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Temats: Lūgumraksts Nr. 1257/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giovanni 
Malfettone, par iekšzemes un starptautisko īsziņu pakalpojuma cenu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Eiropas tarifa ieviešana ir radījusi paradoksālu situāciju 
attiecībā uz īsziņu pakalpojumu Itālijā, no vienas puses, un pārējā Eiropas daļā, no otras 
puses, norādot, ka īsziņas nosūtīšana no Itālijas uz citu dalībvalsti maksā no EUR 0,25 līdz 
0,30, bet augstākā īsziņas sūtīšanas cena no citas dalībvalsts uz Itāliju ir EUR 0,13. Viņš 
apgalvo, ka iekšējā tirgus ietvaros Eiropas Parlamentam būtu jānodrošina, lai maksa visās ES 
dalībvalstīs atbilstu augstākajam Eiropā noteiktajam tarifam un lai ES politika šajā jomā tiktu 
paplašināta attiecībā uz telefona zvaniem un datu pārraidi, ņemot vērā lielās atšķirības šo 
pakalpojumu cenās un rēķinu samaksas metodēs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz maksu par īsziņas nosūtīšanu no Itālijas uz citu 
dalībvalsti (maksa esot no EUR 0,25 līdz 0,30) un uzskata, ka šī maksa nedrīkstētu pārsniegt 
EUR 0,13, kas ir augstākais Eiropā noteiktais tarifs, ja izmanto viesabonēšanas režīmu 
ārvalstīs. Viņš arī vēlas, lai ES politika šajā jomā tiktu paplašināta attiecībā uz telefona 
zvaniem un datu pārraidi, ņemot vērā lielās atšķirības šo pakalpojumu cenās un rēķinu 
samaksas metodēs.

Komisija strādā, lai panāktu patiesu iekšējo tirgu zvanu pakalpojumiem visā ES, un ir 



PE439.221v01-00 2/2 CM\805941LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

īstenojusi pasākumus, lai novērstu augstās maksas par balss pakalpojumiem, ko patērētāji 
maksā, ceļojuma laikā izmantojot mobilos telefonus viesabonēšanas režīmā citā ES 
dalībvalstī. Viesabonēšanas regulas, kas tika pieņemta 2007. gada jūnijā, vispārīgais mērķis 
bija panākt būtisku starptautiskās viesabonēšanas tarifu samazinājumu, jo tie veidoja būtisku 
šķērsli vienota tirgus izveidošanai. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumiem 2009. gada jūnijā 
tika pieņemti šīs regulas grozījumi, ar kuriem tika pagarināts tās darbības termiņš (par vēl 
diviem gadiem) un paplašināta darbības joma (lai novērstu augstās maksas par īsziņām 
viesabonēšanas režīmā un pārredzamības problēmas saistībā ar datu pārraides viesabonēšanas 
pakalpojumiem). Šī regula ir iekšējā tirgus instruments, un tā regulē tikai viesabonēšanas 
maksas, ko patērētāji maksā, ceļojuma laikā izmantojot savus mobilos telefonus citā ES 
dalībvalstī, jo agrāk piemērotie augstie tarifi bija šķērslis vienotam tirgum, un tā neattiecas uz 
maksu par iekšzemes mobilajiem pakalpojumiem.

Saistībā ar mobilo pakalpojumu tarifu, ieskaitot maksu par starptautiskajām īsziņām, 
noteikšanu valsts līmenī ar šo problēmu būtu jāvēršas valsts iestādēs, kas regulē elektronisko 
sakaru nozari. ES tiesiskais regulējums elektronisko sakaru jomā nodrošina valsts regulējošās 
iestādes ar instrumentiem, kas ļauj izpētīt konkurences līmeni valsts elektronisko sakaru 
tirgos, kā arī piemērot regulējošus noteikumus, ja iestādes uzskata, ka pastāv konkurences 
problēma. Turklāt valsts konkurences uzraudzības iestādēm ir tiesības atbilstoši iejaukties, lai 
risinātu konkurences jomā pastāvošās problēmas. 

Saskaņā ar Komisijas dienestu rīcībā esošo informāciju pēc tam, kad Itālijas regulējošā iestāde 
AGCOM un konkurences uzraudzības iestāde 2009. gada novembrī sāka izmeklēšanu saistībā 
ar īsziņu un multiziņu mazumtirdzniecības tarifu līmeni, Itālijas mobilo pakalpojumu 
sniedzēji apņēmās labprātīgi vienoties par maksimālās cenas ierobežošanu līmenī, kas īsziņām 
noteikts Viesabonēšanas regulā.

Nobeigumā ir būtiski uzsvērt, ka Komisijai ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka patērētāji ir labi 
informēti par dažādiem pieejamajiem tarifiem, kā arī par piemērojamiem nosacījumiem. 
Tādējādi saskaņā ar ES tiesisko regulējumu dalībvalstīm jānodrošina, ka gala lietotājiem un 
patērētājiem ir pieejama pārredzama un aktuāla informācija par piemērojamām maksām, 
tarifiem un standarta nosacījumiem saistībā ar piekļuvi sabiedriskajiem telefonu 
pakalpojumiem un to izmantošanu. Turklāt saskaņā ar Komisijas priekšlikumiem nesen tika 
pieņemti ES tiesiskā regulējuma grozījumi1, kam cita starpā būtu jānodrošina pilsoņiem 
pieejama labāka informācija, kas viņiem ļautu vienkāršā veidā saprast, kādus pakalpojumus 
viņi abonē un ar kādiem noteikumiem, ieskaitot piemērojamās cenas. Šiem pasākumiem būtu 
jāpalielina patērētāju informētība, jāaizsargā viņu likumīgās intereses un tādējādi jāveicina 
konkurences attīstība.”

                                               
1Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/136/EK (2009. gada 25. novembris), ar ko groza Direktīvu
2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un 
pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par 
tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2009/140/EK (2009. gada 25. novembris), ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem 
reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 
2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju 
savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu


