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ĪSS PAMATOJUMS

Viesabonēšanas papildmaksu atcelšana Eiropas pilsoņiem bija liels ieguvums. Kopš šī 
noteikuma ieviešanas gandrīz 170 miljoni iedzīvotāju ir guvuši labumu no cenām bez 
viesabonēšanas papildmaksas un izmantojuši pieslēgumu, ceļojot Savienības teritorijā. 

Tādēļ referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu pārstrādāt Viesabonēšanas regulu ar 
mērķi pagarināt spēkā esošo noteikumu darbības termiņu līdz 2032. gadam un paaugstināt 
patērētāju aizsardzības līmeni attiecībā uz pakalpojumu pārredzamību un kvalitāti. Pats par sevi 
saprotams, ka, lai mazumtirdzniecības papildmaksu atcelšana viesabonēšanai būtu ilgtspējīga 
un neradītu iekšzemes cenu pieaugumu klientiem, tā ir jāpapildina ar turpmāku 
vairumtirdzniecības cenu samazināšanu, lai veicinātu konkurenci iekšējā tirgū.

Atzinuma projektā referente galveno uzmanību pievērš šādiem jautājumiem.

1. Pakalpojumu kvalitāte

Referente atbalsta noteikumus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai klienti saņemtu patiesu 
“viesabonēšanu kā mājās”, tostarp arī pakalpojumu kvalitātes ziņā. Ja vien tehniski iespējams, 
viesabonēšanas pakalpojumi būtu jāsniedz klientiem ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tad, ja 
šādi pakalpojumi tiktu patērēti iekšzemē. Tādēļ referente uzskata, ka klientu līgumos būtu 
jāiekļauj skaidra un saprotama informācija par dažādiem pakalpojumu kvalitātes elementiem 
viesabonēšanas laikā. Turklāt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC) 
būtu jāpilnvaro sagatavot vadlīnijas, lai atvieglotu šo noteikumu īstenošanu, tostarp nodrošinātu 
klientiem efektīvu spēju panākt attiecīgo līguma noteikumu izpildi.

2. Pārredzamības pienākumi

Ir ārkārtīgi svarīgi pienācīgi informēt klientus par dažādu pakalpojumu izmantošanu 
viesabonēšanas laikā. Referente atbalsta Komisijas ierosināto izmaiņu vispārējo ievirzi, bet 
vienlaikus ierosina papildu pasākumus ar mērķi stiprināt patērētāju aizsardzību. 

Pirmkārt, tā kā ierosinātie noteikumi klientus aizsargā nepietiekami, tiek ierosināts, ka 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem robežvērtības jāpiedāvā automātiski.

Otrkārt, BEREC būtu jāpiešķir pilnvaras ne tikai sagatavot papildvērtības pakalpojumu 
datubāzi, bet arī izveidot citu datubāzi, kas nodrošinātu piekļuvi neatliekamās palīdzības 
dienestiem. Tādējādi viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem visās dalībvalstīs būs pieejams 
pilns un regulāri atjaunināts saraksts ar apstiprinātajiem neatliekamās palīdzīgas dienestu 
izsaukšanas veidiem.

Treškārt, konkrēta informācija par papildvērtības pakalpojumiem un apmeklētajā dalībvalstī 
apstiprinātajiem neatliekamās palīdzīgas dienestu izsaukšanas veidiem būtu jāpaziņo klientiem, 
izmantojot saiti sakaru nodibināšanas ziņojumā, ko klienti saņem, ierodoties dalībvalstī un 
uzsākot viesabonēšanas pakalpojumu.

Ceturtkārt, lai nodrošinātu klientu aizsardzību ceļojuma laikā, piemēram, ar lidmašīnu un jūras 
kuģiem, un lai pasargātu no negaidītiem lieliem rēķiniem no nejauša savienojuma ar tīkliem, 
kas nav sauszemes tīkli, ar automātisku nodošanu, referente ierosina attiecināt pārredzamības 
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pienākumus arī uz šādām situācijām.

3. Pārskatīšana

Referente uzskata, ka šīs regulas darbības jomai vajadzības gadījumā vajadzētu būt atvērtai 
turpmākām pārskatīšanām. Tāpēc referente iebilst pret deleģētā akta ieviešanu kā pamatu šīs 
regulas būtisko elementu pārskatīšanai. Būtiski svarīgu elementu pārskatīšana būtu jāveic, 
izmantojot parasto likumdošanas procedūru, kā tas ir bijis attiecībā uz regulas iepriekšējām 
versijām. Turklāt referente uzskata, ka regulāra ziņošana reizi divos gados ļaus uzraudzīt 
situāciju viesabonēšanas tirgū un sagatavot spēkā esošo noteikumu iespējamu pārskatīšanu. 
Referente arī uzskata, ka ziņošanas pienākumam reizi divos gados vajadzētu būt papildu 
elementiem, piemēram, tiem, kas saistīti ar nesen ieviestu pienākumu efektivitāti attiecībā uz 
pakalpojumu kvalitāti, to, vai klienti var saņemt patiesu “viesabonēšana kā mājās” pieredzi, 
un to, vai nākotnē būs vajadzīga godīgas izmantošanas politika.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/19/EK60, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2002/20/EK61, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2002/21/EK62, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2002/22/EK63 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2002/58/EK64 bija 
vērstas uz elektronisko sakaru iekšējā 
tirgus izveidi Savienībā, nodrošinot 
patērētāju augsta līmeņa aizsardzību ar 
augošas konkurences palīdzību. Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 
2018/197265 šīs direktīvas atcēla. 
Direktīvas (ES) 2018/1972 mērķis ir ES 
stimulēt ieguldīšanu ļoti augstas 
veiktspējas tīklos un to ierīkošanu, kā arī 
ieviest jaunus noteikumus par 
radiofrekvenču spektru mobilajai 
savienojamībai un 5G. Direktīva (ES) 

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/19/EK60, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2002/20/EK61, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2002/21/EK62, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2002/22/EK63 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2002/58/EK64 bija 
vērstas uz elektronisko sakaru iekšējā 
tirgus izveidi Savienībā, nodrošinot 
patērētāju augsta līmeņa aizsardzību ar 
augošas konkurences palīdzību. Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 
2018/197265 šīs direktīvas, izņemot 
Direktīvu 2002/58/EK, atcēla. Direktīvas 
(ES) 2018/1972 mērķis ir ES stimulēt 
ieguldīšanu ļoti augstas veiktspējas tīklos 
un to ierīkošanu, kā arī ieviest jaunus 
noteikumus par radiofrekvenču spektru 
mobilajai savienojamībai un 5G. 
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2018/1972 arī nodrošina, ka visiem 
pilsoņiem ir pieejami sakari par mērenu 
cenu, ieskaitot internetu. Tā uzlabo 
patērētāju tiesību aizsardzību un lietotāju 
drošību un atvieglina regulatīvu 
iejaukšanos.

Direktīvas (ES) 2018/1972 mērķis ir arī 
veicināt iekšējā tirgus attīstību un 
Savienības pilsoņu intereses. Tā cita 
starpā nodrošina, ka visiem pilsoņiem ir 
pieejami sakari par mērenu cenu, ieskaitot 
internetu. Tā uzlabo patērētāju tiesību 
aizsardzību un lietotāju drošību un 
atvieglina regulatīvu iejaukšanos.

__________________ __________________
60 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/19/EK (2002. gada 
7. marts) par piekļuvi elektronisko 
komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām 
iekārtām un to savstarpēju savienojumu 
(piekļuves direktīva) (OV L 108, 
24.4.2002., 7. lpp.).

60 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/19/EK (2002. gada 
7. marts) par piekļuvi elektronisko 
komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām 
iekārtām un to savstarpēju savienojumu 
(piekļuves direktīva) (OV L 108, 
24.4.2002., 7. lpp.).

61 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/20/EK (2002. gada 
7. marts) par elektronisko komunikāciju 
tīklu un pakalpojumu atļaušanu (Atļauju 
izsniegšanas direktīva) (OV L 108, 
24.4.2002., 21. lpp.).

61 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/20/EK (2002. gada 
7. marts) par elektronisko komunikāciju 
tīklu un pakalpojumu atļaušanu (Atļauju 
izsniegšanas direktīva) (OV L 108, 
24.4.2002., 21. lpp.).

62 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/21/EK (2002. gada 
7. marts) par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko 
komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva) (OV L 108, 24.4.2002., 
33. lpp.).

62 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/21/EK (2002. gada 
7. marts) par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko 
komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva) (OV L 108, 24.4.2002., 
33. lpp.).

63 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/22/EK (2002. gada 
7. marts) par universālo pakalpojumu un 
lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko 
sakaru tīkliem un pakalpojumiem 
(Universālā pakalpojuma direktīva) 
(OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.).

