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Jordi, par dažu pakalpojumu maksu saskaņošanu Eiropas līmenī

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz veikt dažu pakalpojumu maksu saskaņošanu Eiropas līmenī, 
īpaši mobilā telefona tarifus un banku maksas, lai Eiropas pilsoņi varētu just, ka viņi patiešām 
dzīvo kopējā tirgū.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Lūgumraksta iesniedzēja aprakstītajā situācijā ir norāde uz vienādu mobilā telefona tarifu 
piemērošanu visās dalībvalstīs un viesabonēšanas tarifu atcelšanu. Tāpat lūgumraksta 
iesniedzējs norāda uz dažādām banku maksām un procentu maksām, kuras viena un tā pati 
iestāde piemēro dažādās dalībvalstīs. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka EK strādā lielo uzņēmumu, 
amatpersonu un politiķu interesēs, nevis iedzīvotāju/patērētāju interesēs.

Komisijas komentāri
Iekšzemes mobilā telefona mazumtirdzniecības tarifi nav reglamentēti ES līmenī. Būtībā 
valstu telekomunikāciju regulatīvajām iestādēm ir iespēja uzlikt atbilstošus 
mazumtirdzniecību regulējošos nosacījumus konkrētam telekomunikāciju operatoram atkarībā 
no tā, vai tiek uzskatīts, ka šim operatoram attiecīgajā tirgū ir būtiska ietekme tirgū (BIT), un 
pēc ES tiesiskajā regulējumā sniegtas konsultāciju procedūras. Taču visā Eiropas Savienībā 
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iekšzemes mobilās telefonijas pakalpojumu mazumtirdzniecības tirgus uzskata par 
konkurētspējīgiem, un operatoriem nepiemēro nekādus mazumtirdzniecības nosacījumus.

ES ar Viesabonēšanas regulu iejaucās mobilo sakaru viesabonēšanas jomā konkrētu pārrobežu 
iezīmju un viesabonēšanas pakalpojumu tirgu struktūras dēļ, kā arī tādēļ, ka dalībvalstu 
regulatīvās valsts iestādes nespēja efektīvi risināt konkurētspējas spiediena trūkuma un 
attiecīgo nepamatoti augsto viesabonēšanas cenu jautājumu. Piemērojot šo regulu, tika veikti 
konkrēti pasākumi, lai panāktu patiesu iekšējo tirgu zvanu pakalpojumiem visā ES, ietverot 
pasākumus, lai novērstu tās pārmērīgās maksas par balss, datu un īsziņu pakalpojumiem, ko 
patērētāji maksā, ceļojuma laikā izmantojot mobilos telefonus viesabonēšanas režīmā citā ES 
dalībvalstī. Turklāt 2011. gada 6. jūlijā Komisija pieņēma priekšlikumu pārskatīt 
Viesabonēšanas regulu. Komisijas priekšlikuma mērķis ir atrisināt problēmas galveno cēloni, 
t. i., konkurētspējas un patērētāju izvēles iespēju trūkumu, kas ir augsto viesabonēšanas 
maksu jautājuma pamatā. Tas tiks veikts, nodrošinot atvērtu tirgu dažādu veidu pakalpojuma 
sniedzējiem un palielinot patērētāju izvēles iespējas un informētību, ļaujot tiem iegādāties 
viesabonēšanu arī kā atsevišķu pakalpojumu lietotājiem draudzīgā veidā.

Banku nodevu un kreditoru noteikto procentu maksu līmeņi un sliekšņi ES līmenī nav 
saskaņoti. Par to ir atbildīgas dalībvalstu varas iestādes, un tādēļ tas ir valsts kompetencē.
Komisijas kompetencē ir rīkoties tikai ES tiesību aktu pārkāpšanas gadījumā. Tomēr pašreiz 
Komisija ir iesaistījusies diskusijās ar Eiropas banku nozares pārstāvjiem, lai izstrādātu 
iniciatīvu par banku nodevu pārredzamību un salīdzināmību. Priekšlikuma mērķis ir 
standartizēt informācijas par banku nodevām publiskošanu valstu līmenī, un to izstrādā ciešā 
sadarbībā ar patērētāju pārstāvjiem.

Secinājumi

Lūgumrakstā nav norādes uz Kopienas tiesību aktu pārkāpumu. Pašlaik Eiropas Komisija 
neplāno veikt vēl kādus pasākumus papildus nesenajam Viesabonēšanas regulas pārskatīšanas 
priekšlikumam vai pieņemt kādu konkrētu tiesību aktu saistībā ar banku nodevu un procenta 
maksu saskaņošanu. Taču, lai turpinātu uzlabot iekšējā tirgus darbību, Eiropas Komisija plāno 
dalībvalstīs uzlabot banku nodevu pārredzamību, kas tiek uzskatīts par svarīgu instrumentu, 
lai ļautu patērētājiem veikt uz informāciju balstītas izvēles un pilnībā izmantot konkurences 
sniegtās priekšrocības banku mazumtirdzniecības pakalpojumu nozarē.


