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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 544/2009
(2009. gada 18. jūnijs),
ar ko groza Regulu (EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos
Kopienā un Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz
elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(3)

Turklāt Komisija konstatēja, ka būtu jāpaplašina Regulas
(EK) Nr. 717/2007 darbības joma, lai ietvertu noteikumus
par SMS īsziņu un datu viesabonēšanas pakalpojumu
sniegšanu Kopienā. Īpašās iezīmes, kas raksturīgas starp
tautiskajiem viesabonēšanas tirgiem un ar kurām pamato
ja Regulas (EK) Nr. 717/2007 pieņemšanu un saistību
uzlikšanu mobilo sakaru operatoriem attiecībā uz Kopie
nas mēroga balss viesabonēšanas zvanu sniegšanu, vienlīdz
attiecas uz Kopienas mēroga SMS un datu viesabonēšanas
pakalpojumu sniegšanu. Tāpat kā zvanu viesabonēšanas
pakalpojumus arī SMS un datu viesabonēšanas pakalpoju
mus valsts līmenī neiegādājas atsevišķi, bet tie ir tikai daļa
no plašākas mazumtirdzniecības paketes, ko klienti pērk
no vietējā operatora, tādējādi ierobežojot attiecīgos konku
rences spēkus. Tāpat attiecīgo pakalpojumu pārrobežu rak
stura dēļ valstu regulējošās iestādes, kuras atbild par to
teritorijā esošo mobilo sakaru tīklu klientu interešu aizsar
dzību un veicināšanu, nespēj kontrolēt tādu apmeklētā tīk
la operatoru rīcību, kuri atrodas citās dalībvalstīs.

(4)

Strukturālās problēmas, kas saistītas ar viesabonēšanas pa
kalpojumiem, vajadzētu būt vieglāk atrisināt patiesi vieno
tā mobilo sakaru pakalpojumu tirgū, kurš pašlaik vēl nav
pilnībā izveidots, bet kuram jābūt ikviena tiesiskā regulē
juma galamērķim.

(5)

Tādēļ valstu regulējošās iestādes Elektronisko sakaru tīklu
un pakalpojumu Eiropas reglamentējošo iestāžu grupā (E
RG), kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2002/627/EK (4),
reaģējot uz publisko apspriešanos par Regulas (EK)
Nr. 717/2007 pārskatīšanu, vēlreiz aicināja Komisiju rīko
ties Kopienas mērogā gan attiecībā uz minētās regulas ter
miņa pagarināšanu, gan attiecībā uz SMS un datu
viesabonēšanas pakalpojumu regulēšanu.

(6)

Dati par Kopienas mēroga zvanu viesabonēšanas pakalpo
jumu cenu izmaiņām kopš Regulas (EK) Nr. 717/2007 stā
šanās spēkā, tostarp jo īpaši tie, kurus apkopojušas valstu
regulējošās iestādes un kuri paziņoti katru ceturksni ar ERG
starpniecību, nesniedz pietiekamu pierādījumu, kas lieci
nātu, ka konkurence mazumtirdzniecības vai vairumtirdz
niecības līmenī varēs būt ilgtspējīga pēc 2010. gada jūnija,
ja netiks paredzēti regulatīvi pasākumi. Minētie dati liecina
par to, ka mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ce
nas ir to robežvērtību līmenī, kas noteiktas ar Regulu (EK)
Nr. 717/2007, vai tuvu tam, un konkurence līmenī zem
noteiktajām robežvērtībām ir visai maza.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
95. punktu,
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
atzinumu (1),
pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,
saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),
tā kā:
(1)

(2)

Ar Regulu (EK) Nr. 717/2007 (3) kā ārkārtas un pagaidu
pasākumu noteica ierobežojumus cenām, ko mobilo saka
ru operatori var piemērot vairumtirdzniecības un mazum
tirdzniecības līmenī par viesabonēšanas pakalpojumu
nodrošināšanu starptautiskā mērogā zvaniem, kuru savie
nojums uzsākts un pabeigts Kopienas teritorijā. Minētajā
regulā arī paredzēja noteikumus, lai palielinātu cenu pār
skatāmību un uzlabotu informācijas par tarifiem, ko pie
mēro Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumu
lietotājiem.
Komisija ir veikusi pārskatīšanu saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 717/2007 11. pantu, kurā paredzēts izvērtēt, vai mi
nētās regulas mērķi ir sasniegti, pārskatīt norises vairum
tirdzniecības un mazumtirdzniecības tarifos, ko
viesabonentiem piemēro par balss un datu sakaru pakal
pojumiem, tostarp SMS un MMS, un vajadzības gadījumā
sniegt ieteikumus par vajadzību regulēt minētos pakalpo
jumus. Komisija savā ziņojumā Eiropas Parlamentam un
Padomei, kas ietverts tās 2008. gada 23. septembra
Paziņojumā par rezultātiem, pārskatot Eiropas Parlamenta
un Padomes 2007. gada 27. jūnija Regulas (EK)
Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo tele
fonsakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā
2002/21/EK darbību, secināja, ka ir lietderīgi pagarināt Re
gulas (EK) Nr. 717/2007 darbības termiņu pēc 2010. gada
30. jūnija.

(1) 2009. gada 15. janvāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
(2) Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstne
sī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 8. jūnija Lēmums.
(3) OV L 171, 29.6.2007., 32. lpp.

(4) OV L 200, 30.7.2002., 38. lpp.

