas EUR 0,20 apmērā 
līdz 2016. gada 30. jūnijam. Vietējie 
mobilo sakaru operatori nedrīkst iekasēt 
no viesabonentiem papildu maksu par 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
(piemēram, VoIP) izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,90 par megabaitu. Maksimālā cena 
par izmantotajiem datiem tiek samazināta 
līdz EUR 0,70 un EUR 0,30 par izmantoto 
megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 19. pantu, 
regulētā maksimālā mazumtirdzniecības 
cena par izmantoto megabaitu saglabājas 
EUR 0,30 apmērā līdz 2017. gada
30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

It is suggested to ensure a 200% margin after 2014, as recommended by the BEREC in its 
“Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming”. In this 
document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the Commission between 
some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify. Smaller gaps (in 
general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient room for new 
entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not develop 
sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such 
objective: the retail caps should be decreased following the 200% margin principle, the 
objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposal for 2014. Such levels 
should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an 
in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 19.

Grozījums Nr. 298
Silvia-Adriana Ţicău

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



AM\888051LV.doc 59/94 PE478.645v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,45 par megabaitu. Maksimālā cena 
par izmantotajiem datiem tiek samazināta 
līdz EUR 0,35 un EUR 0,25 par izmantoto 
megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā.

Or. ro

Grozījums Nr. 299
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrs viesabonēšanas operators nosaka 
saviem viesabonentiem maksu par jebkādu 
tādu regulēto viesabonēšanas datu 
pakalpojumu nodrošināšanu, uz kuriem 
attiecas datu Eiropas tarifs, ko aprēķina par 
kilobaitu.

Katrs viesabonēšanas operators nosaka 
saviem viesabonentiem maksu par jebkādu 
tādu regulēto viesabonēšanas datu 
pakalpojumu nodrošināšanu, uz kuriem 
attiecas datu Eiropas tarifs, ko aprēķina par 
megabaitu.

Or. ro

Grozījums Nr. 300
Pilar del Castillo Vera

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

4. No 2012. gada 1. jūlija vietējie mobilo 
sakaru operatori piemēro datu Eiropas 
tarifu visiem jaunajiem viesabonentiem, 
kuri nav apzināti izvēlējušies atšķirīgu 
viesabonēšanas datu tarifu vai tarifu paketi 
viesabonēšanas pakalpojumiem, kurā 
ietverts atšķirīgs tarifs par regulētajiem 
viesabonēšanas datu pakalpojumiem.

4. No 2012. gada 1. jūlija vietējie mobilo 
sakaru operatori piemēro datu Eiropas 
tarifu visiem jaunajiem viesabonentiem, 
kuri nav paši izvēlējušies 4. panta 
6.a punkta nosacījumiem atbilstošu 
piedāvājumu vai atšķirīgu viesabonēšanas 
datu tarifu vai tarifu paketi viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kurā ietverts atšķirīgs 
tarifs par regulētajiem viesabonēšanas datu 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Regulas priekšlikums
12. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vietējie 
sakaru tīkla operatori, kas darbojas 
pierobežas apgabalā, izveido pārejas tarifa 
zonu, kurā esošie klienti par datu 
pārraides pakalpojumiem maksā 
pamatlikmi neatkarīgi no tā, kuras valsts 
tīklam tie pieslēgušies. Pārejas tarifi datu 
pārraidei nepārsniedz iekšzemes tarifus. 
Tās ir 10 kilometru platas zonas katrā 
robežas pusē.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Datu apjoma aprēķināšana vidējās 

mazumtirdzniecības cenas piemērošanas 
vajadzībām

Lai piemērotu datu Eiropas tarifa 
mazumtirdzniecības cenu, kuru vietējais 
mobilo sakaru operators iekasē no sava 
viesabonenta par datu viesabonēšanas 
regulēto pakalpojumu nodrošināšanu, 
attiecīgais datu apjoms tiek aprēķināts 
gigabaitos.

