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PR_COD_1recastingam

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu 
publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta redakcija)
(COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0402),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0190/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas [..]1 atzinumu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas [...]2 atzinumu,

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu3,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2011. gada 25. novembra vēstuli Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi 
kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu 
negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai šo tekstu kodifikācija, negrozot 
to būtību,

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. /Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. /Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
3 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu konsekvenci un tiesisko noteiktību, skaidri jānosaka, ka attiecīgi piekļuves 
direktīvas noteikumi, tostarp noteikumi par nediskrimināciju un sadarbspēju, attiecas arī uz 
piekļuves tehniskajiem aspektiem šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Patērētājiem vajadzētu būt tiesībām
patērētājiem ērtā veidā izvēlēties 
viesabonēšanas pakalpojumus, ko pārdod 
atsevišķi no to iekšzemes mobilo sakaru 
pakalpojumu komplekta. Pašlaik ir 
vairākas iespējas tehniski īstenot 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instrumenta izveidi, tostarp 
duālā IMSI (divas atšķirīgas 
starptautiskās mobilo sakaru abonenta 
identitātes vienā SIM kartē), viena IMSI 
(viena starptautiskā mobilo sakaru 
abonenta identitāte, kuru kopīgi izmanto 
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būt pieejamiem jebkur Savienībā un 
vienāda līmeņa kvalitātē.

vietējais mobilo sakaru operators un 
viesabonēšanas pakalpojumu piedāvātājs) 
un duālās vai vienas IMSI kombinācija ar 
abonenta tiesībām pāriet pie pakalpojumu 
sniedzēja valstī, kuru tas apmeklē (pāreja 
uz vietējo pakalpojumu sniedzēju).  Ar šo 
regulu vajadzētu nevis noteikt konkrētus 
tehniskus risinājumus, lai sasniegtu mērķi 
izveidot atsevišķu viesabonēšanas 
pakalpojumu tirgu, bet gan pavērt 
iespējas visefektīvākajam un 
iedarbīgākajam risinājumam, tostarp 
kombinētiem risinājumiem, ko BEREC 
izveidos ciešā sadarbībā ar Komisiju,
jānosaka būtiski svarīgas prasības 
attiecībā uz tehniskajām iespējām, kurām 
ir jāatbilst ikvienam viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķas pārdošanas
instrumentam. Šajās būtiski svarīgajās 
prasībās vajadzētu iekļaut iespēju
patērētājiem ātri un viegli pirkt 
viesabonēšanas pakalpojumus no cita 
operatora, nemainot numuru, un 
viesabonēšanas pakalpojumiem vajadzētu 
būt pieejamiem jebkur Savienībā un 
vienāda līmeņa kvalitātē. Turklāt 
nevajadzētu likt šķēršļus viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantošanai ārpus 
Savienības vai trešo valstu iedzīvotājiem 
Savienībā. No būtiski svarīgajām 
prasībām izriet, ka ikvienam tehniskajam 
risinājumam ir jānodrošina pakalpojumu 
sadarbspēja.

Or. en

Pamatojums

Regulā vajadzētu iekļaut pamatkritērijus, kuriem būtu jāatbilst ikvienam viesabonēšanas 
pakalpojumu atsevišķas pārdošanas instrumentam, taču ar to nevajadzētu noteikt kādu 
konkrētu tehnoloģisku metodi.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
65. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(65) Lai nodrošinātu, ka regulējošās 
saistības attiecībā uz balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības cenām netiek 
saglabātas ilgāk nekā vajadzīgs, kad 
strukturālie risinājumi ir pilnībā ieviesti un 
viesabonēšanas tirgū ir pietiekami attīstīta 
konkurence, Komisija 2016. gadā pārskata 
šīs regulas darbību un analizē, vai regulas 
mērķi ir izpildīti.

Or. en

Pamatojums

Maksimālās vairumtirdzniecības cenas vajadzētu atcelt tikai tad, kad pilnībā sākusi darboties 
konkurence. Tādēļ šis lēmums ir jāpārskata, un tas ir jādara 2016. gadā, lai atvēlētu 
pietiekami daudz laika izveidoties konkurencei, kurai vajadzētu rasties strukturālo pasākumu 
rezultātā.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
66.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66a) Ir lielas atšķirības starp 
regulētajiem viesabonēšanas tarifiem 
Savienībā un viesabonēšanas tarifiem, kas 
patērētājiem jāmaksā, kad tie ceļo ārpus 
Savienības, un kas vēl aizvien ir augsti 
salīdzinājumā ar cenām Savienībā. Tā kā 
nav vienotas pieejas pārredzamībai un 
aizsardzības pasākumiem attiecībā uz 
viesabonēšanu ārpus Savienības, 
patērētāji nezina par savām tiesībām un 
nereti ir spiesti atteikties no mobilo 
sakaru izmantošanas ārvalstīs. Tam ir 
netieša negatīva ietekme uz iekšējā 
viesabonēšanas pakalpojumu tirgus 
izveidi. Tādēļ, risinot šo problēmu, ir arī 
jāpiemēro noteikti pārredzamības un 
aizsardzības pasākumi viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kas tiek sniegti ārpus 
Savienības.