29.6.2009.
(7)
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Tādējādi,
kad
saskaņā
ar
Regulu
(EK)
Nr. 717/2007 2010. gada jūnijā zaudēs spēku regulatīvie
aizsargmehānismi, ko piemēro Kopienas mēroga zvanu
viesabonēšanas pakalpojumiem vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības līmenī, pastāv liela iespēja, ka konku
rences spiediena trūkums zvanu viesabonēšanas tirgū un
stimuls mobilo sakaru operatoriem paaugstināt viesabonē
šanas radītos ienākumus būs par pamatu tādām vairum
tirdzniecības un mazumtirdzniecības cenām par Kopienas
iekšienē piemērotiem viesabonēšanas pakalpojumiem, ku
rās nav pamatoti atspoguļotas attiecīgās pakalpojuma
sniegšanas faktiskās izmaksas, tādējādi apdraudot Regulā
(EK) Nr. 717/2007 noteiktos mērķus. Tādēļ Regulas (EK)
Nr. 717/2007 termiņš būtu jāpagarina pēc 2010. gada
30. jūnija uz diviem gadiem, lai nodrošinātu iekšējā tirgus
vienmērīgu darbību, garantējot, ka klienti gūst priekšrocī
bas no tā, ka par veiktajiem vai saņemtajiem regulētajiem
viesabonēšanas zvaniem nepiemēros pārmērīgi augstas ce
nas salīdzinājumā ar konkurētspējīgiem iekšzemes tari
fiem, vienlaikus nodrošinot pietiekamu laiku konkurences
attīstībai.

(8)

Šajā regulā paredzētajiem pienākumiem nevajadzētu radīt
traucējumus mobilo sakaru tīklu operatoru konkurences
nosacījumiem Kopienā, un ar tiem nebūtu jāievieš nekādas
konkurences priekšrocības, jo īpaši pamatojoties uz viesa
bonēšanas pakalpojumu apjomu un veidu vai to sniedzēja
vietējo tirgu.

(9)

Regulā (EK) Nr. 717/2007 paredzētajam maksimālam vi
dējam vairumtirdzniecības tarifam par regulētiem viesabo
nēšanas zvaniem būtu jāturpina samazināties minētās
regulas pagarinātajā termiņā, atspoguļojot to, ka mazinā
jušās izmaksas, tostarp dalībvalstīs mazinājies regulēto mo
bilo savienojumu pabeigšanas tarifs, lai nodrošinātu iekšējā
tirgus vienmērīgu darbību, turpinot sasniegt divkāršo mēr
ķi – novērst pārmērīgi augstu cenu un ļaut operatoriem
konkurēt un ieviest jauninājumus.

(10)

Lai veicinātu un stiprinātu ilgtspējīgu konkurenci dažādo
viesabonēšanas pakalpojumu jomā, valsts reglamentējoša
jām iestādēm būtu jāuzrauga iespējamā diskriminācija
starp lielajiem un mazajiem pakalpojumu sniedzējiem, jo
īpaši attiecībā uz vairumtirdzniecības cenu aprēķināšanu.

(11)

Diena 2009. gadā, kad paredzēts vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības līmenī pazemināt maksimālo cenu re
gulētiem viesabonēšanas zvaniem, būtu jāpārceļ no 30. au
gusta uz 1. jūliju, lai nodrošinātu konsekvenci ar saistību
ieviešanu attiecībā uz regulēto SMS īsziņu tarifiem, kas pa
redzēti šajā regulā. Šādā veidā balss sakaru un SMS viesa
bonēšanas pakalpojumu lietotāji varētu izmantot
priekšrocības, ko sniedz jaunie tarifi, laikposmā, kurā ir vis
lielākais pieprasījums pēc minētajiem pakalpojumiem.

(12)

Ja tarifu ierobežojumi nav norādīti euro, piemērojamos ta
rifu ierobežojumus un pārskatītos tarifu ierobežojumus at
tiecīgajā valūtā vajadzētu noteikt, izmantojot atsauces
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maiņas kursu, kas šajā regulā precizētajās dienās ir publi
cēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja precizētajā die
nā nav šādas publikācijas, piemērojamie atsauces maiņas
kursi ir tie, kas publicēti pirmajā Eiropas Savienības Oficiā
lajā Vēstnesī, kurš iznāk pēc minētās dienas un kurā ir pub
licēti šādi atsauces maiņas kursi.

(13)

Tā kā atbilstību vairumtirdzniecības tarifu ierobežoju
miem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 717/2007, nosaka, at
saucoties uz vairumtirdzniecības vidējo cenu, kura dominē
jebkuru divu operatoru starpā 12 mēnešu laikposmā, ir
lietderīgi precizēt, ka minētais laikposmu var būt īsāks, pie
mēram, ja diena, kad paredzēts pazemināt maksimālo vi
dējo vairumtirdzniecības tarifu līmeni, ir pirms 12 mēnešu
laikposma beigām.

(14)

Dažu mobilo sakaru tīklu operatoru prakse piemērot cenu
par vairumtirdzniecības viesabonēšanas zvanu sniegšanu,
pamatojoties uz minimālajiem iekasēšanas periodiem līdz
60 sekundēm salīdzinājumā ar maksu par sekundi, ko pa
rasti piemēro citām vairumtirdzniecības starpsavienojuma
maksām, rada konkurences traucējumus starp šādiem ope
ratoriem un tiem, kas piemēro atšķirīgas tarifu noteikšanas
metodes, kā arī apdraud ar Regulu (EK) Nr. 717/2007 ie
viesto vairumtirdzniecības cenu robežvērtību konsekventu
piemērošanu. Turklāt tā ir papildu maksa, kam, palielinot
vairumtirdzniecības izmaksas, būs negatīvas sekas uz zva
nu viesabonēšanas pakalpojumu cenām mazumtirdzniecī
bas līmenī. Tādēļ mobilo sakaru operatoriem būtu jāprasa,
lai tie, vairumtirdzniecībā piemērojot tarifu par regulētiem
viesabonēšanas zvaniem, cenu aprēķinātu par sekundi.