Or. de

Pamatojums

Telekomunikāciju nozarē strauji noris tehnoloģijas attīstība, tādēļ pārraidīto datu apjoms 
mazumtirdzniecības cenas piemērošanas vajadzībām ir jāaprēķina gigabaitos.
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Grozījums Nr. 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Vienlikmes tarifs

Sākot no 2015. gada 1. jūlija, operatori, 
kas nodrošina gan vietējos, gan 
viesabonēšanas sakaru pakalpojumus, 
visiem saviem klientiem papildus spēkā 
esošajiem tarifiem piedāvā un reklamē 
vienlikmes tarifu par zvaniem, SMS un 
datu izmantošanu, piedāvājot identiskas 
cenas neatkarīgi no tā, vai klients ir 
viesabonents vai ne.
Vienlikmes tarifs nepārsniedz 7. panta 
2. punktā, 9. panta 2. punktā un 12. panta 
2. punktā noteiktos cenas ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots
Nosacījumi vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības maksimālo tarifu 
priekšlaicīgai piemērošanas 

pārtraukšanai
1. Lai novērtētu konkurences attīstību 
viesabonēšanas tirgos, BEREC regulāri 
vāc datus par balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
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mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības tarifu izmaiņām. Šos 
datus Komisijai paziņo vismaz divas reizes 
gadā. Komisija tos publisko.
2. Ja pēc 2018. gada 30. jūnija vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs par vienu no 
viesabonēšanas pakalpojumiem (balss, 
SMS vai datu pakalpojums) nelīdzsvarotai 
datplūsmai starp operatoriem, kas 
neietilpst vienā grupā, krītas līdz 75 % no 
6. panta 2. punktā, 8. panta 1. punktā un 
11. panta 1. punktā norādītajiem 
maksimālajiem vairumtirdzniecības 
tarifiem vai zemāk, attiecīgajam 
viesabonēšanas pakalpojumam 
maksimālos vairumtirdzniecības tarifus 
vairs nepiemēro. Pamatojoties uz BEREC 
apkopotajiem tirgus datiem, Komisija 
regulāri pārbauda, vai šis nosacījums 
izpildās, un, ja tas izpildās, bez kavēšanās 
publicē Eiropas Savienības Oficiālā 
vēstneša C sērijā datus, kas apstiprina, ka 
uz attiecīgo pakalpojumu vairs neattiecas 
maksimālie vairumtirdzniecības tarifi.
3. Ja pēc tam, kad ir īstenota 5. pantā 
minētā viesabonēšanas pakalpojumu 
atsevišķā pārdošana, un līdz 2016. gada 
1. jūlijam vidējais mazumtirdzniecības 
tarifs Savienības mērogā ir krities līdz 
75 % no 7. panta 2. punktā, 9. panta 
2. punktā un 12. panta 2. punktā 
norādītajiem maksimālajiem 
mazumtirdzniecības tarifiem vai zemāk, 
maksimālie mazumtirdzniecības tarifi 
attiecīgajam viesabonēšanas 
pakalpojumam vairs nav spēkā. 
Pamatojoties uz BEREC apkopotajiem 
tirgus datiem, Komisija regulāri 
pārbauda, vai šis nosacījums izpildās, un, 
ja tas izpildās, bez kavēšanās publicē 
Eiropas Savienības Oficiālā vēstneša 
C sērijā datus, kas apstiprina, ka uz 
attiecīgo pakalpojumu vairs neattiecas 
maksimālie mazumtirdzniecības tarifi.
4. Attiecīgos maksimālos tarifus vairs 
nepiemēro, sākot ar tā mēneša pirmo 
dienu, kas seko datu publicēšanai, kuri 
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apstiprina, ka ir izpildījušies attiecīgi 2. 
vai 3. punktā norādītie nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 308
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pēc 2018. gada 30. jūnija vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs par vienu no 
viesabonēšanas pakalpojumiem (balss, 
SMS vai datu pakalpojums) nelīdzsvarotai 
datplūsmai starp operatoriem, kas 
neietilpst vienā grupā, krītas līdz 75 % no 
6. panta 2. punktā, 8. panta 1. punktā un 
11. panta 1. punktā norādītajiem 
maksimālajiem vairumtirdzniecības 
tarifiem vai zemāk, attiecīgajam 
viesabonēšanas pakalpojumam 

svītrots
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maksimālos vairumtirdzniecības tarifus 
vairs nepiemēro. Pamatojoties uz BEREC 
apkopotajiem tirgus datiem, Komisija 
regulāri pārbauda, vai šis nosacījums 
izpildās, un, ja tas izpildās, bez kavēšanās 
publicē Eiropas Savienības Oficiālā 
vēstneša C sērijā datus, kas apstiprina, ka 
uz attiecīgo pakalpojumu vairs neattiecas 
maksimālie vairumtirdzniecības tarifi.

Or. ro

Grozījums Nr. 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pēc tam, kad ir īstenota 5. pantā 
minētā viesabonēšanas pakalpojumu 
atsevišķā pārdošana, un līdz 2016. gada 
1. jūlijam vidējais mazumtirdzniecības 
tarifs Savienības mērogā ir krities līdz 
75 % no 7. panta 2. punktā, 9. panta 
2. punktā un 12. panta 2. punktā 
norādītajiem maksimālajiem 
mazumtirdzniecības tarifiem vai zemāk, 
maksimālie mazumtirdzniecības tarifi 
attiecīgajam viesabonēšanas 
pakalpojumam vairs nav spēkā. 
Pamatojoties uz BEREC apkopotajiem 
tirgus datiem, Komisija regulāri pārbauda, 
vai šis nosacījums izpildās, un, ja tas 
izpildās, bez kavēšanās publicē Eiropas 
Savienības Oficiālā vēstneša C sērijā datus, 
kas apstiprina, ka uz attiecīgo pakalpojumu 
vairs neattiecas maksimālie 
mazumtirdzniecības tarifi.

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

Or. en



AM\888051LV.doc 67/94 PE478.645v01-00

LV

Grozījums Nr. 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pēc tam, kad ir īstenota 5. pantā 
minētā viesabonēšanas pakalpojumu 
atsevišķā pārdošana, un līdz 2016. gada 
1. jūlijam vidējais mazumtirdzniecības 
tarifs Savienības mērogā ir krities līdz 
75 % no 7. panta 2. punktā, 9. panta 
2. punktā un 12. panta 2. punktā 
norādītajiem maksimālajiem 
mazumtirdzniecības tarifiem vai zemāk, 
maksimālie mazumtirdzniecības tarifi 
attiecīgajam viesabonēšanas 
pakalpojumam vairs nav spēkā.
Pamatojoties uz BEREC apkopotajiem 
tirgus datiem, Komisija regulāri 
pārbauda, vai šis nosacījums izpildās, un, 
ja tas izpildās, bez kavēšanās publicē 
Eiropas Savienības Oficiālā vēstneša
C sērijā datus, kas apstiprina, ka uz 
attiecīgo pakalpojumu vairs neattiecas 
maksimālie mazumtirdzniecības tarifi.

3. Šīs regulas 7. panta 2. punktā, 9. panta 
2. punktā un 12. panta 2. punktā norādītie 
maksimālie mazumtirdzniecības tarifi
vairs netiek piemēroti, tiklīdz patiešām ir 
izveidots vienotais mobilo sakaru tirgus ar 
vienu vienlikmes tarifu, aizliedzot 
atšķirīgu cenu noteikšanu iekšzemes un 
ES mēroga sakaru pakalpojumiem.
Tiklīdz šis nosacījums izpildās, Komisija 
bez kavēšanās publicē Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstneša C sērijā datus, kas 
apstiprina, ka uz attiecīgo pakalpojumu 
vairs neattiecas maksimālie 
mazumtirdzniecības tarifi.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pēc tam, kad ir īstenota 5. pantā 
minētā viesabonēšanas pakalpojumu 
atsevišķā pārdošana, un līdz 2016. gada 
1. jūlijam vidējais mazumtirdzniecības 
tarifs Savienības mērogā ir krities līdz 
75 % no 7. panta 2. punktā, 9. panta 
2. punktā un 12. panta 2. punktā 

svītrots
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norādītajiem maksimālajiem 
mazumtirdzniecības tarifiem vai zemāk, 
maksimālie mazumtirdzniecības tarifi 
attiecīgajam viesabonēšanas 
pakalpojumam vairs nav spēkā. 
Pamatojoties uz BEREC apkopotajiem 
tirgus datiem, Komisija regulāri 
pārbauda, vai šis nosacījums izpildās, un, 
ja tas izpildās, bez kavēšanās publicē 
Eiropas Savienības Oficiālā vēstneša 
C sērijā datus, kas apstiprina, ka uz 
attiecīgo pakalpojumu vairs neattiecas 
maksimālie mazumtirdzniecības tarifi.