Or. en

Pamatojums

Patērētāji, kas ceļo uz trešām valstīm, vēl aizvien var saņemt šokējoši lielus rēķinus, tādēļ 
aizsardzības noteikumi ir jāpaplašina, attiecinot tos arī uz (balss, SMS, datu) viesabonēšanas 
pakalpojumiem ārpus Savienības.  Šis grozījums ir daļa no grozījumu bloka, kas skar šo 
problēmu. Pārējie grozījumi ir Nr. 6, 8, 9, 40–43, 46 (daļēji) un 47–50. 

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Lai uzlabotu regulētu viesabonēšanas 
zvanu veikšanas un saņemšanas
mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību
Savienībā  un lai palīdzētu viesabonentiem 
pieņemt lēmumu par mobilā tālruņa 
izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo 
telefonsakaru pakalpojumu sniedzējiem 
bez maksas būtu jāpalīdz viesabonentiem 
viegli iegūt informāciju par viesabonēšanas 

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

informāciju par viesabonēšanas cenām,
izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus 
valstī, kurā viņi atrodas.  Turklāt 
operatoriem pēc pieprasījuma un bez 
maksas būtu jāsniedz saviem abonentiem, 
ja tie atrodas Savienībā, papildu 
informācija par datu pārraides 
pakalpojumu cenām par minūti vai par 
apjomu (ar PVN) attiecībā uz balss zvanu 
veikšanu un saņemšanu, kā arī SMS, MMS 
sūtīšanu un saņemšanu un citiem datu 
pārraides pakalpojumiem apmeklētajā 
dalībvalstī. Dažas patērētāju grupas var būt 
labi informētas par viesabonēšanas cenām, 
tāpēc operatoriem jānodrošina iespēja 
vienkārši atteikties no šā automātiskā 
ziņojumu pakalpojuma.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai gan atsaistīšana var palielināt dažādu mobilo sakaru cenu pārredzamību, tās rezultātā 
tarifi var kļūt arī sarežģītāki. Tādēļ vietējiem mobilo sakaru operatoriem ir jāsniedz saviem 
klientiem skaidra informācija par iespēju izvēlēties citu viesabonēšanas operatoru. Turklāt 
patērētājiem ir jāsniedz saprotama un pārredzama informācija par cenām un pakalpojuma 
īpatnībām.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71) Lai atvieglotu klientu izpratni par
šādu pakalpojumu izmantošanas 
finansiālajām sekām un ļautu viņiem 
uzraudzīt un kontrolēt savus izdevumus, 
vietējiem pakalpojumu sniedzējiem būtu 

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

piemēri par datu viesabonēšanas 
lietojumiem, piemēram, e-pastu, attēlu un 
tīmekļa pārlūkošanu, norādot aptuveno 
datu izmantošanas apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums
Pašlaik Eiropas patērētājus pret šokējoši augstiem rēķiniem viesabonēšanas gadījumā 
aizsargā automātiski aizsardzības mehānismi. Pēcapmaksas un priekšapmaksas abonentiem 
ir jānodrošina vienāda līmeņa aizsardzība.  Tādēļ nevajadzētu atteikties no aizsardzības 
mehānismiem, kas paredzēti priekšapmaksas abonentiem.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – k apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums
Lai risinātu BEREC konstatēto problēmu, MMS īssziņas ir jāizņem no datu viesabonēšanas 
pakalpojumu definīcijas, tomēr arī turpmāk uz tām jāattiecina noteikumi par pārredzamību.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir norādes uz šo risinājumu (duālo IMSI), taču referente uzskata, ka 
būtu tehniski iespējams stimulēt cita veida lietotāju izvēli un konkurenci un ir arī citas 
iespējas, piemēram, viena IMSI apvienojums ar iespēju pāriet pie vietēja pakalpojumu 
sniedzēja, un šīs alternatīvas varētu būt pievilcīgākas. Regulai principā jābūt neitrālai 
attiecībā uz tehniskajiem līdzekļiem, ar kuriem panāk atsaistīšanu, tajā jāņem vērā arī, ka 
nākotnē var parādīties jaunas, efektīvākas un iedarbīgākas alternatīvas.
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Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Cenu noteikšana par 
starpsavienojumu saistībā ar 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instrumenta nodrošināšanu, 
kas izveidots saskaņā ar 5. pantu, ir 
orientēta uz izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Pārvietots no 5. panta, jo cenu noteikšana par starpsavienojumu attiecas uz 
vairumtirdzniecības cenu noteikšanu.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas prasībām attiecībā uz piekļuvi un starpsavienojumiem ir jāatbilst piekļuves 
direktīvai (Direktīvai 2002/19), lai samazinātu dažādu interpretāciju risku, kas varētu rasties, 
piemēram, iekļaujot šajā regulā citu piekļuves definīciju. Starp attiecīgajām piekļuves 
direktīvas prasībām ir pienākumi attiecībā uz nediskrimināciju un sadarbspēju. Sk. 
17. grozījumu.
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Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu, ka regulatīvā pieeja 
attiecībā uz vairumtirdzniecības piekļuvi 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai ir 
konsekventa, BEREC ciešā sadarbībā ar 
Komisiju nosaka pamatnostādnes 
vairumtirdzniecības piekļuves 
nosacījumiem, kad šādas piekļuves nolūks 
ir sniegt viesabonēšanas pakalpojumus.