(15)

Eiropas tarifa maksimālajam līmenim (gan veiktajiem, gan
saņemtajiem zvaniem) būtu jāturpina samazināties katru
gadu Regulas (EK) Nr. 717/2007 pagarinājuma laikposmā
tā, lai tas būtu saderīgi ar samazinājumiem, kas prasīti mi
nētās regulas sākotnējās piemērošanas laikposmā, lai at
spoguļotu to, ka turpina samazināties vietējo mobilo
sakaru cenas kopumā, kā arī regulēto viesabonēšanas zva
nu sniegšanas pamatizmaksas. Šādā veidā turpina saglabā
ties minētās regulas ietekme.

(16)

Paaugstinātajai starpībai starp maksimālajiem vairumtirdz
niecības un mazumtirdzniecības tarifiem, kā noteikts šajā
regulā, būtu jāsniedz operatoriem plašāka darbības joma,
lai konkurētu ar cenām mazumtirdzniecības līmenī, tādē
jādi palielinot iespējas izveidot pilnībā konkurētspējīgu
tirgu.

(17)

Ģeogrāfisku vai citu apstākļu dēļ – sarežģīta topogrāfija,
reģioni ar zemu iedzīvotāju blīvumu un liels tūristu pieplū
dums īsos laika periodos – dažiem operatoriem ir lielākas
vairumtirdzniecības izmaksas nekā citiem.
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(18)

ERG lēš, ka mobilo sakaru operatoru prakse mazumtirdz
niecībā cenu viesabonēšanas pakalpojumiem aprēķināt par
intervāliem, kuru ilgums ir vairāk nekā viena sekunde, ir
palielinājis rēķinu (salīdzinājumā ar tipisku Eiropas tarifa
rēķinu) par 24 % veiktajiem zvaniem un par 19 %
saņemtajiem zvaniem. Tās pārstāvji arī apgalvoja, ka šāds
palielinājums norāda uz slēptām maksām, jo tās vairumam
klientu nav pārskatāmas. Tādēļ ERG ieteica steidzami rīko
ties, lai risinātu jautājumu par to, ka mazumtirdzniecībā at
šķirīgi nosaka tarifus, kuriem piemēro Eiropas tarifus.

(19)

Lai arī Regulā (EK) Nr. 717/2007, ieviešot Kopienā Eiropas
tarifu, paredzēja kopēju pieeju, lai nodrošinātu, ka viesa
bonentiem nav jāmaksā pārmērīgi augstas cenas par regu
lētajiem viesabonēšanas zvaniem, atšķirīgā prakse, ko
mobilo sakaru operatori izmanto tarifu vienību noteikša
nai, nopietni apdraud Eiropas tarifa konsekventu piemēro
šanu. Tas nozīmē, ka – kaut gan viesabonēšanas
pakalpojumi ir sniegti visā Kopienā un tiem ir pārrobežu
raksturs, regulētajiem viesabonēšanas zvaniem piemēro at
šķirīgas tarifu noteikšanas pieejas, kas kropļo vienotā tir
gus konkurences nosacījumus.

(20)

Tādēļ būtu jāievieš vienots noteikumu kopums attiecībā uz
Eiropas tarifa rēķinu vienību noteikšanu mazumtirdzniecī
bas līmenī, lai turpmāk stiprinātu vienoto tirgu un visā Ko
pienā nodrošinātu vienādu aizsardzības līmeni klientiem,
kas izmanto Kopienas mēroga viesabonēšanas
pakalpojumus.

(21)

Tādēļ būtu jāpieprasa regulēto viesabonēšanas zvanu pa
kalpojumu sniedzējiem mazumtirdzniecības līmenī saviem
klientiem noteikt tarifus, aprēķinot cenu par sekundi vi
siem zvaniem, kam piemēro Eiropas tarifu, ar nosacījumu,
ka par veiktajiem zvaniem iespējams piemērot minimālo
sākotnējo iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 30 se
kundes. Tas ļaus operatoriem segt visas pamatotās izmak
sas par savienojumu, kā arī nodrošinās elastību, lai tie
varētu konkurēt, piedāvājot īsākus minimālos iekasēšanas
laikposmus. Tomēr nav pieļaujams, ka attiecībā uz Eiropas
tarifu minimālo sākotnējo laikposmu piemēro
saņemtajiem zvaniem, jo attiecīgā vairumtirdzniecības
cena tiek aprēķināta par sekundi un visas īpašās izmaksas
par savienojumu jau sedz tarifi par mobilo sakaru savieno
juma pabeigšanu.

(22)

Klientiem nebūtu jāmaksā par balss pasta ziņojumu sa
ņemšanu apmeklētajā tīklā, jo viņi nevar kontrolēt šādu zi
ņojumu ilgumu. Tas nedrīkstētu ietekmēt citus
piemērojamos balss pasta tarifus, piemēram, tarifus par
šādu ziņojumu noklausīšanos.

(23)

Attiecībā uz SMS viesabonēšanas pakalpojumiem tirgus
dati, ko ERG un Komisija apkopojušas kopš Regulas (EK)
Nr. 717/2007 stāšanās spēkā, liecina par to, ka situācija ir
nemainīga visā Kopienā, proti, vairumtirdzniecības tarifi

29.6.2009.

par minētajiem pakalpojumiem ir diezgan stabili, un nepa
stāv vērā ņemama saikne ar pamatizmaksām. Attiecībā uz
balss zvanu viesabonēšanas pakalpojumiem, šķiet, ka nav
pietiekama konkurences spiediena uz operatoriem, lai tie
pazeminātu vairumtirdzniecības cenas. Mazumtirdzniecī
bas cenas par SMS viesabonēšanas pakalpojumiem arī ir
lielākoties nemainīgas, tās bez skaidra pamatojuma ir ar
lielu rezervi un ievērojami augstākas par ekvivalentiem
SMS pakalpojumiem iekšējā tirgū.