63 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/22/EK (2002. gada 
7. marts) par universālo pakalpojumu un 
lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko 
sakaru tīkliem un pakalpojumiem 
(Universālā pakalpojuma direktīva) 
(OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.).

64 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 
12. jūlijs) par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē (direktīva par privāto 
dzīvi un elektronisko komunikāciju) 
(OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

64 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 
12. jūlijs) par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē (direktīva par privāto 
dzīvi un elektronisko komunikāciju) 
(OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

65 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/1972 (2018. gada 
11. decembris) par Eiropas Elektronisko 

65 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/1972 (2018. gada 
11. decembris) par Eiropas Elektronisko 
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sakaru kodeksa izveidi (OV L 321, 
17.12.2018., 36. lpp.).

sakaru kodeksa izveidi (OV L 321, 
17.12.2018., 36. lpp.).

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Direktīvas (ES) 
2018/1972 109. pantu visiem 
galalietotājiem jābūt bezmaksas piekļuvei 
neatliekamās palīdzības dienestiem, 
izmantojot ārkārtas sakarus ar 
vispiemērotāko ārkārtējo izsaukumu 
centrāli (ĀIC). Dalībvalstīm arī 
jānodrošina, ka galalietotājiem invalīdiem 
ir pieejama piekļuve neatliekamās 
palīdzības dienestiem, izmantojot ārkārtas 
sakarus, un ka tā ir līdzvērtīga piekļuvei, 
kas ir citiem galalietotājiem. Dalībvalstu 
ziņā ir noteikt, kādi ārkārtas sakari ir 
tehniski realizējami, lai viesabonentiem 
nodrošinātu piekļuvi neatliekamās 
palīdzības dienestiem. Lai viesabonentiem 
nodrošinātu ārkārtas sakarus ar Direktīvas 
(ES) 2018/1972 109. panta nosacījumiem, 
apmeklētā sakaru tīkla operatoriem, 
izmantojot vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas līgumu, būtu jāinformē 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs par 
to, kāda veida ārkārtas sakari apmeklētajā 
dalībvalstī ir paredzēti ar valsts 
pasākumiem. Turklāt vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas nolīgumos būtu jāiekļauj 
informācija par tehniskajiem parametriem, 
lai nodrošinātu, arī viesabonentiem 
invalīdiem, piekļuvi neatliekamās 
palīdzības dienestiem, kā arī zvanītāja 
atrašanās vietas informācijas nosūtīšanu 
vispiemērotākajai ĀIC apmeklētajā 
dalībvalstī. Tādai informācijai jāļauj 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam 
par brīvu identificēt un nodrošināt ārkārtas 
sakarus un zvanītāja atrašanās vietas 
nosūtīšanu.

(19) Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencija par personu ar invaliditāti 
tiesībām (ANO Konvencija par personām 
ar invaliditāti) uzliek pienākumu pusēm 
veikt atbilstīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti 
vienlīdzīgi ar citiem ir piekļuve 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām un sistēmām. Šajā nolūkā 
saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/1972 
109. pantu visiem galalietotājiem jābūt 
bezmaksas piekļuvei neatliekamās 
palīdzības dienestiem, izmantojot ārkārtas 
sakarus ar vispiemērotāko ārkārtējo 
izsaukumu centrāli (ĀIC). Dalībvalstīm arī 
jānodrošina, ka galalietotājiem invalīdiem 
ir pieejama piekļuve neatliekamās 
palīdzības dienestiem, izmantojot ārkārtas 
sakarus, un ka tā ir līdzvērtīga piekļuvei, 
kas ir citiem galalietotājiem. Saskaņā ar šo 
direktīvu ārkārtas gadījuma saziņa ir 
sakaru līdzeklis, kas ietver ne tikai balss 
sakaru pakalpojumus, bet arī īsziņas, 
videosakarus vai citu veidu sakarus, 
piemēram, reāllaika tekstu, vispusīgu 
saziņu un teksta pārlikšanas 
pakalpojumus. Dalībvalstu ziņā ir noteikt, 
kādi ārkārtas sakari ir tehniski realizējami, 
lai viesabonentiem nodrošinātu piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem. Lai 
viesabonentiem nodrošinātu ārkārtas 
sakarus ar Direktīvas (ES) 2018/1972 
109. panta nosacījumiem, apmeklētā 
sakaru tīkla operatoriem, izmantojot 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
līgumu, būtu jāinformē viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs par to, kāda veida 
ārkārtas sakari apmeklētajā dalībvalstī ir 



AD\1236387LV.docx 7/31 PE692.718v02-00

LV

paredzēti ar valsts pasākumiem. Turklāt 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
nolīgumos būtu jāiekļauj informācija par 
tehniskajiem parametriem, lai nodrošinātu, 
arī viesabonentiem invalīdiem, piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem, kā arī 
zvanītāja atrašanās vietas informācijas, 
tostarp no mobilā tālruņa iegūstamas 
informācijas, nosūtīšanu vispiemērotākajai 
ĀIC apmeklētajā dalībvalstī. Tādai 
informācijai jāļauj viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējam par brīvu 
identificēt un nodrošināt ārkārtas sakarus 
un zvanītāja atrašanās vietas nosūtīšanu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Viesabonējot Savienībā, 
viesabonentiem vislielākajā mērā jābūt 
iespējai izmantot mazumtirdzniecības 
pakalpojumus, ko viņi abonē, un saņemt 
tikpat kvalitatīvus pakalpojumus, kādi ir 
viņu zemē. Tālab viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem jāveic 
nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, 
ka regulētie mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumi tiek sniegti ar 
tādiem pašiem nosacījumiem kā tad, ja tie 
tiktu izmantoti pašu zemē. Galvenais, 
viesabonēšanā jāpiedāvā klientiem tāda 
pati pakalpojumu kvalitāte, ja tas ir 
tehniski realizējams.

(28) Viesabonējot Savienībā, 
viesabonentiem jābūt iespējai izmantot 
mazumtirdzniecības pakalpojumus, ko viņi 
abonē, un pieredzēt tikpat kvalitatīvus 
pakalpojumus, kādi ir viņu zemē. Tālab 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka regulētie 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumi tiek sniegti ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā tad, ja tie tiktu izmantoti 
pašu zemē. Galvenais, viesabonēšanā 
jāpiedāvā klientiem tāda pati pakalpojumu 
kvalitāte, ja tas ir tehniski realizējams. 
Prasība piedāvāt tādu pašu pakalpojumu 
kvalitāti neskar viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēju spēju piedāvāt 
viesabonentiem augstāku pakalpojumu 
kvalitāti, it kā šāds pakalpojums tiktu 
sniegts iekšzemē. Turklāt viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem būtu 
jānodrošina, ka viesabonenti netiek 
nostādīti neizdevīgākā stāvoklī 
salīdzinājumā ar iekšzemes klientiem, kas 
izmanto tās pašas paaudzes mobilo sakaru 
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tīklu un tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāvar piemērot godīgas 
izmantošanas politiku attiecībā uz to 
regulēto mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumu patēriņu, kas 
tiek sniegti par piemērojamo iekšzemes 
mazumcenu. Godīgas izmantošanas 
politika ir paredzēta, lai novērstu to, ka 
viesabonenti ļaunprātīgi vai anomāli 
izmanto regulētos mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumus, piemēram, 
ka šādus pakalpojumus viesabonenti 
izmanto dalībvalstī, kas nav viņu 
iekšzemes pakalpojumu sniedzēja 
dalībvalsts, mērķiem, kas nav saistīti ar 
ceļošanu laiku pa laikam. Nepārvaramas 
varas gadījumos, kurus izraisījuši tādi 
apstākļi kā pandēmijas vai dabas 
katastrofas, kas viesabonentu piespiež 
pagarināt pagaidu uzturēšanās laiku citā 
dalībvalstī, viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem pēc viesabonenta pamatota 
pieprasījuma būtu jāapsver iespēja uz 
pienācīgu laiku pagarināt piemērojamo 
godīgas izmantošanas piešķīrumu. 
Godīgas izmantošanas politikai būtu jādod 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja 
klientiem iespēja patērēt regulēto 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumu apjomus par piemērojamo 
iekšzemes mazumcenu, kas saskan ar viņu 
attiecīgajiem tarifu plāniem.