4. Lai nodrošinātu, ka regulatīvā pieeja 
attiecībā uz vairumtirdzniecības piekļuvi 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai ir 
konsekventa, BEREC ciešā sadarbībā ar 
Komisiju sešu mēnešu laikā pēc šīs 
regulas pieņemšanas nosaka 
pamatnostādnes vairumtirdzniecības 
piekļuves nosacījumiem, kad šādas 
piekļuves nolūks ir sniegt viesabonēšanas 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Uz piekļuvi un starpsavienojumiem 
šajā regulā attiecas arī attiecīgie piekļuves 
direktīvas 3. un 4. panta („Vispārīgie 
noteikumi piekļuvei un savstarpējam 
savienojumam” un „Uzņēmumu tiesības 
un pienākumi”) un 12. panta 
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(„Pienākumi piekļuvei īpašām tīkla 
iekārtām un to izmantošanai”) noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot ar 2014. gada 1. jūliju, vietējie 
mobilo sakaru operatori ļauj saviem 
abonentiem piekļūt jebkura savstarpēji 
savienota alternatīva viesabonēšanas 
operatora balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Līdz 1. punktā minētajam datumam 
vietējie mobilo sakaru operatori skaidrā, 
saprotamā un viegli pieejamā veidā
informē visus savus viesabonentus par 
iespēju atteikties no pašreiz izmantotajiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem un 
izvēlēties alternatīva viesabonēšanas 
operatora viesabonēšanas pakalpojumus
Viesabonentiem ir tiesības izvēlēties 
alternatīvu viesabonēšanas operatoru 
jebkurā laikā saskaņā ar 3. un 4. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Parasti patērētāji negribīgi pāriet pie cita piedāvātāja. Lai viņi varētu izdarīt informētu 
izvēli, jāizvirza prasība vietējiem mobilo sakaru operatoriem skaidrā un saprotamā veidā 
informēt savus klientus par izmaiņām un iespēju izvēlēties citu viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēju.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Periods, lai pārietu pie citiem viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem, ir pārāk garš un 
neattaisno patērētāju cerības. Tādēļ jābūt iespējai pāriet pie cita pakalpojumu sniedzēja, 
ilgākais, trīs darba dienu laikā. Ja klients izvēlas tādu vietējā mobilo sakaru operatora paketi, 
kurā iekļautas viesabonēšanas cenas, kas nav Eiropas tarifs, SMS Eiropas tarifs vai datu 
Eiropas tarifs, ieteiktais 3 mēnešu pārejas periods ir pārāk ilgs, un tam nevajadzētu pārsniegt 
divus mēnešus.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts



PR\885090LV.doc 19/42 PE476.117v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Sk. 22. grozījumu, viena operatora lietas izskatīšana ir šķērslis pārejai pie cita. 

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Valstu regulatori izmanto savas 
16. pantā paredzētās tiesības, lai cita 
starpā nodrošinātu, ka operatori, kuri 
aizkavē vai liek šķēršļus abonenta pārejai 
pie cita operatora, tiek pienācīgi sodīti, 
tostarp viņiem tiek noteikts pienākums 
izmaksāt kompensāciju abonentam.

Or. en
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Pamatojums

Līdzīgi kā universālo pakalpojumu direktīvas noteikumi par numura pārnešanu un, lai 
nodrošinātu atbilstību šai direktīvai, pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums atvieglot līgumu 
slēgšanu ar konkurentiem (tas gan ir atkarīgs arī no alternatīvā pakalpojumu sniedzēja 
rīcības), un, ja tie liek šķēršļus pārejai pie cita operatora, tiem ir jāpiemēro efektīvas 
sankcijas.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai nodrošinātu vienotā tirgus attīstību, 
viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 
pārdošanas instrumenta tehnisko 
risinājumu īstenošana jo īpaši atbilst 
šādām prasībām:

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tehniskā risinājuma ieviešana notiek 
vienlaicīgi visā Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tiešajiem lietotājiem ir iespējams 
paturēt savu mobilā tālruņa numuru;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tiešajiem lietotājiem ir iespējams viegli 
un ātri pieslēgties citam viesabonēšanas 
operatoram vai pārslēgties starp 
viesabonēšanas operatoriem, saglabājot 
savu vietējo mobilo sakaru operatoru;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nedrīkst būt šķēršļi Savienības 
viesabonētājiem trešās valstīs vai trešo 
valstu viesabonētājiem Savienībā; 

Or. en

Pamatojums

Regulas ierosinātajam formulējumam ir jābūt neitrālam attiecībā uz atsaistīšanas strukturālo 
risinājumu. Tā ka tehnoloģijas strauji attīstās, ir pāragri veicināt kāda viena risinājuma 
izmantošanu, jo nākotnē var parādīties citi piemēroti risinājumi. Priekšlikumā galvenā 
uzmanība jāpievērš pamatprasībām, kurām vajadzētu atbilst ikvienam tehniskajam 
risinājumam, tostarp, prasībai, ka patērētājs var saglabāt savu numuru. No pamatprasībām, 
kā arī no piekļuves direktīvas izriet, ka jebkuram risinājumam ir jābūt tādam, kas nodrošina 
maksimālu sadarbspējas līmeni, lai izvairītos no tehniska strupceļa.