(24)

Tāpat kā gadījumā ar balss viesabonēšanas zvaniem ir bū
tisks risks, ka, nosakot saistības tikai attiecībā uz izceno
jumu vairumtirdzniecības līmenī, automātiski netiks
panākti zemāki tarifi mazumtirdzniecības klientiem. No
otras puses, ja rīkojas tikai, lai mazinātu mazumtirdzniecī
bas cenas, bet nepievēršas ar šo pakalpojumu nodrošinā
šanu saistītajām vairumtirdzniecības izmaksām, tas var
apdraudēt dažu operatoru jo īpaši mazo operatoru, pozī
ciju, jo palielinātos cenu ierobežojumu negatīvā ietekme.

(25)

Turklāt viesabonēšanas tirgus īpašās struktūras un tā pār
robežu rakstura dēļ 2002. gada regulatīvajos noteikumos
nav paredzēti piemēroti instrumenti valstu regulējošām ies
tādēm, lai efektīvi risinātu konkurences problēmas, kuras ir
augsto vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu
līmeņa pamatā par regulēto viesabonēšanas SMS pakalpo
jumiem. Tas nenodrošina iekšējā tirgus vienmērīgu darbī
bu un tādēļ būtu jālabo.

(26)

Reaģējot uz Komisijas publisko apspriešanos par Regulas
(EK) Nr. 717/2007 darbības pārskatīšanu, ERG arī
paziņoja, ka SMS viesabonēšanas pakalpojumi būtu jāre
gulē gan vairumtirdzniecībā, gan mazumtirdzniecībā, lai
cenas vairāk tuvinātu izmaksām un iekšējā tirgus cenām.
Tā arī uzskatīja, ka būtu jāveic pasākumi, kas ir līdzīgi tiem,
ko piemēro balss viesabonēšanas pakalpojumiem. Precī
zāk, ERG ieteica ieviest vairumtirdzniecības vidējās cenas
robežvērtību, ko jebkurš operators piemēro citam opera
toram par SMS viesabonēšanu, kā arī grozīt Eiropas tarifa
saistības, lai iekļautu piedāvājumu par SMS viesabonēšanu
par likmi, kas nepārsniedz maksimālo noteikto
robežvērtību.

(27)

Tāpēc regulējošās saistības būtu jāpiemēro regulētajiem
SMS viesabonēšanas pakalpojumiem vairumtirdzniecības
līmenī, lai nodrošinātu pamatotāku saikni starp vairum
tirdzniecības tarifiem un pakalpojumu sniegšanas pamatiz
maksām un mazumtirdzniecībās līmenī aizsargātu
viesabonentu intereses.

(28)

Šīm regulējošajām saistībām būtu jāstājas spēkā, cik drīz
vien iespējams, tomēr dodot attiecīgajiem operatoriem pie
tiekami daudz laika, lai pielāgotu to cenas un pakalpoju
mus, tādējādi nodrošinot atbilstību.
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(29)

Visefektīvākā un atbilstošākā pieeja, lai kontrolētu regulē
to viesabonēšanas SMS īsziņu cenu līmeni vairumtirdznie
cībā, ir Kopienas mērogā noteikt maksimālo vidējo tarifu
par SMS īsziņu, ko nosūta no apmeklētā tīkla. Vairumtirdz
niecības vidējam tarifam būtu jāattiecas uz jebkuriem di
viem mobilo sakaru operatoriem Kopienā konkrētā
laikposmā.

(30)

Regulēto viesabonēšanas SMS vairumtirdzniecības cenu ro
bežvērtībā būtu jāietver visas izmaksas, kas radušās vai
rumtirdzniecības pakalpojuma sniedzējam, ietverot, inter
alia, savienojuma uzsākšanas, tranzīta un neatgūto maksu
par viesabonēšanas SMS īsziņu pabeigšanu apmeklētajā
tīklā. Regulēto viesabonēšanas SMS vairumtirdzniecības
pakalpojumu sniedzējiem tāpēc būtu jāaizliedz ieviest at
sevišķu maksu par viesabonēšanas SMS īsziņu pabeigšanu
to tīklā, lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto noteikumu
konsekventu piemērošanu.

(31)

(32)

(33)

(34)

Visefektīvākā un atbilstošākā pieeja, lai regulētu Kopienas
mēroga viesabonēšanas SMS īsziņu cenas mazumtirdznie
cības līmenī, ir pieprasīt mobilo sakaru operatoriem piedā
vāt saviem klientiem SMS Eiropas tarifu, kas nepārsniedz
noteikto maksimālo cenas robežvērtību. SMS Eiropas ta
rifs būtu jānosaka tādā līmenī, kas garantē pietiekamu peļ
ņu operatoriem un vienlaikus arī pamatotāk atspoguļo
mazumtirdzniecības pamatizmaksas.

Šai regulatīvajai pieejai būtu jānodrošina, ka regulēto SMS
īsziņu viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenās
pieņemamāk nekā līdz šim atspoguļotos pamatizmaksas,
kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu. Tādēļ maksimāla
jam SMS Eiropas tarifam, ko var piedāvāt viesabonentiem,
būtu jāatspoguļo pieņemama peļņas norma salīdzinājumā
ar viesabonēšanas regulēto SMS pakalpojuma sniegšanas
izmaksām, vienlaikus ļaujot operatoriem brīvi konkurēt,
dažādojot savus piedāvājumus un piemērojot cenu struk
tūras tirgus apstākļiem un klientu izvēlei. Šī regulatīvā pie
eja nebūtu jāpiemēro pievienotās vērtības SMS
pakalpojumiem.

(35)

Lai regulēto viesabonēšanas SMS pakalpojumu viesabonen
tiem nodrošinātu pilnīgu savienojamību un sadarbspēju,
valstu regulējošām iestādēm būtu savlaicīgi jāiejaucas, ja
zemes mobilo sakaru tīkla operators, kas veic uzņēmējdar
bību vienā dalībvalstī, iesniedz sūdzību valsts regulējošai ie
stādei, ka tā abonenti nespēj citā dalībvalstī esoša zemes
mobilo sakaru tīkla abonentiem nosūtīt vai no tiem saņemt
regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas, jo attiecīgie divi ope
ratori nav noslēguši līgumu. Šāda iejaukšanās būtu jāveic
saskaņā ar 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direk
tīvā 2002/19/EK (2002. gada 7. marts) par piekļuvi elek
tronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām
iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direk
tīva) (1) un pēc saskaņota principa, kā arī saskaņā ar Regu
las (EK) Nr. 717/2007 8. panta 1. punktu un Direktīvas
2002/21/EK (2) 21. pantu.

(36)

SMS īsziņa ir īsziņu pakalpojuma (Short Message Service –
SMS) teksta īsziņa, un tā ir nepārprotami atšķirīga no ci
tām īsziņām, piemēram, MMS īsziņām vai e-pastiem. Lai
nodrošinātu, ka regula nezaudē savu ietekmi un ka tās
mērķi ir pilnībā sasniegti, būtu jāaizliedz veikt viesabonē
šanas SMS īsziņas tehnisko raksturlielumu izmaiņas, kas
tās atšķirtu no vietējās SMS īsziņas.

(37)

Valstu regulējošo iestāžu apkopotie dati rāda, ka vairum
tirdzniecības vidējie tarifi par datu viesabonēšanas pakal
pojumiem, ko apmeklētā tīkla operatori piemēro
viesabonenta vietējā sakaru tīkla pakalpojumu sniedzējiem,
šķiet, samazinās, lai gan aizvien vērojams augsts cenu lī
menis par vairumtirdzniecības datu viesabonēšanas
pakalpojumiem.

(38)

Mazumtirdzniecības cenu augstais līmenis par datu viesa
bonēšanas pakalpojumiem aizvien rada bažas un norāda
uz to, ka šo pakalpojumu jomā konkurence nav pietie
kama. Tomēr atšķirībā no situācijas, kas dominē balss un
SMS viesabonēšanas pakalpojumu jomā, konkurences ie
robežojumi pastāv mazumtirdzniecības līmenī, jo viesabo
nentiem ir alternatīvi līdzekļi, ar ko piekļūt datu
pakalpojumiem, atrodoties ārzemēs, piemēram, publiskā
bezvadu piekļuve internetam, un tam nav vajadzīgi piešķir
tie numuri. Tādēļ šajā posmā būtu pāragri regulēt cenas
mazumtirdzniecības līmenī. Turklāt jebkādam pieslēgu
mam viesabonēšanas datu apmaiņas tīklam būtu jānotiek
ar lietotāja piekrišanu. Tādēļ viesabonēšanas laikā nekāda
datu lejupielāde, tostarp datorprogrammu atjaunināšana
un e-pasta saņemšana, nedrīkstētu notikt bez lietotāja ie
priekšējas piekrišanas vai pieprasījuma, izņemot tad, ja lie
totājs ir norādījis, ka nevēlas izmantot šādu aizsardzību.

(39)

Vietējie pakalpojumu sniedzēji nedrīkstētu piemērot viesa
bonentiem maksu par jebkādiem regulētiem datu viesabo
nēšanas pakalpojumiem, ja vien viesabonents nepiekrīt šo
pakalpojumu saņemšanai un līdz brīdim, kad viesabonents
piekrīt šo pakalpojumu saņemšanai.

Viesabonentiem nevajadzētu prasīt maksāt papildu maksu
par to, ka tie saņem regulētu viesabonēšanas SMS īsziņu
vai balss pasta īsziņu, izmantojot viesabonēšanas pakalpo
jumus apmeklētā tīklā, jo šādas pabeigšanas izmaksas jau
kompensē mazumtirdzniecības tarifi, ko piemēro par vie
sabonēšanas SMS īsziņas vai balss pasta īsziņas nosūtīšanu.

SMS Eiropas tarifs būtu automātiski jāpiemēro visiem vie
sabonentiem, kas ir vai nu jauni, vai jau esoši klienti, kuri
nav apzināti izvēlējušies vai apzināti neizvēlas īpašu SMS
viesabonēšanas tarifu vai viesabonēšanas pakalpojumu pa
keti, tostarp regulētos viesabonēšanas SMS pakalpojumus.
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(2) OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.
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Tomēr būtu jāievieš pasākumi, lai uzlabotu datu viesabo
nēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecības cenu pārredza
mību, jo īpaši, lai novērstu “rēķinu šoka” problēmu, kas
rada šķēršļus iekšējā tirgus vienmērīgai darbībai, un lai vie
sabonentiem nodrošinātu instrumentus, kas tiem vajadzī
gi, lai uzraudzītu un kontrolētu izdevumus par datu
viesabonēšanas pakalpojumiem. Tāpat nedrīkstētu pastā
vēt šķēršļi jaunu programmu vai tehnoloģiju ienākšanai,
kas varētu aizstāt viesabonēšanas pakalpojumus vai būt
tiem alternatīva, piemēram, WiFi, IP balss pārraidei un In
stant Messaging pakalpojumiem. Klientiem būtu jāsniedz šī
informācija, tādējādi ļaujot viņiem izdarīt informētu izvēli.

(41)

Jo īpaši mobilo sakaru operatoriem būtu jānodrošina vie
sabonentiem personalizēta tarifu informācija par tarifiem,
ko šiem abonentiem piemēro par datu viesabonēšanas pa
kalpojumiem, ikreiz, kad tie sāk izmantot datu viesabonē
šanas pakalpojumu, ierodoties citā dalībvalstī. Šī
informācija būtu jānosūta uz to mobilo tālruni vai citu mo
bilo iekārtu vispiemērotākajā veidā, lai to varētu viegli sa
ņemt un saprast.