(29) Viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāvar piemērot godīgas 
izmantošanas politiku attiecībā uz to 
regulēto mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumu patēriņu, kas 
tiek sniegti par piemērojamo iekšzemes 
mazumcenu. Godīgas izmantošanas 
politika ir ierobežota, lai novērstu to, ka 
viesabonenti ļaunprātīgi vai anomāli 
izmanto regulētos mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumus, piemēram, 
ka šādus pakalpojumus viesabonenti 
izmanto dalībvalstī, kas nav viņu 
iekšzemes pakalpojumu sniedzēja 
dalībvalsts, mērķiem, kas nav saistīti ar 
ceļošanu laiku pa laikam. Nepārvaramas 
varas gadījumos, kurus izraisījuši tādi 
apstākļi kā pandēmijas vai dabas 
katastrofas, kas viesabonentu piespiež 
pagarināt pagaidu uzturēšanās laiku citā 
dalībvalstī, viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem būtu uz pienācīgu laiku 
jāpagarina piemērojamais godīgas 
izmantošanas piešķīrums. Godīgas 
izmantošanas politikai būtu jādod 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja 
klientiem iespēja patērēt regulēto 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumu apjomus par piemērojamo 
iekšzemes mazumcenu, kas saskan ar viņu 
attiecīgajiem tarifu plāniem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
35. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Līgumā, kas ietver kādus regulētus 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumus, būtu jānorāda minētā 
regulētā mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojuma īpašības, 
ieskaitot gaidāmo pakalpojumu kvalitātes 
līmeni. Pakalpojuma sniedzējam būtu 
jādara pieejama informācija par attiecīgiem 
faktoriem, kas var ietekmēt pakalpojuma 
kvalitāti, piemēram, kādu tehnoloģiju 
pieejamību, pārklājumu vai izmaiņas ārēju 
faktoru, piemēram, topogrāfijas dēļ.

(35) Līgumā, kas ietver kādus regulētus 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumus, būtu jānorāda minētā 
regulētā mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojuma īpašības, 
ieskaitot gaidāmo pakalpojumu kvalitātes 
līmeni. Šajās specifikācijās būtu jāiekļauj 
skaidra un saprotama informācija par 
pakalpojumu kvalitātes līmeni, tostarp 
informācija par katra apmeklētā 
operatora pārsūtīšanas ātrumu un 
pieejamām piekļuves tehnoloģijām katrā 
dalībvalstī. Pakalpojuma sniedzējam būtu 
arī jādara pieejama informācija par citiem 
attiecīgiem faktoriem, kas var vēl vairāk 
ietekmēt pakalpojuma kvalitāti, piemēram, 
latentumu, pārklājumu vai izmaiņas ārēju 
faktoru, piemēram, topogrāfijas dēļ. 
Iepriekš minētajā līgumā būtu jāiekļauj 
arī skaidra un saprotama informācija par 
sūdzību iesniegšanas procedūru, kas 
pieejama gadījumos, kad pakalpojuma 
kvalitāte neatbilst līguma noteikumiem. 
Klientam vajadzētu būt iespējai pārbaudīt 
aplēsto lejuplādes un augšuplādes 
ātrumu, latentumu un pieejamās datu 
nodošanas tehnoloģijas. Viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējam sūdzības šajā 
ziņā būtu jāizskata savlaicīgi un efektīvi. 
Šīs specifikācijas, informācija un sūdzību 
procedūras būtu jāsniedz saskaņā ar 
BEREC mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas vadlīnijām.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Viesabonentiem un vietējiem 
operatoriem neviļus mēdz rasties lieli 
rēķini, jo trūkst pārredzamības par 
numuriem, kurus Savienībā izmanto 

(36) Viesabonentiem un vietējiem 
operatoriem neviļus mēdz rasties lieli 
rēķini, jo trūkst pārredzamības par 
numuriem, kurus Savienībā izmanto 
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papildvērtības pakalpojumiem, un 
vairumcenām, ko piemēro papildvērtības 
pakalpojumiem. Sakariem ar noteiktiem 
numuriem, kurus izmanto papildvērtības 
pakalpojumu sniegšanai, piemēram, 
paaugstinātas maksas numuriem, 
bezmaksas numuriem vai dalītās samaksas 
numuriem, valsts līmenī piemēro īpašus 
cenu nosacījumus. Šai regulai nav 
jāattiecas uz to tarifa daļu, kuru piemēro 
par papildvērtības pakalpojumu sniegšanu, 
bet tikai uz tarifiem par pieslēgšanos 
tādiem pakalpojumiem. RLAH princips 
tomēr var galalietotājiem ļaut domāt, ka 
viesabonējot sakari ar tādiem numuriem 
neradīs lielākas izmaksas kā iekšzemē. 
Tomēr viesabonējot ne vienmēr tā ir. 
Galalietotāji sastopas ar paaugstinātām 
izmaksām, pat zvanot uz numuriem, kuru 
izsaukšana iekšzemē ir par brīvu. Tas var 
mazināt klientu uzticēšanos tālruņa 
izmantošanai viesabonēšanā un būt par 
iemeslu “šokējošam rēķinam”, tā negatīvi 
ietekmējot īstenas RLAH izjušanu. 
Mazumtirdzniecības līmenī tā galvenais 
cēlonis ir nepietiekamā pārredzamība par 
to, ka sakari ar papildvērtības pakalpojumu 
numuriem var izraisīt augstāku maksu. 
Tāpēc jāievieš pasākumi, kas dara 
pārredzamākus nosacījumus sakariem ar 
papildvērtības pakalpojumu numuriem. 
Šim nolūkam viesabonenti par brīvu un 
laikus būtu līgumā jāinformē un jābrīdina, 
ka viesabonēšanā sakari ar papildvērtības 
pakalpojumu numuriem var izraisīt 
papildmaksu.

papildvērtības pakalpojumiem, un 
vairumcenām, ko piemēro papildvērtības 
pakalpojumiem. Sakariem ar noteiktiem 
numuriem, kurus izmanto papildvērtības 
pakalpojumu sniegšanai, piemēram, 
paaugstinātas maksas numuriem, 
bezmaksas numuriem vai dalītās samaksas 
numuriem, valsts līmenī piemēro īpašus 
cenu nosacījumus. Šai regulai nav 
jāattiecas uz to tarifa daļu, kuru piemēro 
par papildvērtības pakalpojumu sniegšanu, 
bet tikai uz tarifiem par pieslēgšanos 
tādiem pakalpojumiem. RLAH princips 
tomēr var galalietotājiem ļaut domāt, ka 
viesabonējot sakari ar tādiem numuriem 
neradīs lielākas izmaksas kā iekšzemē. 
Tomēr viesabonējot ne vienmēr tā ir. 
Galalietotāji sastopas ar paaugstinātām 
izmaksām, pat zvanot uz numuriem, kuru 
izsaukšana iekšzemē ir par brīvu. Tas var 
mazināt klientu uzticēšanos tālruņa 
izmantošanai viesabonēšanā un būt par 
iemeslu “šokējošam rēķinam”, tā negatīvi 
ietekmējot īstenas RLAH izjušanu. 
Mazumtirdzniecības līmenī tā galvenais 
cēlonis ir nepietiekamā pārredzamība par 
to, ka sakari ar papildvērtības pakalpojumu 
numuriem var izraisīt augstāku maksu. 
Tāpēc jāievieš pasākumi, kas aizsargā 
klientus no pārmērīgi lieliem rēķiniem un 
dara pārredzamākus nosacījumus sakariem 
ar papildvērtības pakalpojumu numuriem. 
Šim nolūkam viesabonenti atklāti, par 
brīvu, lietotājdraudzīgi un laikus būtu 
līgumā jāinformē un jābrīdina, ka 
viesabonēšanā sakari ar papildvērtības 
pakalpojumu numuriem var izraisīt 
papildmaksu. Viesabonentam informācija 
par šīm maksām būtu jāsaņem publiski 
pieejamā un piekļūstamā tīmekļvietnē.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
43. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai uzlabotu viesabonēšanas 
pakalpojumu mazumcenu pārredzamību un 
palīdzētu viesabonentiem pieņemt lēmumu 
par mobilo ierīču izmantošanu, atrodoties 
ārzemēs, mobilo sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem būtu bez maksas jāsniedz 
saviem viesabonentiem informācija par 
viesabonēšanas maksām, kas viņiem 
piemērojamas, kad viņi apmeklētajā 
dalībvalstī izmanto viesabonēšanas 
pakalpojumus. Tā kā dažas klientu grupas 
var būt labi informētas par 
viesabonēšanas maksām, viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina 
iespēja vienkārši atteikties no šā 
automātiskā ziņojumu pakalpojuma. 
Turklāt būtu jānodrošina viesabonentiem 
īsziņa ar saiti uz vietni, kurā ir sīkas ziņas 
par pakalpojumu veidiem (zvaniem un 
īsziņām), uz kuriem var attiekties 
paaugstinātas izmaksas. Turklāt 
pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma 
un bez maksas būtu aktīvi jāsniedz saviem 
klientiem, ja viņi atrodas Savienībā, 
papildu informācija par pakalpojumu 
maksām par minūti, par īsziņu vai par 
megabaitu (ar PVN) attiecībā uz balss 
zvanu veikšanu vai saņemšanu, kā arī 
īsziņu un MMS ziņu sūtīšanu un 
saņemšanu un citiem datu pārsūtes 
pakalpojumiem apmeklētajā dalībvalstī.