Or. ro

Grozījums Nr. 312
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecīgos maksimālos tarifus vairs 
nepiemēro, sākot ar tā mēneša pirmo 
dienu, kas seko datu publicēšanai, kuri 
apstiprina, ka ir izpildījušies attiecīgi 2. 
vai 3. punktā norādītie nosacījumi.

4. Attiecīgie maksimālie tarifi ir jāatceļ 
tad (un tikai tad), kad ir pārliecība par to, 
ka tirgus konjunktūra ir pietiekama, lai 
visā ES un masu patēriņa tirgū 
ceļotājiem, kā arī biežiem viesabonentiem 
ierobežotu cenas tādā apmērā, kuru 
likumdevējas iestādes uzskata par 
atbilstīgu.

Or. en

Grozījums Nr. 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulēto viesabonēšanas zvanu un SMS Viesabonēšanas zvanu un SMS īsziņu 
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īsziņu mazumtirdzniecības tarifu 
pārskatāmība

mazumtirdzniecības tarifu pārskatāmība

Or. en

Grozījums Nr. 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 315
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai brīdinātu viesabonentu par to, ka tiks 
piemēroti viesabonēšanas tarifi zvanu 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai brīdinātu viesabonentu par to, ka tiks 
piemēroti viesabonēšanas tarifi zvanu 
veikšanai vai saņemšanai vai SMS īsziņu 
nosūtīšanai, izņemot, ja abonents nav 
jaunāks par 18 gadiem un ir paziņojis 
vietējām mobilo sakaru operatoram, ka 
viņam šis pakalpojums nav nepieciešams, 
vietējais mobilo sakaru operators, 
abonentam ierodoties valstī, kas nav 
abonenta vietējā sakaru tīkla valsts, bez 
nepamatotas kavēšanās automātiski bez 
maksas ar īsziņas pakalpojuma palīdzību 
nodrošina individualizētu 
pamatinformāciju par viesabonēšanas 
cenām (ieskaitot PVN), ko viesabonentam 
par zvanu veikšanu un saņemšanu un par 
SMS īsziņu nosūtīšanu piemēro 
apmeklētajā valstī.
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Or. en

Pamatojums

„Rēķinu šoks” būtu jānovērš jo īpaši nepilngadīgo gadījumā.

Grozījums Nr. 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

„Rēķinu šoks” būtu jānovērš jo īpaši nepilngadīgo gadījumā.

Grozījums Nr. 320
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 321
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietējie mobilo sakaru operatori visiem 
lietotājiem sniedz izsmeļošu informāciju 
par to, kā izvairīties no maksas par 
nejaušu viesabonēšanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 323
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietējie mobilo sakaru operatori veic 
nepieciešamos pasākumus, lai visiem 
viesabonentiem nodrošinātu informāciju
par Eiropas tarifa, SMS Eiropas tarifa un 
datu Eiropas tarifa pieejamību. Jo īpaši 
visiem viesabonentiem skaidri un 
nepārprotami sniedz informāciju par 
nosacījumiem saistībā ar Eiropas tarifu, 
saistībā ar SMS Eiropas tarifu un līdz 
2012. gada 30. jūnijam — saistībā ar datu 
Eiropas tarifu, kā noteikts 12. pantā. 
Periodiski visiem klientiem, kuri 
izvēlējušies citu tarifu, atgādina par 
Eiropas tarifu.