(42)

Lai atvieglotu klientu izpratni par šādu pakalpojumu iz
mantošanas finansiālajām sekām un ļaut viņiem uzraudzīt
un kontrolēt savus izdevumus, vietējiem pakalpojumu
sniedzējiem būtu jāsniedz piemēri par datu viesabonēšanas
iespējām, piemēram, e-pastu, attēlu un tīmekļa pārlūkoša
nu, norādot aptuveno datu izmantošanas apjomu.

(43)

Turklāt, lai novērstu “rēķinu šoku”, mobilo sakaru opera
toriem būtu jānosaka viens vai vairāki maksimālie finanšu
un/vai apjoma ierobežojumi attiecībā uz atlikto maksā
jumu par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, kas izteikti
valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā, un bez maksas
jāpiedāvā tie visiem saviem viesabonentiem, izmantojot at
bilstīgu paziņojumu, kad noteiktais ierobežojums ir sa
sniegts. Kad ir sasniegts minētais maksimālais patēriņa
ierobežojums, abonentiem vairs nebūtu jāsaņem datu vie
sabonēšanas pakalpojumi un nebūtu viņiem jāpiemēro
maksa par šiem pakalpojumiem, ja vien viņi īpaši nepie
prasa tos nodrošināt arī turpmāk saskaņā ar noteikumiem
un nosacījumiem, kas izklāstīti paziņojumā. Viesabonen
tiem būtu jādod pietiekami daudz laika, lai viņi varētu iz
vēlēties vienu no šiem maksimālajiem finanšu vai apjoma
ierobežojumiem vai arī lai viņi varētu atteikties no šāda ie
robežojuma. Ja vien abonenti nenorāda citādi, viņiem būtu
jāpiemēro standarta ierobežojumu sistēmai.

(44)

Šie pārskatāmības pasākumi būtu jāuzskata par viesabo
nentiem paredzētu obligātu aizsardzību, un tie nedrīkstētu
būt par šķērsli tam, ka mobilo sakaru operatori piedāvā kli
entiem virkni citu pakalpojumu, kas palīdz prognozēt un
kontrolēt izdevumus par datu viesabonēšanas pakalpoju
miem. Piemēram, daudzi operatori attīsta jaunu vienotu
mazumtirdzniecības likmi viesabonēšanas piedāvājumiem,
kas ļauj izmantot datu viesabonēšanu par noteiktu cenu
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noteiktā laikposmā līdz sasniegts “samērīgas lietošanas” ap
joms. Tāpat operatori attīsta sistēmas, lai sniegtu iespēju
viesabonentiem tikt informētiem reālā laikā par uzkrātajām
datu viesabonēšanas ārkārtas izmaksām. Lai nodrošinātu
iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, šīs vietējo tirgu izmai
ņas būtu jāatspoguļo saskaņotajos noteikumos.

(45)

Turklāt aizvien augstās vairumtirdzniecības cenas par datu
viesabonēšanas pakalpojumiem galvenokārt ir pamatoja
mas ar augstajām vairumtirdzniecības cenām, ko piemēro
to tīklu operatori, kuriem netiek dota priekšroka. Šādas iz
maksas rada datplūsmas vadības ierobežojumi, kas nemu
dina operatorus vienpusēji pazemināt vairumtirdzniecības
standarta cenas, jo datus saņems neatkarīgi no piemērotā
tarifa. Tas rada krasas vairumtirdzniecības izmaksu svārstī
bas. Atsevišķos gadījumos vairumtirdzniecības datu viesa
bonēšanas cenas, ko piemēro sakaru tīkliem, kuriem netiek
dota priekšroka, ir 30 reizes augstākas nekā tās, kuras pie
mēro vēlamajam sakaru tīklam. Šādas pārmērīgi augstās
vairumtirdzniecības cenas par datu viesabonēšanas pakal
pojumiem izraisa vērā ņemamus konkurences apstākļu
traucējumus starp mobilo sakaru operatoriem Kopienā, kas
apdraud iekšējā tirgus vienmērīgu darbību. Tās arī neļauj
vietējo mobilo sakaru tīklu operatoriem paredzēt to vai
rumtirdzniecības izmaksas un tādējādi nodrošināt
klientiem pārredzamus un konkurētspējīgus mazumtirdz
niecības cenu piedāvājumus. Ņemot vērā to, ka valstu re
gulējošās iestādes spēj tikai nelielā mērā efektīvi risināt
šādas problēmas valsts mērogā, datu viesabonēšanas pakal
pojumiem būtu jāpiemēro vairumtirdzniecības cenas ro
bežvērtība. Vairumtirdzniecības cenas robežvērtība būtu
jānosaka aizsardzības līmenī, kas ir būtiski augstāks par
pašreiz tirgū pieejamajām viszemākajām vairumtirdzniecī
bas cenām, lai sekmētu konkurences apstākļus un nodro
šinātu konkurences attīstību tirgū, klientu interesēs
garantējot labāku iekšējā tirgus darbību. Likvidējot pārmē
rīgi augstos datu viesabonēšanas vairumtirdzniecības tari
fus, kuri dažos gadījumos pastāv tirgū, aizsardzības
līmenim Regulas (EK) Nr. 717/2007 piemērošanas laikā
būtu jānovērš mobilo sakaru operatoru konkurences trau
cējumu vai ierobežojumu rašanās.

(46)

Lai atspoguļotu izmaiņas tirgū un piemērojamos regulatī
vos noteikumus elektronisko sakaru jomā, ir jāatsaucas uz
“publiskajiem sakaru tīkliem”, nevis “publiskajiem telefon
sakaru tīkliem”. Konsekvences dēļ būtu attiecīgi jāgroza Di
rektīvas 2002/21/EK 1. panta 5. punkts.