(43) Lai uzlabotu viesabonēšanas 
pakalpojumu mazumcenu pārredzamību un 
palīdzētu viesabonentiem pieņemt lēmumu 
par mobilo ierīču izmantošanu, atrodoties 
ārzemēs, mobilo sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem būtu bez maksas jāsniedz 
saviem viesabonentiem informācija par 
viesabonēšanas maksām, kas viņiem 
piemērojamas, kad viņi apmeklētajā 
dalībvalstī izmanto viesabonēšanas 
pakalpojumus. Lai viesabonentiem 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni, 
minētajā informācijā būtu jāiekļauj 
informācija par jebkādām papildu 
maksām, kad tiek izmantoti ārpuszemes 
tīkli gaisa kuģos vai jūras kuģos. 
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
būtu jānodrošina iespēja viesabonentiem 
vienkārši atteikties no šā automātiskā 
ziņojumu pakalpojuma. Turklāt būtu 
jānodrošina viesabonentiem bezmaksas 
īsziņa ar saiti uz vietni, kurā ir sīkas ziņas 
par pakalpojumu veidiem, uz kuriem var 
attiekties paaugstinātas izmaksas, kā arī 
par iespējām apmeklētajā dalībvalstī bez 
maksas piekļūt neatliekamās palīdzības 
dienestiem. Turklāt pakalpojumu 
sniedzējiem pēc pieprasījuma un bez 
maksas būtu aktīvi jāsniedz saviem 
klientiem, ja viņi atrodas Savienībā, 
papildu informācija par pakalpojumu 
maksām par minūti, par teksta ziņu vai par 
megabaitu (ar PVN) attiecībā uz balss 
zvanu veikšanu vai saņemšanu, kā arī 
teksta ziņu sūtīšanu un saņemšanu un datu 
pārsūtes pakalpojumiem apmeklētajā 
dalībvalstī.

Pamatojums

Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, un 
mērķis pienācīgi informēt klientus.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Šajā regulā attiecībā uz 
regulētajiem mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumiem būtu 
jānosaka konkrētas pārredzamības 
prasības, kuras saskaņotas ar īpašiem tarifu 
un apjoma nosacījumiem, ko piemēro pēc 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
papildmaksas atcelšanas. Svarīgākais, būtu 
jānosaka, ka viesabonentiem laikus un bez 
maksas tiek paziņots par piemērojamo 
godīgas izmantošanas politiku, par to, kad 
ir pilnīgi iztērēts balss, īsziņu vai datu 
regulēto viesabonēšanas pakalpojumu 
piemērojamais godīgas izmantošanas 
apjoms, par papildmaksu, ja tāda ir, un par 
regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu 
uzkrāto patēriņu.

(44) Šajā regulā attiecībā uz 
regulētajiem mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumiem būtu 
jānosaka konkrētas pārredzamības 
prasības, kuras saskaņotas ar īpašiem tarifu 
un apjoma nosacījumiem, ko piemēro pēc 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
papildmaksas atcelšanas.Svarīgākais, būtu 
jānosaka, ka viesabonentiem laikus, 
lietotājdraudzīgi un bez maksas tiek 
paziņots par piemērojamo godīgas 
izmantošanas politiku, par to, kad ir pilnīgi 
iztērēts balss, teksta ziņu vai datu regulēto 
viesabonēšanas pakalpojumu 
piemērojamais godīgas izmantošanas 
apjoms, par papildmaksu, ja tāda ir, par 
regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu 
uzkrāto patēriņu un par ārpuszemes tīklu 
izmantošanu.

Pamatojums

Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, un 
mērķis pienācīgi informēt klientus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Pierobežas apgabalos dzīvojošiem 
klientiem nebūtu jāsaņem nevajadzīgi lieli 
rēķini par nejauši saņemtiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem. Tādēļ 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
būtu jāveic pamatoti pasākumi, lai 
pasargātu klientus no viesabonēšanas 
maksas, kad viņi atrodas savā dalībvalstī. 

(45) Pierobežas apgabalos dzīvojošiem 
klientiem nebūtu jāsaņem nevajadzīgi lieli 
rēķini par nejauši saņemtiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem, tostarp 
par ārpuszemes tīklu izmantošanu gaisa 
kuģos vai jūras kuģos. Tādēļ 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
būtu jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 
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Tostarp būtu jāveic atbilstīgi informatīvi 
pasākumi, lai ļautu klientiem aktīvi novērst 
nejaušas viesabonēšanas gadījumus. Valsts 
regulatīvajām iestādēm būtu jāpievērš 
uzmanība situācijām, kurās klienti saskaras 
ar problēmu, ka viņiem, atrodoties savā 
dalībvalstī, ir jāsedz viesabonēšanas 
maksa, un tām būtu jāveic attiecīgi 
pasākumi, lai mazinātu šo problēmu.

līdz minimumam samazinātu netīšas 
viesabonēšanas risku un pasargātu 
klientus no viesabonēšanas maksas, kad 
viņi atrodas savā dalībvalstī, jo īpaši 
skaidri un saprotami informējot viņus. 
Šādos pasākumos būtu jāietver, 
piemēram, izslēgšanas limiti, kā arī 
brīvprātīgas iesaistīšanās vai atteikšanās 
mehānismi viesabonēšanai tīklā ārpus 
Savienības, ja tas ir tehniski iespējams. 
Tostarp būtu jāveic atbilstīgi informatīvi 
pasākumi, lai ļautu klientiem aktīvi novērst 
nejaušas viesabonēšanas gadījumus. Valsts 
regulatīvajām iestādēm būtu jāpievērš 
uzmanība situācijām, kurās klienti saskaras 
ar problēmu, ka viņiem, atrodoties savā 
dalībvalstī, ir jāsedz viesabonēšanas 
maksa, un tām būtu jāveic attiecīgi 
pasākumi, lai mazinātu šo problēmu.

Pamatojums

Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, un 
mērķis vēl vairāk aizsargāt klientus no netīšiem savienojumiem, ceļojot ar lidmašīnām un 
jūras kuģiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Turklāt, lai izvairītos no “šokējoša 
rēķina”, viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jānosaka viens vai vairāki 
maksimālie finanšu un/vai datu apjoma 
limiti atlikto maksājumu maksām par datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, tos izsakot 
valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā, 
un tie būtu visiem viesabonentiem bez 
maksas jāpiedāvā ar pienācīgu paziņojumu 
saziņas formā, kas ļauj vēlāk no jauna 
iepazīties ar informāciju, tuvojoties 
minētajam limitam. Kad ir sasniegts 
minētais limits, klientiem vairs nebūtu 
jāsaņem datu viesabonēšanas pakalpojumi 

(47) Turklāt, lai izvairītos no “šokējoša 
rēķina”, viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jānosaka viens vai vairāki 
maksimālie finanšu un/vai datu apjoma 
limiti atlikto maksājumu maksām par datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, tos izsakot 
valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā, 
un tie būtu visiem viesabonentiem bez 
maksas jāpiedāvā ar pienācīgu paziņojumu 
saziņas formā, kas ļauj vēlāk no jauna 
iepazīties ar informāciju, tuvojoties 
minētajam limitam, izņemot, ja 
viesabonents atsakās no šāda pasākuma. 
Kad ir sasniegts minētais limits, klientiem 
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vai jāmaksā par minētajiem 
pakalpojumiem, ja viņi īpaši nelūdz 
minētos pakalpojumus nodrošināt arī 
turpmāk saskaņā ar noteikumiem un 
nosacījumiem, kas izklāstīti paziņojumā. 
Šādā gadījumā viņiem būtu jāsaņem 
bezmaksas apstiprinājums saziņas formā, 
kas ļauj vēlāk no jauna iepazīties ar 
informāciju. Vajadzētu dot iespēju 
viesabonentiem samērīgā laikposmā 
izvēlēties kādu no minētajiem 
maksimālajiem finanšu vai datu apjoma 
limitiem vai izvēlēties atteikties no šāda 
limita. Ja klienti nenorāda citādi, viņiem 
jāpiemēro standartierobežojumu sistēma.

vairs nebūtu jāsaņem datu viesabonēšanas 
pakalpojumi vai jāmaksā par minētajiem 
pakalpojumiem, ja viņi īpaši nelūdz 
minētos pakalpojumus nodrošināt arī 
turpmāk saskaņā ar noteikumiem un 
nosacījumiem, kas izklāstīti paziņojumā. 
Šādā gadījumā viņiem būtu jāsaņem 
bezmaksas apstiprinājums saziņas formā, 
kas ļauj vēlāk no jauna iepazīties ar 
informāciju. Vajadzētu dot iespēju 
viesabonentiem samērīgā laikposmā 
atteikties no minētajiem maksimālajiem 
finanšu vai datu apjoma limitiem vai 
izvēlēties atteikties no šāda limita. Ja 
klienti nenorāda citādi, viņiem jāpiemēro 
standartierobežojumu sistēma.

Pamatojums

Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
49.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49a) Gan fiksēto, gan mobilo sakaru 
jomā joprojām ir cenu atšķirības 
iekšzemes balss zvanu un teksta ziņu 
sakariem un minētajiem sakariem, kas 
beidzas citā dalībvalstī. Šādas cenu 
atšķirības joprojām ietekmē 
neaizsargātākās klientu grupas un rada 
šķēršļus netraucētai saziņai Savienībā. 
Tādēļ jebkādas nozīmīgas 
mazumtirdzniecības cenu atšķirības starp 
elektronisko sakaru pakalpojumiem, kas 
beidzas tajā pašā dalībvalstī, un 
pakalpojumiem, kas beidzas citā 
dalībvalstī, būtu jāpamato, atsaucoties uz 
objektīviem kritērijiem.

Pamatojums

Šis grozījums nepieciešams, lai papildinātu jauno ierosināto 5.a pantu.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Ir ievērojamas atšķirības starp 
regulētajiem viesabonēšanas tarifiem 
Savienībā un viesabonēšanas tarifiem, kas 
patērētājiem jāmaksā, ceļojot ārpus 
Savienības, un kas ir ievērojami augstāki 
par cenām Savienībā, kur pēc 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas maksu 
atcelšanas papildmaksu piemēro tikai 
izņēmuma kārtā. Tā kā nav vienotas pieejas 
pārredzamības un aizsardzības 
pasākumiem attiecībā uz viesabonēšanu 
ārpus Savienības, patērētāji nav pārliecināti 
par savām tiesībām un tādēļ bieži atsakās 
no mobilo sakaru pakalpojumu 
izmantošanas ārvalstīs. Patērētājiem 
sniegta pārredzama informācija varētu 
viņiem palīdzēt ne tikai pieņemt lēmumu 
par to, kā izmantot mobilo ierīci ārzemju 
ceļojumā (gan Savienības teritorijā, gan 
ārpus tās), bet arī izvēlēties viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēju. Tādēļ ir 
nepieciešams risināt problēmu, kas saistās 
ar pārredzamības un patērētāju aizsardzības 
trūkumu, piemērojot noteiktus 
pārredzamības un aizsardzības pasākumus 
arī tiem viesabonēšanas pakalpojumiem, ko 
sniedz ārpus Savienības. Minētajiem 
pasākumiem jāveicina konkurence un 
jāuzlabo iekšējā tirgus darbība.

(50) Ir ievērojamas atšķirības starp 
regulētajiem viesabonēšanas tarifiem 
Savienībā un viesabonēšanas tarifiem, kas 
patērētājiem jāmaksā, ceļojot ārpus 
Savienības, un kas ir ievērojami augstāki 
par cenām Savienībā, kur pēc 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas maksu 
atcelšanas papildmaksu piemēro tikai 
izņēmuma kārtā. Savienības pilsoņiem un 
uzņēmumiem ārējo pierobežu reģionos 
lieti noderētu viesabonēšanas noteikumi 
ar kaimiņvalstīm, kuri būtu līdzīgi 
noteikumiem Savienībā, un tam vajadzētu 
samazināt viesabonēšanas maksas par 
mobilo sakaru savienojumu izmantošanu 
trešās valstīs. Tā kā nav vienotas pieejas 
pārredzamības un aizsardzības 
pasākumiem attiecībā uz viesabonēšanu 
ārpus Savienības, patērētāji nav pārliecināti 
par savām tiesībām un tādēļ bieži atsakās 
no mobilo sakaru pakalpojumu 
izmantošanas ārvalstīs. Patērētājiem 
sniegta pārredzama informācija varētu 
viņiem palīdzēt ne tikai pieņemt lēmumu 
par to, kā izmantot mobilo ierīci ārzemju 
ceļojumā (gan Savienības teritorijā, gan 
ārpus tās), bet arī izvēlēties viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēju. Tādēļ ir 
nepieciešams risināt problēmu, kas saistās 
ar pārredzamības un patērētāju aizsardzības 
trūkumu, piemērojot noteiktus 
pārredzamības un aizsardzības pasākumus 
arī tiem viesabonēšanas pakalpojumiem, ko 
sniedz ārpus Savienības. Tāpat ir jāveicina 
divpusēji nolīgumi starp operatoriem 
Savienībā un trešās valstīs, kā arī RLAH 
noteikumi būtu jāiekļauj turpmākos 
starptautiskos nolīgumos ar trešām 
valstīm, it sevišķi tām, kam ir tieša robeža 
ar Savienību. Minētajiem pasākumiem 
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jāveicina konkurence un jāuzlabo iekšējā 
tirgus darbība.

Pamatojums

Savienības pilsoņi, izmantojot mobilos savienojumus trešās valstīs, joprojām saskaras ar ļoti 
augstām viesabonēšanas maksām. Ir svarīgi risināt šo jautājumu un ieviest pasākumus, kas 
var sekmēt pārredzamību, un līgumus par viesabonēšanas maksas ar trešām valstīm 
samazināšanu, kā arī turpmākos nolīgumos iekļaut RLAH noteikumus.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Ir nepieciešams novērot un regulāri 
pārskatīt viesabonēšanas vairumtirgu 
darbību un to mijiedarbību ar 
viesabonēšanas mazumtirgiem, ņemot vērā 
konkurences un tehnoloģijas attīstību un 
datu plūsmas. Komisijai būtu 
jāiesniedz divi ziņojumi Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisijai 
ziņojumos būtu īpaši jānovērtē, vai RLAH 
ir kāda ietekme uz mazumtirgū pieejamo 
tarifa plānu attīstību. Tam būtu jāietver, no 
vienas puses, novērtējums par tādu tarifa 
plānu parādīšanos, kuri ietver tikai 
iekšzemes pakalpojumus un kuri izslēdz 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumus kopumā, tādējādi apdraudot 
RLAH mērķi, un, no otras puses, 
novērtējums par vienotas likmes tarifa 
plānu pieejamības samazināšanos, kas 
varētu arī izraisīt zaudējumus patērētājiem 
un negatīvi ietekmēt digitālo vienoto tirgu. 
Komisijas ziņojumos būtu īpaši jāanalizē, 
kādā mērā regulatīvās iestādes izņēmuma 
kārtā ir atļāvušas mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas papildmaksas, vietējo 
sakaru tīklu operatoru spēja uzturēt 
iekšzemes maksas modeļus un apmeklēto 
sakaru tīklu operatoru spēja atpelnīt 
regulēto vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 

(59) Ir nepieciešams novērot un regulāri 
pārskatīt viesabonēšanas vairumtirgu 
darbību un to mijiedarbību ar 
viesabonēšanas mazumtirgiem, ņemot vērā 
konkurences un tehnoloģijas attīstību un 
datu plūsmas. Komisijai būtu jāiesniedz 
divgadu ziņojumi Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Pirmais šāds ziņojums būtu 
jāiesniedz līdz 2025. gada 30. jūnijam. 
Komisijai ziņojumos būtu īpaši jānovērtē, 
vai RLAH ir kāda ietekme uz mazumtirgū 
pieejamo tarifa plānu attīstību. Tam būtu 
jāietver, no vienas puses, novērtējums par 
tādu tarifa plānu parādīšanos, kuri ietver 
tikai iekšzemes pakalpojumus un kuri 
izslēdz mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumus kopumā, 
tādējādi apdraudot RLAH mērķi, un, no 
otras puses, novērtējums par vienotas 
likmes tarifa plānu pieejamības 
samazināšanos, kas varētu arī izraisīt 
zaudējumus patērētājiem un negatīvi 
ietekmēt digitālo vienoto tirgu. Komisijas 
ziņojumos būtu īpaši jāanalizē, kādā mērā 
regulatīvās iestādes izņēmuma kārtā ir 
atļāvušas mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas papildmaksas, vietējo 
sakaru tīklu operatoru spēja uzturēt 
iekšzemes maksas modeļus un apmeklēto 
sakaru tīklu operatoru spēja atpelnīt 
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faktiski radītās izmaksas. Bez tam 
Komisijas ziņojumos būtu jāizvērtē, kā 
vairumtirdzniecības līmenī tiek nodrošināta 
piekļuve dažādām tīkla tehnoloģijām un 
paaudzēm, tirdzniecības platformu un 
tamlīdzīgu instrumentu izmantošanas 
apjoms datplūsmas vairumtirdzniecībā, 
mašīnas-mašīnas viesabonēšanas attīstība, 
mazumtirdzniecībā neatrisinātās problēmas 
ar papildvērtības pakalpojumiem un 
ārkārtas sakaru pasākumu piemērošana. Lai 
varētu sagatavot šādus ziņojumus, kas 
ļautu novērtēt, kā viesabonēšanas tirgi 
pielāgojas RLAH noteikumiem, pēc šo 
noteikumu īstenošanas būtu jāsavāc 
pietiekami dati par šo tirgu darbību.