Vietējie mobilo sakaru operatori aktīvi 
informē visus viesabonentus par Eiropas 
tarifa, SMS Eiropas tarifa un datu Eiropas 
tarifa pieejamību. Jo īpaši visiem 
viesabonentiem skaidri un nepārprotami 
sniedz informāciju par nosacījumiem 
saistībā ar Eiropas tarifu, saistībā ar SMS 
Eiropas tarifu un līdz 2012. gada 
30. jūnijam — saistībā ar datu Eiropas 
tarifu, kā noteikts 12. pantā. Periodiski 
visiem klientiem, kuri izvēlējušies citu 
tarifu, atgādina par Eiropas tarifu.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Katrs vietējais mobilo sakaru 
operators visiem saviem viesabonentiem 
dod iespēju brīvi un bez maksas izvēlēties 
tehnisko risinājumu, kas sniedz 
informāciju par uzkrāto patēriņu, izteiktu 
valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā 
par regulētiem balss savienojuma un SMS 
viesabonēšanas pakalpojumiem trešās 
valstīs, un kas garantē, ka par noteiktā 
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laikposmā izmantotiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem uzkrātie izdevumi 
nepārsniedz noteiktu finansiālu 
ierobežojumu, ja vien klients pats nav 
piekritis to pārsniegt.
Šajā nolūkā vietējais mobilo sakaru 
operators nodrošina iespēju noteikt vienu 
vai vairākus maksimālos finansiālos 
ierobežojumus konkrētiem lietošanas 
laikposmiem, ja vien klients par 
attiecīgajiem ierobežojumiem ticis iepriekš 
informēts. Viens no šiem ierobežojumiem 
(standarta finansiālais ierobežojums) ir 
aptuveni (bet ne vairāk kā) EUR 50 (bez 
PVN) mēnesī par atlikto maksājumu. 
Turklāt vietējais mobilo sakaru operators 
var piedāvāt saviem klientiem citus 
ierobežojumus ar atšķirīgiem (t. i., 
augstākiem vai zemākiem) mēneša 
maksimālajiem finansiālajiem 
ierobežojumiem.
Šā punkta otrajā un trešajā daļā minētais 
standarta ierobežojums tiek piemērots 
visiem klientiem, kas nav izvēlējušies citu 
ierobežojumu. Klientiem, kas jaunāki par 
18 gadiem, šis ierobežojums ir aptuveni 
(bet ne vairāk kā) EUR 20 (bez PVN) 
mēnesī par atlikto maksājumu.
Katrs vietējais mobilo sakaru operators 
arī nodrošina to, ka uz viesabonenta 
mobilo tālruni vai citu ierīci tiek nosūtīts 
attiecīgs paziņojums (piemēram, ar SMS 
īsziņu), tiklīdz kopējais SMS un balss 
savienojumu viesabonēšanas 
pakalpojumu apjoms ir sasniedzis 50 % 
un 80 % no finansiālā ierobežojuma, par 
kuru ir panākta vienošanās. Ja klients 
nav jaunāks par 18 gadiem, viņam ir 
tiesības pieprasīt, lai operators izbeigtu 
sūtīt šādus paziņojumus, un viņam ir 
tiesības jebkurā brīdī bez maksas 
pieprasīt, lai vietējais mobilo sakaru 
operators atsāktu sniegt attiecīgo 
pakalpojumu.
Ja šis finansiālais ierobežojums citādi 
tiktu pārsniegts, uz viesabonenta mobilo 
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tālruni vai citu ierīci tiek nosūtīts 
paziņojums. Šajā paziņojumā tiek 
norādīts, kā klientam būtu jārīkojas, ja 
viņš vēlas turpināt saņemt šos 
pakalpojumus, norādot arī ar katru 
patērēto papildu vienību saistītās 
izmaksas. Ja klients nerīkojas, kā ieteikts 
saņemtajā paziņojumā, vietējais mobilo 
sakaru operators nekavējoties pārtrauc 
sniegt viesabonentam regulētos SMS un 
balss savienojumu viesabonēšanas 
pakalpojumus un iekasēt par tiem maksu, 
ja vien viesabonents nepieprasa turpināt 
vai atsākt šo pakalpojumu sniegšanu.
Ja klients lūdz iespēju izmantot 
„finansiālā ierobežojuma” pakalpojumu 
vai no tā atteikties, izmaiņas jāizdara 
vienas darbdienas laikā pēc attiecīgā 
pieprasījuma saņemšanas, tas jādara bez 
maksas un bez nosacījumiem vai 
ierobežojumiem saistībā ar citiem 
abonēšanas elementiem.

Or. en

Pamatojums

„Rēķinu šoks” par SMS un balss savienojumu viesabonēšanu būtu jānovērš arī tad, ja tiek 
izmantoti viesabonēšanas pakalpojumi trešās valstīs.

Grozījums Nr. 325
Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vietējie mobilo sakaru operatori 
saviem klientiem bez maksas piešķir 
iespēju noskaidrot izmantoto 
viesabonēšanas zvanu un viesabonēšanas 
SMS īsziņu apjomu gan skaita, gan 
attiecīgo izmaksu ziņā. Šī informācija tiek 
atjaunināta vismaz reizi dienā.   
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Or. de

Grozījums Nr. 326
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Pēc tam, kad citas dalībvalsts teritorijā ir 
nosūtīta SMS īsziņa, bet nosūtīšana nav 
bijusi veiksmīga, operators ar SMS īsziņu 
par to nekavējoties paziņo klientam.  

Or. de

Pamatojums

Lai pilnībā nodrošinātu pārrobežu sakarus, ir jāgarantē SMS īsziņu nosūtīšana.  

Grozījums Nr. 327
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Aizsardzība pret „rēķinu šoku” būtu jānodrošina arī priekšapmaksas abonentiem, kuriem 
paredzēta automātiska konta papildināšana, jo pastāv iespēja, ka nejaušības dēļ sākotnēji 
ierosinātā teksta darbības joma uz šādiem abonentiem nav attiecināta. Tāpat ir zināms, ka, 
ņemot vērā spēkā esošās saistības, dažiem priekšapmaksas abonentiem ir liegta iespēja 
izmantot datu viesabonēšanu.

Grozījums Nr. 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Vietējie mobilo sakaru operatori 
nodrošina, ka to viesabonenti gan pirms, 
gan pēc līguma noslēgšanas tiek atbilstīgi 
informēti par tarifiem, kurus piemēro par 
datu viesabonēšanas pakalpojumu 
izmantošanu gan Savienības teritorijā, gan 
ārpus tās, tādā veidā, kas atvieglo klientu 
izpratni par šādu pakalpojumu 
izmantošanas finansiālajām sekām un ļauj 
tiem uzraudzīt un kontrolēt savus 
izdevumus par datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem saskaņā ar 2. un 3. punktu. 
Panta 3. punktā minētie aizsargmehānismi 
neattiecas uz priekšapmaksas klientiem, 
kuri priekšapmaksas pakalpojumus 
izmanto bez automātiskas konta 
papildināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer
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Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 330
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 332
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Vietējo mobilo sakaru operators 
automātiski nosūta paziņojumu, kurā 
informē viesabonentu par to, ka tas 
izmanto viesabonēšanu, un kurā sniedz 
personalizētu tarifu pamatinformāciju par 
cenām, ko piemēro par datu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 
attiecīgajam viesabonentam attiecīgajā 
dalībvalstī, ja vien klients, kurš nav 
jaunāks par 18 gadiem, nav paziņojis 
savam vietējam mobilo sakaru sniedzējam, 
ka viņam šāda informācija nav vajadzīga.
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Or. en

Pamatojums

„Rēķinu šoks” būtu jānovērš jo īpaši nepilngadīgo gadījumā.

Grozījums Nr. 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 336
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu personalizētu tarifu pamatinformāciju 
nosūta uz viesabonenta mobilo tālruni vai 
e-pasta adresi vai citu ierīci, piemēram, kā 
SMS īsziņu, e-pastu vai kā uznirstošo logu 
datorā ikreiz, kad viesabonents ierodas citā 

Šādu personalizētu tarifu pamatinformāciju 
nosūta uz viesabonenta mobilo tālruni vai 
e-pasta adresi vai citu ierīci, piemēram, kā 
SMS īsziņu, e-pastu vai kā uznirstošo logu 
datorā ikreiz, kad viesabonents ierodas citā 



AM\888051LV.doc 83/94 PE478.645v01-00

LV

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šajā nolūkā vietējais pakalpojumu 
sniedzējs nodrošina iespēju noteikt vienu 
vai vairākus maksimālos finansiālos
ierobežojumus konkrētam lietošanas 
laikposmam ar noteikumu, ka klients, kurš 
nav jaunāks par 18 gadiem, ir iepriekš 
informēts par attiecīgajiem apjomiem.
Viens no šiem ierobežojumiem (standarta 
finansiālais ierobežojums) ir aptuveni (bet 
ne vairāk kā) EUR 50 (bez PVN) mēnesī 
par atlikto maksājumu. Klientiem, kas 
jaunāki par 18 gadiem, šis ierobežojums ir 
aptuveni (bet ne vairāk kā) EUR 20 (bez 
PVN) mēnesī par atlikto maksājumu.