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas 



PE476.117v01-00 22/42 PR\885090LV.doc

LV

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

pārdošanas vajadzībām operatori 
nodrošina, ka instrumenti, kas atbilst 
1. punkta prasībām, ir ieviesti vēlākais 
līdz 2014. gada 1. jūlijam. Nenosaka
nekādas tiešas maksas tiešajiem lietotājiem 
par atsevišķu viesabonēšanas 
pakalpojumu pārdošanas instrumenta 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

BEREC pēc apspriedēm ar ieinteresētajām 
pusēm un ciešā sadarbībā ar Komisiju 
saprātīgā termiņā, kas nepārsniedz trīs 
mēnešus pēc šīs regulas pieņemšanas, 
nosaka pamatnostādnes, kas atbilst 
1. punktā iekļautajām pamatprasībām,
attiecībā uz harmonizētiem tehniskajiem 
risinājumiem, kas saistīti ar atsevišķo 
viesabonēšanas pakalpojumu instrumentu, 
un attiecībā uz harmonizētām procedūrām 
viesabonēšanas pakalpojumu operatora 
maiņai. Pēc pamatota BEREC pieprasījuma 
Komisija minēto termiņu drīkst pagarināt.

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

Or. en

Pamatojums

BEREC ir cieši jāuzrauga šo pamatnostādņu izmantošana un jāizveido pārskatītas 
pamatnostādnes, ja tā konstatē, ka sākotnējo pamatnostādņu efektivitāte un iedarbīgums ir 
jāuzlabo.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pēc apspriešanās ar BEREC Komisijai ir 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
atbilstīgi 18.a pantam, lai izveidotu 
harmonizētus tehniskos risinājumus, kas 
saistīti gan ar atsevišķo viesabonēšanas 
pakalpojumu instrumentu, gan ar 
harmonizētām procedūrām 
viesabonēšanas pakalpojumu operatora 
maiņai.

Or. en

Pamatojums

Lai pieņemtu juridiski saistošu un tieši piemērojamu aktu, Komisijai būtu jābūt pilnvarām 
(taču tam nevajadzētu būt saistošam pienākumam) pēc apspriešanās ar BEREC pieņemt 
deleģētos aktus, lai nodrošinātu vienādus atsevišķas tirdzniecības instrumenta piemērošanas 
nosacījumus. Komisijai ir jābūt iespējai šādus deleģētos aktus pieņemt ātri.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
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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. 32
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā 
vidējā vairumtirdzniecības tarifa 
piemērošanas beigu datumam, kā noteikts 
šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs 
regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz 
EUR 0,07  un EUR 0,04  attiecīgi 2013.
gada 1. jūlijā un 2014.  gada 1. jūlijā.
Neskarot 19. pantu, maksimālais vidējais 
vairumtirdzniecības tarifs saglabājas 
EUR 0,04 šīs regulas spēkā esamības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa



PR\885090LV.doc 25/42 PE476.117v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez 
PVN, kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulēta viesabonēšanas zvana 
nodrošināšanu, var būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 
2012. gada 1. jūlija  nepārsniedz EUR 0,20
par minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,07  par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz 
EUR 0,15  un EUR 0,10 attiecīgi 
2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā
par veiktajiem zvaniem un EUR  0,06  par 
saņemtajiem zvaniem 2013.  gada 1. jūlijā
un EUR 0,05 no 2014. gada 1. jūlija. 
Neskarot 19. pantu, šīs regulētās 
maksimālās mazumtirdzniecības cenas 
Eiropas tarifam paliek spēkā līdz
2017. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 34
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 

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 
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priekšrocībām. Vietējais mobilo sakaru 
operators var aizkavēt pāreju uz citu tarifu, 
kamēr minimālajā noteiktajā laikposmā, 
kas nepārsniedz trīs mēnešus, ir spēkā 
iepriekšējais viesabonēšanas tarifs.

priekšrocībām. Vietējais mobilo sakaru 
operators var aizkavēt pāreju uz citu tarifu, 
kamēr minimālajā noteiktajā laikposmā, 
kas nepārsniedz divus mēnešus, ir spēkā 
iepriekšējais viesabonēšanas tarifs.”

Or. en

Grozījums Nr. 35
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 
tiek samazināts uz EUR 0,02 2013. gada 
1. jūlijā un EUR 0,01 2014. gada 1. jūlijā. 
Neskarot 19. pantu, regulētā 
vairumtirdzniecības maksa par regulētu 
viesabonēšanas SMS īsziņu sūtīšanu šīs 
regulas darbības laikā saglabājas 
EUR 0,01 apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2012.  gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez 
PVN), kuru vietējais mobilo sakaru 
operators drīkst piemērot tā viesabonentam 
par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai 

2. 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 0,10, 2012. gada 1. jūlijā 
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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.

tas tiek samazināts uz EUR 0,07, 
2013. gada 1. jūlijā uz EUR 0,06 un 
2014. gada 1. jūlijā uz 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. 37
Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 38
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 

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 
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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.

viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā 
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,25
apmērā, EUR 0,15 apmērā no 2013. gada 
1. jūlija un EUR 0,10 apmērā no 
2014. gada 1. jūlija par pārraidīto datu 
megabaitu. Neskarot 19. pantu, 
maksimālais vidējais vairumtirdzniecības 
tarifs par regulēto datu viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas 
darbības laikā saglabājas EUR 0,10 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības cena bez PVN, 
kuru vietējais mobilo sakaru operators 
drīkst piemērot savam viesabonentam par 
regulēta viesabonēšanas datu pakalpojuma 
sniegšanu, nepārsniedz EUR 0,50 par 
megabaitu. Maksimālā cena par 
izmantotajiem datiem tiek samazināta līdz 
EUR 0,30 un EUR 0,20 par izmantoto 
megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 
2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 19. pantu, 
regulētā maksimālā mazumtirdzniecības 
cena par izmantoto megabaitu saglabājas 
EUR 0,20 apmērā līdz 2017. gada 
30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jābūt iespējai, maksimums, vienas darba diena slaikā pārslēgtus uz Eiropas datu tarifu un no 
tā. Ja klients izvēlas tādu vietējā mobilo sakaru operatora paketi, kurā iekļautas 
viesabonēšanas cenas, kas nav Eiropas tarifs, SMS Eiropas tarifs vai datu Eiropas tarifs, 
ieteiktais 3 mēnešu pārejas periods ir pārāk ilgs, tādēļ pārslēgšanās periodam nevajadzētu 
pārsniegt divus mēnešus.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots
Nosacījumi vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības maksimālo tarifu 
priekšlaicīgai piemērošanas 
pārtraukšanai
1. Lai novērtētu konkurences attīstību 
viesabonēšanas tirgos, BEREC regulāri 
vāc datus par balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības tarifu izmaiņām. Šos 
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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 
apstiprina, ka ir izpildījušies attiecīgi 2. 
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vai 3. punktā norādītie nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Ja konkurence attīstīsies, kā plānots, un cenas būs ievērojami zemākas par tām, kas noteiktas 
ar drošības mehānismiem, šie drošības mehānismi automātiski kļūs mazsvarīgāki.  Ir tehniski 
sarežģīti paredzēt iespēju atcelt cenu ierobežojumus agrāk, un Komisijas ierosinātais 
konkurences garants (75 % slieksnis) ir neskaidrs. Tādēļ iespējai atcelt cenu ierobežojumus ir 
jābūt saistītai ar 19. pantā paredzēto pārskatīšanu(13. panta 1. punktā Komisija ir 
ierosinājusi to paplašināt un iekļaut tajā prasību BEREC sagatavot ziņojumus).

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulēto viesabonēšanas zvanu un SMS 
īsziņu mazumtirdzniecības tarifu 
pārskatāmība

Viesabonēšanas zvanu un SMS īsziņu 
mazumtirdzniecības tarifu pārskatāmība

Or. en

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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 
dalībvalsts, bez nepamatotas kavēšanās 
automātiski bez maksas ar īsziņas 
pakalpojuma palīdzību nodrošina 
individualizētu pamatinformāciju par 
viesabonēšanas cenām (ieskaitot PVN), ko 
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viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu un par SMS īsziņu nosūtīšanu 
piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

viesabonentam par zvanu veikšanu un 
saņemšanu un par SMS īsziņu nosūtīšanu 
piemēro apmeklētajā valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 44
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. 45
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā arī norāda 2. punktā minēto 
bezmaksas numuru precīzākas informācijas 
saņemšanai un informāciju par iespēju 
sazināties ar palīdzības dienestiem, bez 
maksas zvanot uz Eiropas neatliekamās 
palīdzības numuru 112.

Tajā arī norāda 2. punktā minēto 
bezmaksas numuru precīzākas informācijas 
saņemšanai un vajadzības gadījumā
informāciju par iespēju sazināties ar 
palīdzības dienestiem, bez maksas zvanot 
uz Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 
112.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus 1. punktam klientiem ir tiesības 
neatkarīgi no tā, kurā Savienības  vietā tie 

2. Papildus 1. punktam klientiem ir tiesības 
neatkarīgi no tā, kurā Savienības  vietā tie 
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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.

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 vai citām iekārtām, 
kas neatbalsta SMS funkciju.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vietējie mobilo sakaru operatori nodrošina, 
ka to viesabonenti gan pirms, gan pēc 
līguma noslēgšanas tiek atbilstīgi informēti 
par tarifiem, ko piemēro par datu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, 
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 attiecas gan uz 
priekšapmaksas abonentiem, gan uz 
pēcapmaksas abonentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 49
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. 50
Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Brīdinājumu par noteiktās robežvērtības sasniegšanu paplašināšana ārpus ES, lai pasargātu 
cilvēkus no šokējoši lieliem rēķiniem.

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šis pants attiecas arī uz tiem 
abonentiem, kuru datu viesabonēšanas 
pakalpojumus ārpus Savienības sniedz 
vietējais mobilo sakaru operators.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
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Deleģējuma īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus .
2. Pilnvaras pieņemt 5. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz šīs 
regulas piemērošanas laiku.
3. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 
tiesību aktu, tā vienlaikus par to paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
4. Deleģēts akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divu mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
līdz minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju, ka tie iebildumus 
neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu 
pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā strukturālo pasākumu īstenošana sāksies 2014. gadā, 2015. gadā būs pāragri spriest 
par to ietekmi uz viesabonēšanas tirgu. Tādēļ, lai gūtu labāku priekšstatu par tirgus darbību, 
izvērtēšana ir jāveic vēlāk, proti, ne agrāk kā 2016. gadā. Svarīgi, lai cenu ierobežojumi tiktu 
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atcelti tikai tad, kad tirgū valda konkurence.