regulēto vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas 
faktiski radītās izmaksas. Bez tam 
Komisijas divgadu ziņojumos būtu 
jāizvērtē, kā vairumtirdzniecības līmenī 
tiek nodrošināta piekļuve dažādām tīkla 
tehnoloģijām un paaudzēm, tirdzniecības 
platformu un tamlīdzīgu instrumentu 
izmantošanas apjoms datplūsmas 
vairumtirdzniecībā, mašīnas-mašīnas 
viesabonēšanas attīstība, 
mazumtirdzniecībā neatrisinātās problēmas 
ar papildvērtības pakalpojumiem, netīša 
viesabonēšana, ārkārtas sakaru pasākumu 
piemērošana, šajā regulā noteikto 
pakalpojumu kvalitātes saistību 
efektivitāte un tas, cik lielā mērā klienti 
savos līgumos ir pienācīgi informēti par 
šīm saistībām un var gūt labumu no 
patiesas RLAH pieredzes. Lai varētu 
sagatavot šādus ziņojumus, kas ļautu 
novērtēt, kā viesabonēšanas tirgi pielāgojas 
RLAH noteikumiem, pēc šo noteikumu 
īstenošanas būtu jāsavāc pietiekami dati 
par šo tirgu darbību.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka tiek atjaunoti divgadu ziņojumi, lai uzraudzītu situāciju 
viesabonēšanas tirgū, kā arī pastāv iespēja iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai pamatotos 
gadījumos pārskatītu visu regulu. Turklāt jaunie papildu elementi ir vajadzīgi pārstrādātās 
regulas vajadzībām, lai viesabonentiem sniegtu patiesu RLAH pieredzi.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Ņemot vērā to, ka šīs regulas 
mērķus – proti, gādāt par vienotu pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo sakaru 
tīklu lietotāji, ceļojot pa Savienību, 
nemaksā pārmērīgi augstu maksu par 
Savienības mēroga viesabonēšanas 
pakalpojumiem salīdzinājumā ar 

(63) Ņemot vērā to, ka šīs regulas 
mērķus – proti, gādāt par vienotu pieeju, lai 
nodrošinātu, ka publisko mobilo sakaru 
tīklu lietotāji, ceļojot pa Savienību un 
izmantojot ārpuszemes tīklus, kad 
abonents atrodas uz gaisa kuģa vai jūras 
kuģa klāja, nemaksā pārmērīgi augstu 
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konkurētspējīgām valsts cenām, vienlaikus 
uzlabojot pārredzamību un nodrošinot 
ilgtspēju mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai 
par iekšzemes cenām, kā arī patiesu RLAH 
izjušanu pakalpojumu kvalitātes ziņā un 
piekļuvē neatliekamās palīdzības 
pakalpojumiem viesabonēšanas laikā – 
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, bet drīzāk var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā nosaka vienīgi pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

maksu par Savienības mēroga 
viesabonēšanas pakalpojumiem 
salīdzinājumā ar konkurētspējīgām valsts 
cenām, vienlaikus uzlabojot pārredzamību 
un patērētāju aizsardzību, kā arī 
nodrošinot ilgtspēju mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai 
par iekšzemes cenām, kā arī patiesu RLAH 
izjušanu pakalpojumu kvalitātes ziņā un 
piekļuvē neatliekamās palīdzības 
pakalpojumiem viesabonēšanas laikā – 
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, bet drīzāk var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā nosaka vienīgi pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Mazumtirdzniecības papildmaksu 
atcelšana attiecībā uz regulētiem 

sakariem Savienības iekšienē
1. Publiski pieejamu elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniedzēji Savienības 
iekšzemes fiksēto un mobilo sakaru 
pakalpojumiem, ko pabeidz citā 
dalībvalstī, nepiemēro tarifus, kas atšķiras 
no tādu pakalpojumu tarifiem, kurus 
pabeidz tajā pašā dalībvalstī, ja vien 
pakalpojumu sniedzējs nepierāda, ka tam 
ir tiešas izmaksas, kas ir objektīvi 
pamatotas.
2. Līdz... [seši mēneši pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] BEREC sniedz vadlīnijas 
par 1. punktā minēto objektīvi pamatoto 
tiešo izmaksu atgūšanu.
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3. Līdz... [viens gads pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] un pēc tam reizi divos 
gados Komisija pēc apspriešanās ar 
BEREC sniedz ziņojumu par 1. punktā 
noteiktās prasības piemērošanu, tostarp 
novērtējumu par Savienības iekšējo 
sakaru tarifu attīstību.

Pamatojums

Šis noteikums palīdz panākt digitālo vienoto tirgu telekomunikāciju nozarē un sniedz 
vienkāršu un taisnīgu risinājumu augstiem starptautisko zvanu tarifiem bez nepieciešamības 
regulēt cenas. Lai patērētājiem izveidotu patiesi vienotu digitālo tirgu, ir ļoti svarīgi censties 
atcelt jebkādu diskriminējošu praksi gan saistībā ar piekļuvi pakalpojumiem, gan pārrobežu 
pakalpojumu cenām.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pakalpojuma kvalitāti, ko var 
pamatoti gaidīt, viesabonējot Savienībā.

c) skaidru un saprotamu informācija 
par pakalpojuma kvalitāti, viesabonējot 
Savienībā, tostarp paredzamo datu 
piekļuves pakalpojumu maksimālo un 
reklamēto lejuplādes un augšuplādes 
ātrumu sadalījumā pa dalībvalstīm un pa 
pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar 5.a 
punktā minētajām BEREC vadlīnijām.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina, ka līgumā ir iekļauta 
skaidra informācija par sūdzību 
iesniegšanas procedūru, ja pakalpojuma 
kvalitāte neatbilst līguma noteikumiem.
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Lai nodrošinātu šā panta 
konsekventu piemērošanu, BEREC līdz... 
[6 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 
pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām un ciešā sadarbībā ar Komisiju 
atjaunina savas mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas vadlīnijas, jo īpaši 
attiecībā uz šā panta 3. punkta c) 
apakšpunktā un 4.a punktā minēto 
pakalpojumu kvalitātes īstenošanu un 
informāciju par to, klientu veikto attiecīgo 
līguma noteikumu izpildi un 14., 15. un 
16. pantā minētajiem pārredzamības 
pasākumiem.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu teksta iekšējo loģiku un saskaņotību.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot gadījumu, kad viesabonents 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam ir 
paziņojis, ka pakalpojumu nepieprasa, 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji bez 
nepamatotas kavēšanās un bez maksas, 
automātiski, kad viesabonents ieceļo 
dalībvalstī, kas nav viņa iekšzemes 
pakalpojumu sniedzēja dalībvalsts, īsziņā 
sniedz informāciju par iespēju, ka, 
izmantojot papildvērtības pakalpojumus, 
var palielināties maksa, kā arī saiti ar īpašu 
vietni, kur sniegta informācija par 
pakalpojumu veidiem, uz kuriem var 
attiekties paaugstinātas izmaksas, un, ja 

Izņemot gadījumu, kad viesabonenti 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam ir 
paziņojuši, ka pakalpojumu nepieprasa, 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji bez 
nepamatotas kavēšanās un bez maksas, 
automātiski, kad viesabonenti ieceļo 
dalībvalstī, kas nav viņu iekšzemes 
pakalpojumu sniedzēja dalībvalsts, īsziņā 
sniedz informāciju par iespēju, ka, 
izmantojot papildvērtības pakalpojumus 
apmeklētajā dalībvalstī, var palielināties 
maksa, kā arī bezmaksas piekļuvi saitei ar 
īpašu vietni, kur sniegta informācija par 
pakalpojumu veidiem, uz kuriem var 
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iespējams, informāciju par papildvērtības 
pakalpojumu numuru diapazonu.

attiekties paaugstinātas izmaksas, un, kad 
iespējams, informāciju par papildvērtības 
pakalpojumu numuru diapazonu un par 
iespējamo piemērojamo maksu.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta pirmo, otro, piekto un sesto daļu, 
izņemot atsauci uz godīgas izmantošanas 
politiku un papildmaksu, ko piemēro 
saskaņā ar 7. pantu, piemēro arī balss 
zvanu un īsziņu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, ko viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs sniedz un 
viesabonenti izmanto, ceļojot ārpus 
Savienības teritorijas.