Or. en
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Pamatojums

„Rēķinu šoks” būtu jānovērš jo īpaši nepilngadīgo gadījumā.

Grozījums Nr. 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vietējais pakalpojumu sniedzējs var arī 
noteikt apjoma veidā izteiktus 
ierobežojumus, ja klients, kurš nav 
jaunāks par 18 gadiem, ir iepriekš 
informēts par attiecīgajām summām. Viens 
no šiem ierobežojumiem (standarta apjoma 
ierobežojums) atbilst attiecīgai finansiālai 
summai, kas nepārsniedz EUR 50 (bez 
PVN) mēnesī par atlikto maksājumu.
Klientiem, kas jaunāki par 18 gadiem, šis 
ierobežojums ir aptuveni (bet ne vairāk 
kā) EUR 20 (bez PVN) mēnesī par atlikto 
maksājumu.

Or. en

Pamatojums

„Rēķinu šoks” būtu jānovērš jo īpaši nepilngadīgo gadījumā.

Grozījums Nr. 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

viesabonēšanas pakalpojumi ir sasnieguši 
50 % un 80 % no noteiktā finanšu vai 
apjoma ierobežojuma, par ko panākta 
vienošanās. Ja klients nav jaunāks par 
18 gadiem, viņam ir tiesības prasīt savam
mobilo sakaru operatoram pārtraukt sūtīt 
šādus paziņojumus un jebkurā brīdī bez 
maksas prasīt vietējam mobilo sakaru 
operatoram turpināt sniegt pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

„Rēķinu šoks” būtu jānovērš jo īpaši nepilngadīgo gadījumā.

Grozījums Nr. 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Cenu salīdzinājums

Visas cenas par abonentiem sniegtajiem 
balss savienojumu, SMS un datu 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības 
pakalpojumiem tiek norādītas ar PVN.
Komisija arī izvērtē to, cik pārredzami un 
salīdzināmi ir dažādie tarifi, kurus 
operatori piedāvā saviem klientiem, un 
pēc tam ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par turpmākiem pasākumiem, 
kas jāveic, lai nodrošinātu, ka klienti var 
viegli salīdzināt šos tarifus un tā vieglāk 
pieņemt lēmumu par pāriešanu no viena 
operatora pie cita.

Or. en

Pamatojums

Sarežģītā tarifu formāta un komplektācijas dēļ pašlaik nav viegli salīdzināt dažādos mobilo 
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sakaru tarifus, kurus piedāvā dažādi operatori. Komisijai tas būtu jāizvērtē. Lai netiktu 
slēptas izmaksas, būtu arī nepārprotami jānosaka, ka visos cenu piedāvājumos, kurus saņem 
klients, cenas ir norādītas ar PVN.

Grozījums Nr. 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un preventīvām. 
Piemērojot sankcijas, tiek uzlikts 
pienākums nodrošināt abonentiem 
kompensāciju, ja operators paildzina vai 
apgrūtina abonenta pāriešanu pie cita 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja.
Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo 
Komisijai ne vēlāk kā 2012. gada 30. martā 
un nekavējoties paziņo tai par jebkādiem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