Grozījums Nr. 54
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 un 
nākotnē paredzamās tendences, 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;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja no ziņojuma izriet, ka šajā regulā 
paredzētie 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, ieviest 
papildu pasākumus vai pagarināt jebkuru
6. līdz 9. pantā un 11. līdz 12. pantā 
paredzēto maksimālo vairumtirdzniecības 
vai mazumtirdzniecības tarifu spēkā 
esamības termiņu.

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Turklāt Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei. par regulas 
darbību ik pēc diviem gadiem pēc 
1. punktā paredzētā termiņa,  iekļaujot
ziņojumā pārraudzības pārskatu par 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 
Savienībā  un izvērtējumu par panākumiem 
šīs regulas mērķu sasniegšanā, tostarp 
atsauci uz 1. punktā minētajiem 
jautājumiem.

3. Turklāt Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei starpposma 
ziņojumu par regulas darbību divus gadus
pēc [regulas spēkā stāšanās datums] un
pēc tam reizi divos gados sniedz 1. punktā
minēto ziņojumu. Katrā ziņojumā iekļauj
pārraudzības pārskatu par viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā  un 
izvērtējumu par panākumiem šīs regulas 
mērķu sasniegšanā, tostarp atsauci uz 
1. punktā minētajiem jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
19. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai novērtētu konkurences attīstību 
viesabonēšanas tirgos, BEREC regulāri 
vāc datus par balss zvanu, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības tarifu izmaiņām. Šos 
datus Komisijai paziņo vismaz divas reizes 
gadā. Komisija tos publisko.

Or. en

Pamatojums

Pārskatīšana jāparedz gadu vēlāk, lai būtu iespējams pilnībā novērtēt konkurences attīstību 
dažādos viesabonēšanas tirgu segmentos.  Tā arī jāpaplašina, lai Komisijai būtu pienākums 
ne vien pagarināt drošības ierobežojumu termiņu vai grozīt strukturālos pasākumus, bet arī 
dažādot drošības ierobežojumus, ja tos nav iespējams atcelt, vai arī ieviest papildu 
strukturālos pasākumus.  Komisija balstās uz regulāriem BEREC ziņojumiem (šī norma 
pārcelta no Komisijas priekšlikuma 13. panta).
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PASKAIDROJUMS

I. Ievads

Miljoniem eiropiešu ik dienas izmanto mobilo tālruni, lai zvanītu, sūtītu un saņemtu SMS 
īsziņas vai izmantotu internetu. Mobilo sakaru lietotāju skaits palielinās no dienas uz dienu. 
Līdz ar to nemitīgi palielinās arī potenciālo viesabonēšanas pakalpojumu izmantotāju skaits. 
Piemēram, saskaņā ar jaunāko Eurobarometer aptauju par viesabonēšanas pakalpojumu 
izmantošanu tikai trīs ceturtdaļas aptaujāto atzina, ka, pēdējoreiz uzturoties ārzemēs, ir 
izmantojuši viesabonēšanu, lai zvanītu, sūtītu SMS īssziņas vai izmantotu internetu1. 

Neraugoties uz šīm tendencēm, vairums eiropiešu, atrodoties ārzemēs, izslēdz savus mobilos 
tālruņus bailēs no tā, ka pēc tam varētu saņemt šokējoši lielu rēķinu. Atgriežoties no 
ārzemēm, ļoti daudzi cilvēki saņem milzīgus rēķinus par mobilo sakaru izmantošanu ārzemēs. 
Kas attiecas uz datu viesabonēšanu, tikai 19  % no tiem, kas ārzemēs lieto savu mobilo tālruni 
interneta lietošanai, uzskata, ka cenas ir normālas2. Saskaņā ar Komisijas informāciju pašlaik 
vidējā cena par vienu megabaitu ir EUR 2, bet īpašos gadījumos tā var sasniegt pat EUR 123. 
Šīs drūmās situācijas iemesls ir tas, ka viesabonēšanas tirgū vēl aizvien trūkst konkurences. 

Pārāk augstie viesabonēšanas tarifi un līdz ar to zemais viesabonēšanas pakalpojumu 
izmantošanas līmenis ES nav nedz Eiropas patērētāju, nedz Eiropas tautsaimniecības 
interesēs. Šī tendence nav savienojama ar ideju par vienotu digitālo Eiropas tirgu. 

Regulas priekšlikuma mērķis ir mainīt šo situāciju. Savā 2010. gada paziņojumā „Digitālā 
programma Eiropai”4 Komisija ir izvirzījusi mērķi līdz 2015. gadam izlīdzināt viesabonēšanas 
un vietējo mobilo sakaru operatoru tarifus. Eiropas Parlaments to ir prasījis jau gadiem un 
aicinājis Komisiju aizstrādāt likumdošanas priekšlikumu.  

II. Pašreizējais tiesiskais regulējums un tā ietekme uz viesabonēšanas tirgu

Jau 2007. gada jūnijā Eiropas Parlaments kopā ar Padomi pieņēma pirmo regulu par  
viesabonēšanu publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos Kopienā5, lai veicinātu netraucētu 
iekšējā tirgus darbību, vienlaikus panākot augstu patērētāju aizsardzības līmeni un sekmējot 
konkurenci un pārredzamību tirgū. 2008. gadā Komisija pārskatīja šīs regulas darbību un 
secināja, ka konkurences līmenis vēl aizvien nav apmierinošs. Tā attiecīgi ierosināja izmaiņas 

                                               
1 Eurobarometer īpašā aptauja Nr. 365 „Ziņojums par viesabonēšanu 2010. gadā”, 2011. gada februāris; 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 Sk. iepriekšējo atsauci.
3 Eiropas Komisija „Starpposma ziņojums par viesabonēšanas pakalpojumu situācijas attīstību Eiropas 
Savienībā”, 2010. gada jūnijs; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:de:PDF
4 Eiropas Komisija „Digitālā programma Eiropai”, 2010. gada maijs; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:DE:PDF
5 Regula (EK) Nr. 717/2007; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:DE:NOT
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viesabonēšanas regulējumā1. Eiropas Parlaments un Padome pieņēma šīs izmaiņas 2009. gada 
jūnijā. Ar to tika pagarināts regulas darbības termiņš un paplašināta tās darbības joma, lai 
ietvertu arī SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumus. Šīs grozītās viesabonēšanas regulas 
termiņš beidzas 2012. gada 30. jūnijā. 

Šobrīd spēkā esošā viesabonēšanas regula paredz cenu ierobežojumus balss zvanu un SMS 
īsziņu viesabonēšanai kā vairumtirdzniecībā, tā mazumtirdzniecībā. Cenu ierobežojums 
noteikts arī datu viesabonēšanai, taču tas attiecas tikai uz vairumtirdzniecību. 

Tika ieviesti arī pārredzamības noteikumi patērētāju aizsardzības nolūkā. Tie paredz, ka 
operatoriem ir pienākums informēt savus klientus par viesabonēšanas tarifiem, tiklīdz klienti 
ierodas citā dalībvalstī. Turklāt, lai pasargātu klientus no šokējoši lieliem rēķiniem, datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem noteikts cenas ierobežojums EUR 50 apmērā un tas attiecas 
uz visiem klientiem, kas nav izvēlējušās citu cenas ierobežojumu.

No Komisijas 2011. gada jūlija starpposma ziņojuma par viesabonēšanas pakalpojumu 
situācijas attīstību ES2 izriet, ka mobilo sakaru operatori ir pazeminājuši viesabonēšanas 
tarifus atbilstīgi ieviestajiem ES cenas ierobežojumiem. Tomēr patērētājiem vēl aizvien netiek 
piedāvāti tarifi, kas būtu ievērojami zemāki par cenas ierobežojumu. Komisija uzskata, ka tam 
par iemeslu ir nepietiekami attīstītā konkurence viesabonēšanas tirgū un pastāvošās 
strukturālās problēmas. 

III. Komisijas priekšlikums jaunam viesabonēšanas regulējumam 

Lai palielinātu konkurenci, Komisija regulas priekšlikumā ierosina divpusēju pieeju. 
Pašreizējos tarifu ierobežojumus papildinās strukturāli pasākumi. 

1. Strukturālie pasākumi

Regulas priekšlikums paredz divus konkrētus strukturālos pasākumus, ar kuru palīdzību 
vajadzētu spēt novērst ES viesabonēšanas tirgū trūkstošo konkurenci. Referente atzinīgi vērtē 
šo jauno un inovatīvo pieeju, taču uzskata, ka īstenošanas pasākumus varētu uzlabot. 

a) Vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuve

Jāatvieglo tirgus piekļuve alternatīviem operatoriem, kuriem nav pašiem sava tīkla 
(piemēram, virtuālo mobilo sakaru tīklu operatoriem (MVNO)), nodrošinot, ka tīklu operatori 
citās dalībvalstīs piešķirs viņiem piekļuvi saviem tīkliem par regulētām vairumtirdzniecības 
cenām („vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuve”). Tam vajadzētu palielināt operatoru 
konkurenci viesabonēšanas tirgū un līdz ar to stimulēt patērētājiem pievilcīgāku cenu un 
pakalpojumu piedāvāšanu.  

Referente uzskata — lai nodrošinātu visiem alternatīvajiem operatoriem vienlīdzīgu piekļuvi 
                                               
1 Regula (EK) Nr. 544/2009; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:DE:PDF
2 Eiropas Komisija „Starpposma ziņojums par viesabonēšanas pakalpojumu situācijas attīstību Eiropas 
Savienībā”, 2010. gada jūnijs; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:de:PDF
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vairumtirdzniecības tirgum, pasākumā, kura mērķis ir nodrošināt šādu vienlīdzīgu pieeju, ir 
jāiekļauj noteikumi par nediskrimināciju. Tādā veidā šie pasākumi atbilstu 2002. gada 
piekļuves direktīvas1 noteikumiem. Ar prasību piešķirt piekļuvi būs iespējams panākt vēlamo 
rezultātu tikai tad, ka tīklu operatoriem būs pienākums pret visiem alternatīvajiem 
operatoriem izturēties vienādi.

b) Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķa pārdošana

Otrs strukturālais pasākums attiecas uz mazumtirdzniecību. Paredzēts, ka nākotnē 
patērētājiem vajadzētu būt iespējai pirkt viesabonēšanas pakalpojumus no operatora, kas nav 
viņu vietējais mobilo sakaru operators. Tas ļautu patērētājiem slēgt atsevišķus, lētākus 
viesabonēšanas līgumus ar konkurējošiem operatoriem („viesabonēšanas pakalpojumu 
atsevišķa pārdošana”).