Šā punkta pirmo, otro, piekto un sesto daļu, 
izņemot atsauci uz godīgas izmantošanas 
politiku un papildmaksu, ko piemēro 
saskaņā ar 7. pantu, piemēro arī balss 
zvanu un teksta ziņu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, ko viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs sniedz un 
viesabonenti izmanto trešās valstīs, un 
ārpuszemes tīklu izmantošanai.

Pamatojums

Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, un 
mērķis pienācīgi informēt klientus.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus 1. punktā paredzētajai 
informācijai klientiem ir tiesības neatkarīgi 
no tā, kurā Savienības vietā viņi atrodas, 
izmantojot mobilo balss zvanu vai īsziņu, 
pieprasīt un bez maksas saņemt precīzāku 
individualizētu cenu informāciju par 
apmeklētā sakaru tīkla viesabonēšanas 
maksām, kuras piemēro balss zvaniem un 
īsziņām, kā arī informāciju par 
pārredzamības pasākumiem, ko piemēro 
saskaņā ar šo regulu. Šādu pieprasījumu 
sniedz pa bezmaksas numuru, kuru šādam 

2. Papildus 1. punktā paredzētajai 
informācijai klientiem ir tiesības neatkarīgi 
no tā, kurā Savienības vietā viņi atrodas, 
izmantojot mobilo balss zvanu vai teksta 
ziņu, pieprasīt un bez maksas saņemt 
precīzāku individualizētu cenu informāciju 
par apmeklētā sakaru tīkla viesabonēšanas 
maksām, kuras piemēro balss zvaniem un 
teksta ziņām, kā arī informāciju par 
pārredzamības pasākumiem, ko piemēro 
saskaņā ar šo regulu. Šādu pieprasījumu 
sniedz pa bezmaksas numuru, kuru šādam 
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nolūkam paredzējis viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs. Panta 1. punktā 
paredzētie pienākumi neattiecas uz 
iekārtām, kas neatbalsta īsziņu funkciju.

nolūkam paredzējis viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs. Panta 1. punktā 
paredzētie pienākumi neattiecas uz 
iekārtām, kas neatbalsta teksta ziņu 
funkciju.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu teksta iekšējo loģiku un saskaņotību, kā arī lai 
iekļautu citus saziņas veidus līdztekus SMS.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji saviem klientiem dara pieejamu 
informāciju par to, kā pierobežas reģionos 
izvairīties no netīšas viesabonēšanas. 
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 
veic visus pamatoti iedomājamos 
pasākumus, lai savus klientus pasargātu no 
viesabonēšanas maksu maksāšanas 
attiecībā uz netīšu piekļuvi viesabonēšanas 
pakalpojumiem, tiem atrodoties savā 
dzīvesvietas dalībvalstī.

5. Viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji saviem klientiem dara pieejamu 
informāciju par to, kā pierobežas reģionos 
un ārpuszemes tīklu izmantošanas laikā 
izvairīties no netīšas viesabonēšanas. 
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 
veic nepieciešamos pasākumus, lai savus 
klientus pasargātu no viesabonēšanas 
maksu maksāšanas attiecībā uz netīšu 
piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumiem, 
tiem atrodoties savā dzīvesvietas 
dalībvalstī.

Pamatojums

Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, un 
mērķis pienācīgi informēt klientus.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju nosūta uz viesabonenta mobilo 
ierīci, piemēram, kā īsziņu, e-vēstuli vai 

Informāciju nosūta tieši uz viesabonenta 
mobilo ierīci, piemēram, kā teksta ziņu vai 
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uznirstošo logu mobilajā ierīcē ikreiz, kad 
viesabonents ierodas citā dalībvalstī, kas 
nav klienta iekšzemes pakalpojumu 
sniedzēja dalībvalsts, un pirmo reizi sāk 
izmantot datu viesabonēšanas pakalpojumu 
minētajā konkrētajā dalībvalstī. To sniedz 
brīdī, kad viesabonents sāk izmantot 
regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu, 
bez maksas un atbilstīgā veidā, kas 
pielāgots, lai informāciju būtu viegli 
saņemt un saprast.

uznirstošo logu mobilajā ierīcē ikreiz, kad 
viesabonents ierodas citā dalībvalstī, kas 
nav klienta iekšzemes pakalpojumu 
sniedzēja dalībvalsts, un pirmo reizi sāk 
izmantot datu viesabonēšanas pakalpojumu 
minētajā konkrētajā dalībvalstī. To sniedz 
brīdī, kad viesabonents sāk izmantot 
regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu, 
bez maksas un atbilstīgā veidā, kas 
pielāgots, lai informāciju būtu viegli 
saņemt un saprast.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu teksta iekšējo loģiku un saskaņotību, kā arī lai 
iekļautu citus saziņas veidus līdztekus SMS.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katrs viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs visiem saviem viesabonentiem 
dod iespēju brīvi un bez maksas izvēlēties 
iespēju laikus saņemt informāciju par 
uzkrāto patēriņu, kas izteikts datu apjoma 
veidā vai valūtā, kuru izmanto 
viesabonenta rēķinā par regulētajiem datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, un kas 
garantē, ka bez klienta skaidras piekrišanas 
uzkrātie izdevumi par regulētiem datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, izņemot 
MMS, ko rēķinā uzrāda, pamatojoties uz 
vienību, noteiktā izmantošanas laikposmā 
nepārsniedz noteiktu finanšu 
ierobežojumu.

4. Katrs viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs visiem saviem viesabonentiem 
dod iespēju bez maksas laikus saņemt 
informāciju par uzkrāto patēriņu, kas 
izteikts datu apjoma veidā vai valūtā, kuru 
izmanto viesabonenta rēķinā par 
regulētajiem datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, un kas garantē, ka bez 
klienta skaidras piekrišanas uzkrātie 
izdevumi par regulētiem datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, izņemot 
MMS, ko rēķinā uzrāda, pamatojoties uz 
vienību, noteiktā izmantošanas laikposmā 
nepārsniedz noteiktu finanšu 
ierobežojumu. Klienti var paziņot 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam, 
ka viņiem nav vajadzīga piekļuve šādai 
iespējai.

Pamatojums

Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, kā 
arī mērķis aizsargāt viesabonentus no ārkārtīgi lieliem rēķiniem.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrs viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs arī nodrošina, ka uz viesabonenta 
mobilo ierīci kā īsziņu vai e-vēstuli vai kā 
uznirstošo logu datorā nosūta atbilstīgu 
paziņojumu, kad datu viesabonēšanas 
pakalpojumi ir sasnieguši 80 % no 
saskaņotā finanšu vai datu apjoma 
ierobežojuma. Katram klientam ir tiesības 
prasīt viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējam pārtraukt sūtīt šādus 
paziņojumus un jebkurā brīdī bez maksas 
prasīt pakalpojumu sniedzējam atsākt 
sniegt šo pakalpojumu.

Katrs viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs arī nodrošina, ka tieši uz 
viesabonenta mobilo ierīci, piemēram, kā 
teksta ziņu vai kā uznirstošo logu datorā, 
nosūta atbilstīgu paziņojumu, kad datu 
viesabonēšanas pakalpojumi ir sasnieguši 
80 % no saskaņotā finanšu vai datu apjoma 
ierobežojuma. Katram klientam ir tiesības 
prasīt viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējam pārtraukt sūtīt šādus 
paziņojumus un jebkurā brīdī bez maksas 
prasīt pakalpojumu sniedzējam atsākt 
sniegt šo pakalpojumu.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu teksta iekšējo loģiku un saskaņotību, kā arī lai 
iekļautu citus saziņas veidus līdztekus SMS.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja viesabonents pieprasa iespēju izvēlēties 
“finanšu vai datu apjoma ierobežojuma” 
instrumentu vai to noņemt, izmaiņas izdara 
vienā darba dienā no pieprasījuma 
saņemšanas bez maksas, un tās nav 
saistītas ar nosacījumiem vai 
ierobežojumiem attiecībā uz citiem 
abonēšanas elementiem.