Or. en

Grozījums Nr. 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai īsteno izmaiņas, kas vajadzīgas 
vienota mobilo sakaru tirgus izveidei, kā 
tas noteikts 4.a pantā, Komisija pēc 
apspriešanās ar BEREC un citām 
ieinteresētajām personām ne vēlāk kā 
2013. gada 1. janvārī iesniedz Eiropas 
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izvērtē arī: Parlamentam un Padomei jaunu 
priekšlikumu, kurā jāiekļauj arī 
ierosinājums atjaunināt 
vairumtirdzniecības tarifu ierobežojumus 
laikposmam no 2016. gada 1. jūlija līdz 
2020. gada 30. jūnijam, ņemot vērā to, kā 
būs mainījušās vairumtirdzniecības cenas 
par balss savienojumu, SMS un datu 
pārraides pakalpojumu sniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 346
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenu izmaiņas, lai 
viesabonentiem nodrošinātu balss, SMS un 
datu pakalpojumu sniegšanu, un attiecīgās
valsts līmeņa mobilo sakaru pakalpojumu 
izmaiņas dažādās dalībvalstīs, nošķirot 
klientus, kas izvēlas priekšapmaksu vai 
pēcapmaksu; un šo pakalpojumu kvalitāti 
un ātrumu;

– vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenu izmaiņas, lai 
viesabonentiem nodrošinātu balss, SMS un 
datu pakalpojumu sniegšanu, 
salīdzinājumā ar valsts līmeņa cenām par
mobilo sakaru pakalpojumiem dažādās 
dalībvalstīs, nošķirot klientus, kas izvēlas 
priekšapmaksu vai pēcapmaksu; un šo 
pakalpojumu kvalitāti un ātrumu;

Or. en

Pamatojums

Pats svarīgākais faktors ir cenu starpība starp vietējiem un viesabonēšanas tarifiem.

Grozījums Nr. 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenu izmaiņas, lai 
viesabonentiem nodrošinātu balss, SMS 
un datu pakalpojumu sniegšanu, un 
attiecīgās valsts līmeņa mobilo sakaru 
pakalpojumu izmaiņas dažādās 
dalībvalstīs, nošķirot klientus, kas izvēlas 
priekšapmaksu vai pēcapmaksu; un šo 
pakalpojumu kvalitāti un ātrumu;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 3. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– to, cik lielu labumu klienti ir guvuši no 
mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanas 
izmaksu samazināšanas, kā arī 
patērētājiem ar dažādiem zvanīšanas 
paradumiem pieejamo tarifu un produktu 
dažādību;

Or. en

Grozījums Nr. 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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viesabonēšanas tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzētajiem 
strukturālajiem risinājumi ir gūti rezultāti, 
veicinot konkurenci viesabonēšanas tirgū, 
lai varētu ieviest vienu vienlikmes tarifu.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– to, kā operatori īsteno strukturālo 
risinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 356
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 5.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– to, cik lielā mērā 4. panta 6.a punkta 
noteikumi ir veicinājuši šajā regulā 
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noteikto mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja no ziņojuma izriet, ka šajā regulā 
paredzētie strukturālie pasākumi nav 
pietiekami tādas konkurences veicināšanai 
viesabonēšanas tirgū, no kuras ieguvēji ir 
Eiropas patērētāji, Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
atbilstīgus ierosinājumus situācijas 
risināšanai. Komisija jo īpaši izpēta, vai 

2. Ja no ziņojuma izriet, ka šajā regulā 
paredzētie strukturālie pasākumi nav 
pietiekami tādas konkurences veicināšanai 
viesabonēšanas tirgū, no kuras ieguvēji ir 
Eiropas patērētāji, lai varētu ieviest vienu 
vienlikmes tarifu, Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ierosinājumus, kā īstenot tehniskās un 
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nepieciešams modificēt strukturālos 
pasākumus vai pagarināt jebkuru 7., 9. un 
12. pantā paredzēto maksimālo 
mazumtirdzniecības tarifu spēkā esamības 
termiņu.

strukturālās izmaiņas, kas vajadzīgas, lai 
patiešām tiktu izveidots vienotais mobilo 
sakaru tirgus ar vienu vienlikmes tarifu, 
aizliedzot atšķirīgu cenu noteikšanu 
iekšzemes un ES mēroga sakaru 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā zaudē spēku 2022. gada 30. jūnijā. Komisija ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
30. jūnijam izvērtē regulu, ņemot vērā tās 
īstenošanas procesā gūto pieredzi un 
paveikto, un nāk klajā ar jauniem 
priekšlikumiem, ja tādi nepieciešami.

Or. ro