Principā referente uzskata, ka šis atsaistīšanas pasākums ir piemērots. Paliek jautājums, cik 
lielā mērā regulā ir jāparedz tehniskie pasākumi. Referente uzskata, ka, ņemot vērā pašreizējo 
straujo tehnoloģiju attīstību, BEREC ES viesabonēšanas profils ir jānosaka ciešā sadarbībā ar 
Komisiju. Viesabonēšanas regulā ir jāparedz tikai pamatprincipi tehniskajiem risinājumiem 
nākotnē (piemēram, jāparedz iespēja saglabāt savu tālruņa numuru).

2. Cenu ierobežojumi

Kamēr strukturālie pasākumi vēl pilnībā nedarbojas un lielākas konkurences rezultātā nav 
samazinājušās mazumtirdzniecības cenas, tirgus regulācijas priekšlikumam ir jāparedz 
pakāpeniska pašreizējo vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu ierobežojumu 
samazināšana balss zvanu un SMS viesabonēšanas tarifiem un pirmo reizi jānosaka cenu 
ierobežojumi mobilo datu pakalpojumiem. Komisija ierosina, ka no 2014. gada jūlija 
patērētāji, atrodoties ārzemēs, maksās ne vairāk kā EUR 0,24 par izejošajiem zvaniem, EUR 
0,10 par ienākošajiem zvaniem, EUR 0,10 par SMS īssziņu saņemšanu un EUR 0,50 par 
lejuplādēto datu megabaitu un interneta izmantošanu.

Referente atzinīgi vērtē pirmo mēģinājumu ES līmenī regulēt cenu ierobežojumus datu 
viesabonēšanas tarifiem. 2009. gadā datu viesabonēšanas pakalpojumu apjoms palielinājās par 
40 %2. Ņemot vērā viedo telefonu un citu mobilo ierīču izplatību, šī tendence ir jāsaglabā, un 
datu viesabonēšanas tarifu regulācija ir ārkārtīgi svarīga.

Tomēr referente uzskata, ka Komisijas ierosinātie cenu ierobežojumi nav pietiekami vērienīgi. 
Neatkarīgas aptaujas liecina, ka faktiskās operatoru izmaksas, kas rodas, nodrošinot 
viesabonēšanas pakalpojumus, ir stipri zemākas par ierosinātajiem vairumtirdzniecības cenu 
ierobežojumiem.3 Referente uzskata, ka jo īpaši ierosinātās viesabonēšanas 
mazumtirdzniecības cenas ir pārāk augstas. Robežas, kas ir četras vai piecas reizes lielākas 
par vairumtirdzniecības cenu, ir pilnībā pamatotas.
                                               
1 Regula (EK) Nr. 2002/19/EKhttp://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:DE:PDF
2 Eiropas Komisijas starpposma ziņojums par viesabonēšanas pakalpojumu situācijas attīstību Eiropas Savienībā, 
2010. gada jūnijs; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:EN:PDF
3 BEREC „MTR standartu analīze”, 2011. gada janvāris/jūlijs; http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf un 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf
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Tādēļ referente atbalsta zemākus cenu ierobežojumus balss zvanu, SMS un jo īpaši datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem gan vairumtirdzniecībā, gan mazumtirdzniecībā. Vienlaikus 
referente apzinās, ka operatoriem arī ir jādod iespēja gūt pienācīgu peļņu, kas kompensētu 
viņu ieguldījumus tīklu paplašināšanā. 

3. Pasākumi pārredzamības un patērētāju aizsardzības uzlabošanai

Pašreizējā viesabonēšanas regula paredz daudz dažādu pārredzamības noteikumu, kas ir 
veicinājuši pienācīga patērētāju aizsardzības līmeņa sasniegšanu. Ierodoties zonā, kurā 
pakalpojumu sniedz ārvalstu operators, lietotāji saņem SMS ar informāciju par balss zvanu, 
SMS un datu viesabonēšanas tarifiem, ieviesta arī iespēja bloķēt mobilā interneta 
pakalpojumus, lai, sasniedzot noteiktu summu, patērētājiem ir jāapstiprina, vai viņi vēlas 
turpināt viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu.

Referente uzskata, ka bez jauno strukturālo pasākumu ieviešanas ir vajadzīgi arī citi 
pārredzamības pasākumi, piemēram, viegli saprotama informācija par iespējām un tarifiem, 
kas patērētājiem ir pieejami sakarā ar atsaistīšanas pasākumiem. Referente vēlas nodrošināt, 
ka nākotnē viesabonēšanas līgumi būs skaidri un saprotami. 

Ziņojumā arī paredzēta iespēja brīdināt patērētāju, kad tas atrodas ārpus ES, lai pasargātu viņu 
no pārāk liela rēķina. Turpmāk brīdinājumus vajadzēs sniegt ne tikai par datu viesabonēšanas 
tarifiem, tiem vajadzēs attiekties arī uz balss zvanu un SMS tarifiem. Svarīgi, lai šādus 
brīdinājumus saņemtu gan priekšapmaksās, gan pēcapmaksas abonenti. 