Ja viesabonents pieprasa iespēju noņemt 
vai izvēlēties “finanšu vai datu apjoma 
ierobežojuma” instrumentu, izmaiņas 
izdara vienā darba dienā no pieprasījuma 
saņemšanas bez maksas, un tās nav 
saistītas ar nosacījumiem vai 
ierobežojumiem attiecībā uz citiem 
abonēšanas elementiem.

Pamatojums

Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji veic visus pamatoti iedomājamos 
pasākumus, lai savus klientus pasargātu no 
viesabonēšanas maksu maksāšanas 
attiecībā uz netīšu piekļuvi viesabonēšanas 
pakalpojumiem, tiem atrodoties savā 
dzīvesvietas dalībvalstī. Tas ietver klientu 
informēšanu par to, kā pierobežas reģionos 
izvairīties no netīšas viesabonēšanas.

6. Viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji veic nepieciešamos pasākumus, 
lai savus klientus efektīvi pasargātu no 
viesabonēšanas maksu maksāšanas 
attiecībā uz netīšu piekļuvi viesabonēšanas 
pakalpojumiem, tiem atrodoties savā 
dzīvesvietas dalībvalstī. Tas ietver klientu 
informēšanu par to, kā pierobežas reģionos 
efektīvi izvairīties no netīšas 
viesabonēšanas.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo pantu, izņemot 6. punktu, 2. punkta otro 
daļu un 3. punktu un ievērojot šā punkta 
otro un trešo daļu, piemēro arī datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, ko 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 
sniedz un viesabonenti izmanto, ceļojot 
ārpus Savienības teritorijas.

Šo pantu, izņemot 6. punktu, 2. punkta otro 
daļu un 3. punktu un ievērojot šā punkta 
otro un trešo daļu, piemēro arī datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, ko 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 
sniedz un viesabonenti izmanto, ceļojot 
ārpus Savienības teritorijas, un ārpuszemes 
tīklu izmantošanai.

Pamatojums

Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, un 
mērķis pienācīgi informēt klientus.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Automātisks viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēja vēstījums informē viesabonentu, 
ka viņš var par brīvu piekļūt neatliekamās 
palīdzības dienestiem, zvanot uz vienoto 
Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 
“112” un piekļuvei neatliekamās palīdzības 
dienestiem alternatīvā kārtā izmantojot 
apmeklētajā dalībvalstī paredzētos ārkārtas 
sakarus. Informāciju viesabonenta 
mobilajai ierīcei nosūta ar īsziņu ikreiz, 
kad viesabonents ieceļo dalībvalstī, kura 
nav viņa iekšzemes pakalpojumu sniedzēja 
dalībvalsts. To par brīvu sniedz brīdī, kad 
viesabonents sāk izmantot viesabonēšanas 
pakalpojumu, ar atbilstošiem līdzekļiem, 
kas pielāgoti, lai informāciju būtu viegli 
saņemt un saprast.

Automātisks viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēja vēstījums informē viesabonentu, 
ka viņš var par brīvu piekļūt neatliekamās 
palīdzības dienestiem, sazinoties ar 
vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības 
numuru “112”, un iekļauj saiti uz īpašu, 
bezmaksas un personām ar invaliditāti 
pilnībā pieejamu tīmekļvietni, kurā 
sniegta informācija par piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem 
alternatīvā kārtā, izmantojot apmeklētajā 
dalībvalstī paredzētos ārkārtas sakarus. 
Informāciju viesabonenta mobilajai ierīcei 
nosūta tiešā veidā ar teksta ziņu ikreiz, kad 
viesabonents ieceļo dalībvalstī, kura nav 
viņa iekšzemes pakalpojumu sniedzēja 
dalībvalsts. To par brīvu sniedz ar 
atbilstošiem līdzekļiem, kas pielāgoti, lai 
informāciju būtu viegli saņemt un saprast. 
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
šajā vēstījumā attiecīgā gadījumā būtu 
jāiekļauj pieejama saite uz mobilo lietotni, 
ar kuras starpniecību apmeklētajā 
dalībvalstī tiek pārraidīti publiski 
brīdinājumi.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc apspriešanās ar BEREC 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz divus ziņojumus. Kad 
nepieciešams, pēc katra ziņojuma 
iesniegšanas Komisija uz 22. panta 
pamata pieņem deleģēto aktu, kas groza 
šajā regulā noteiktās maksimālās 
vairumtirdzniecības maksas par regulētiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem. Pirmo 
šādu ziņojumu iesniedz līdz 2025. gada 
30. jūnijam, otro – līdz 2029. gada 

Komisija pēc apspriešanās ar BEREC 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
divgadu ziņojumus, vajadzības gadījumā 
pievienojot tiesību akta priekšlikumu šīs 
regulas grozīšanai, tostarp priekšlikumu 
grozīt šajā regulā noteiktās maksimālās 
vairumtirdzniecības maksas par regulētiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem. Pirmo 
šādu ziņojumu iesniedz līdz 2025. gada 
30. jūnijam.
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30. jūnijam.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 2. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) to tehnoloģiju un pasākumu 
efektivitāti, kuru mērķis ir samazināt 
netīšas viesabonēšanas risku, ņemot vērā 
problēmas, ar kurām saskaras pierobežas 
reģionos dzīvojoši patērētāji;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 2. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ietekmi, ko rada godīgas 
izmantošanas politika, kuru operatori 
piemēro saskaņā ar 8. pantu, tostarp 
identificējot neatbilstības šādas godīgas 
izmantošanas politikas piemērošanā un 
īstenošanā;

i) ietekmi, ko rada godīgas 
izmantošanas politika, kuru operatori 
piemēro saskaņā ar 8. pantu, tostarp 
identificējot neatbilstības šādas godīgas 
izmantošanas politikas piemērošanā un 
īstenošanā un to, cik lielā mērā šāda 
politika ir vajadzīga nākotnē;

Pamatojums

Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 2. daļa – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) ar šo regulu ieviesto pakalpojumu 
kvalitātes nodrošināšanas pienākumu 
efektivitāti un to, cik lielā mērā klienti ir 
pienācīgi informēti un var saņemt patiesu 
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RLAH pieredzi;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 2. daļa – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) kādā mērā viesabonenti un 
operatori sastopas ar problēmām, kas 
attiecas uz papildvērtības pakalpojumiem;

j) kādā mērā viesabonenti un 
operatori sastopas ar problēmām, kas 
attiecas uz papildvērtības pakalpojumiem, 
un kā šīs problēmas var atrisināt, lai 
aizsargātu patērētājus un stiprinātu 
iekšējo tirgu;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 2. daļa – ja punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) šīs regulas efektivitāti, nodrošinot 
personām ar invaliditāti vienlīdzīgu 
piekļuvi elektroniskajiem sakariem, 
ceļojot EEZ ietvaros.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
26. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šo regulu piemēro no ... [šīs 
regulas spēkā stāšanās diena], izņemot 
14. panta 1. punkta trešo daļu un 
16. panta otro daļu, ko piemēro no 
2023. gada 1. janvāra saskaņā ar 
17. pantā minētās datubāzes izveides 
termiņu.
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PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM 
REFERENTE IR SAŅĒMUSI INFORMĀCIJU

Turpmāk tekstā ievietotais saraksts ir sagatavots pēc pilnīgas brīvprātības principa un par to ir 
atbildīga tikai referente. Atzinuma sagatavošanā līdz atzinuma pieņemšanai komitejā referente 
saņēma informāciju no šādām struktūrām vai personām:

Persona Struktūra

BEREC (Body of European Regulators for 
Electronic Communications)
BEUC (Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs)
Cicada Exchange

EDF (European Disability Forum)

ETNO (European Telecommunications Network 
Operators’ Association)
European Commission

European Economic and Social Committee

European Emergency Number Association - 
EENA112
Giga Europe

Liberty Global

MVNO Europe

Orange

Portuguese Presidency of the Council

Telia

United Internet
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Viesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta 
redakcija)

Atsauces COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)

Atbildīgā komiteja
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE
24.3.2021

Atzinumu sniedza
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO
24.3.2021

Iesaistītās komitejas - datums, kad 
paziņoja plenārsēdē

10.6.2021

Atzinuma sagatavotājs(-a)
Iecelšanas datums

Róża Thun und Hohenstein
19.4.2021

Izskatīšana komitejā 26.5.2021 22.6.2021

Pieņemšanas datums 12.7.2021

Galīgais balsojums +:
–:
0:

45
0
0
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

45 +

ECR Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

ID Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin 
Lacapelle

NI Miroslav Radačovský

PPE Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre 
Clune, Christian Doleschal, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Jiří 
Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und 
Hohenstein

Renew Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja 
Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

S&D Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, 
Christel Schaldemose

The Left Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel 
Kolaja

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