(47)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – proti, grozīt Regu
lu (EK) Nr. 717/2007 un Direktīvu 2002/21/EK, lai sagla
bātu un turpmāk pilnveidotu vienotu noteikumu kopumu,
nodrošinātu, ka publisko mobilo sakaru tīklu lietotāji, ce
ļojot Kopienas teritorijā, nemaksātu pārmērīgi augstas ce
nas par Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem
(veicot vai saņemot balss zvanus, SMS īsziņas vai datu pār
raidi), tādējādi veicinot vienmērīgu iekšējā tirgus darbību,
vienlaikus nodrošinot klientiem augsta līmeņa aizsardzību
un saglabājot konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem
– nevar droši, saskaņoti, savlaicīgi pietiekami labi sasniegt
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atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka ierosinātās rīcības apjoma
un ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Kopie
nas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Lī
guma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi mi
nēto mērķu sasniegšanai.

L 167/17

— īstenot pieeju, kuras pamatā ir nodrošināt viesabonen
tiem līdzīgas cenas un nosacījumus tām konkurētspē
jīgajām cenām un nosacījumiem, kuri pastāv
apmeklētā tīkla vietējā tirgū, tostarp nodrošināt klien
tiem iespēju izvēlēties starp atšķirīgām cenām, ko ap
meklētajā tīklā piedāvā dažādi operatori;

— risināt problēmas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem
konkurences jomā.
(48)

(49)

Šī kopējā pieeja tomēr būtu jāsaglabā uz ierobežotu laik
posmu, bet ņemot vērā pārskatīšanu, ko veiks Komisija, tā
var turpmāk tikt paplašināta vai grozīta vai to var aizstāt
ar alternatīviem regulējumiem, pamatojoties uz attiecīgiem
Komisijas ieteikumiem.

Komisijai būtu jāpārskata Regulas (EK) Nr. 717/2007, kas
grozīta ar šo regulu, efektivitāte, ņemot vērā tās mērķus un
ieguldījumu reglamentējošo noteikumu īstenošanā un iek
šējā tirgus sekmīgā darbībā. Šajā sakarībā Komisijai būtu jā
izskata ietekme uz konkurenci starp dažāda lieluma mobilo
sakaru pakalpojumu sniedzējiem no dažādām Kopienas
vietām, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tarifu
attīstība, tendences un pārredzamība, to saistība ar fakti
skajām izmaksām, tas, ciktāl ir apstiprinājušies šai regulai
pievienotajā ietekmes novērtējumā izdarītie pieņēmumi, kā
arī operatoru atbilsmes nodrošināšanas izmaksas un ie
tekme uz ieguldījumiem. Komisijai, jo īpaši ņemot vērā
tehnoloģisko attīstību, būtu arī jāizskata to pakalpojumu
pieejamība un kvalitāte, kuri ir alternatīva viesabonēšanai
(piemēram, IP balss pārraide).

Komisijai, apspriežoties ar Eiropas elektronisko komunikāciju re
gulatoru struktūru, jo īpaši būtu jāizpēta un jāizvērtē mobilo sa
karu tirgus konkurences struktūra, kuras dēļ viesabonēšanas tarifi
nav konkurētspējīgi, un jādara zināmi Eiropas Parlamentam un
Padomei tās secinājumi un priekšlikumi, lai risinātu strukturālas
problēmas mobilo sakaru tirgū, jo īpaši attiecībā uz šķēršļiem uz
ņēmumu ienākšanai tirgū un to darbības paplašināšanai.

Tāpēc būtu atbilstīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 717/2007 un
Direktīva 2002/21/EK,

(52)

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 717/2007 grozījumi

Ar šo Regulu (EK) Nr. 717/2007 groza šādi:

(50)

Pirms iepriekšminētās pārskatīšanas un ar mērķi nodroši
nāt Kopienā viesabonēšanas pakalpojumu nepārtrauktu
pārraudzību Komisijai būtu jāsagatavo starpposma ziņo
jums Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā būtu iekļauts
vispārējs pārskats par jaunākajām viesabonēšanas pakalpo
jumu tendencēm, kā arī starpposma izvērtējums attiecībā
uz panākumiem, kas gūti Regulas (EK) Nr. 717/2007, kas
grozīta ar šo regulu, mērķu sasniegšanā, un iespējamām al
ternatīvām, lai sasniegtu šos mērķus.

1.

nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

“Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 717/2007
(2007. gada 27. jūnijs) par viesabonēšanu publiskajos mobilo sa
karu tīklos Kopienā”;

2.

regulas 1. pantu groza šādi:

a)
(51)

Pirms atbilstīgu ieteikumu sniegšanas Komisijai būtu arī jā
izvērtē, vai reglamentējošie noteikumi elektronisko sakaru
jomā pienācīgi atbilst viesabonēšanas pakalpojumu regu
lai. Tai būtu sīki jāizvērtē alternatīvi paņēmieni, lai sasnieg
tu Regulas (EK) Nr. 717/2007, kas grozīta ar šo regulu,
mērķus, piemēram:

— risināt problēmas vairumtirdzniecības līmenī, ieviešot
pienākumu nodrošināt pieņemamu un godīgu piekļu
vi bez diskriminācijas un/vai savstarpēji vienlīdzīgus
nosacījumus;

1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1. Ar šo regulu ievieš kopēju pieeju, lai nodrošinātu,
ka publisko mobilo sakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Ko
pienas teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par
Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem salī
dzinājumā ar konkurētspējīgiem dalībvalstu iekšzemes
tarifiem, veicot un saņemot zvanus, nosūtot un saņemot
SMS īsziņas un lietojot pakešu komutācijas datu pakal
pojumus, un tādējādi veicina iekšējā tirgus vienmērīgu
darbību, vienlaikus nodrošinot patērētāju augsta līmeņa
aizsardzību, veicinot konkurenci un pārredzamību tirgū
un piedāvājot stimulus jauninājumu ieviešanai un patē
rētāju izvēli.
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dalībvalsts, kurā atrodas klienta vietējais mobilo sa
karu operators, ja ir tāda vienošanās starp vietējā sa
karu tīkla operatoru un apmeklētā sakaru tīkla
operatoru;

Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas mobilo sa
karu operatori par Kopienas mēroga viesabonēšanas pa
kalpojumu sniegšanu drīkst piemērot balss zvaniem un
SMS īsziņām ar savienojuma uzsākšanu un savienojuma
pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas uz maksām, ko pie
mēro pakešu komutācijas datu sakaru pakalpojumiem,
ko viesabonēšanas klienti izmanto viesabonēšanas laikā
mobilo sakaru tīklā citā dalībvalstī. Tā attiecas gan uz
maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem vairum
tirdzniecības līmenī, gan attiecīgā gadījumā uz maksām,
ko vietējie mobilo sakaru operatori piemēro mazum
tirdzniecības līmenī.”;
b)

Lai piemērotu turpmākus to ierobežojumu samazināju
mus, kuri paredzēti 3. panta 2. punktā, 4. panta 2. punk
tā un 6.a panta 4. punktā, pārskatītās cenas nosaka,
izmantojot atsauces maiņas kursu, kas publicēts vienu
mēnesi pirms pārskatīto cenu piemērošanas dienas. To
pašu atsauces maiņas kursu piemēro, lai katru gadu pār
skatītu 4.a pantā, 4.b pantā un 6.a panta 3. punktā re
glamentēto tarifu vērtību, ja šie tarifi ir noteikti valūtās,
kas nav euro valūta.”;
regulas 2. panta 2. punktu groza šādi:
a)

e)

“regulēts viesabonēšanas zvans” ir viesabonenta
veikts mobilo balss telefonsakaru zvans, kad savie
nojumu uzsāk apmeklētajā sakaru tīklā un savieno
jumu pabeidz publiskajā sakaru tīklā Kopienas
teritorijā, vai viesabonenta saņemts mobilo balss te
lefonsakaru zvans, kad savienojumu uzsāk publi
skajā sakaru tīklā Kopienas teritorijā un
savienojumu pabeidz apmeklētajā sakaru tīklā;

f)

“viesabonents” ir zemes publisko mobilo sakaru pa
kalpojumu sniedzēja klients, kura līgums vai vieno
šanās ar viņa vietējo mobilo sakaru operatoru ar
Kopienā esoša zemes publisko mobilo sakaru tīkla
palīdzību ļauj izmantot mobilo tālruni vai citu ierī
ci, lai veiktu vai saņemtu zvanus vai lai nosūtītu vai
saņemtu SMS īsziņas, vai izmantotu pakešu komu
tācijas datu sakarus apmeklētajā sakaru tīklā, ja ir
tāda vienošanās starp vietējā sakaru tīkla operatoru
un apmeklētā sakaru tīkla operatoru;

g)

“apmeklētais sakaru tīkls” ir zemes publisko mobilo
sakaru tīkls dalībvalstī, kas nav vietējais sakaru tīkls
un kas atļauj viesabonentam veikt vai saņemt zva
nus, nosūtīt vai saņemt SMS īsziņas vai izmantot
pakešu komutācijas datus, ja ir tāda vienošanās ar
vietējā sakaru tīkla operatoru;”;

4. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“4. Šajā regulā noteiktos tarifu ierobežojumus izsaka
euro. Ja tarifu, ko reglamentē 3., 4., 4.a, 4.b panta un
6.a panta 3. un 4. punkta noteikumi, izsaka citā valūtā,
sākotnējos ierobežojumus saskaņā ar minētajiem pan
tiem attiecīgajā valūtā nosaka, 3. panta noteikumiem
piemērojot atsauces maiņas kursu, kas ir spēkā 2007. ga
da 30. jūnijā, un 4.a, 4.b panta un 6.a panta 3. un
4. punkta noteikumiem piemērojot atsauces maiņas kur
su, ko Eiropas Centrālā banka 2009. gada 6. maijā pub
licējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.

punkta b) līdz g) apakšpunktu aizstāj ar šādiem
apakšpunktiem:
“b) “vietējais mobilo sakaru operators” ir uzņēmums,
kas viesabonentam sniedz zemes publiskos mobilo
sakaru pakalpojumus vai nu savā tīklā, vai kā mo
bilo sakaru virtuālā tīkla operators vai
tālākpārdevējs;
c)

d)

b)

pievieno šādus apakšpunktus:

“h) “SMS Eiropas tarifs” ir jebkurš tarifs, kas nepār
sniedz maksimālo cenu, kura paredzēta 4.b pantā,
un ko vietējais mobilo sakaru operators var noteikt
par regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu nodrošinā
šanu saskaņā ar minēto pantu;

i)

“SMS īsziņa” ir īsziņu pakalpojuma (Short Message
Service – SMS) teksta īsziņa, ko galvenokārt veido al
fabētiskas un/vai ciparu zīmes, ko var nosūtīt starp
mobilo un/vai fiksēto sakaru numuriem, kuri pie
šķirti saskaņā ar nacionālo numerācijas plānu;

j)

“regulēta viesabonēšanas SMS īsziņa” ir viesabonen
ta nosūtīta SMS īsziņa, kad savienojumu uzsāk ap
meklētajā sakaru tīklā un savienojumu pabeidz
publiskajā sakaru tīklā Kopienas teritorijā, vai viesa
bonenta saņemta SMS īsziņa, kad savienojumu uz
sāk publiskajā sakaru tīklā Kopienas teritorijā un
savienojumu pabeidz apmeklētajā sakaru tīklā;

“vietējais sakaru tīkls” ir zemes publiskais mobilo sa
karu tīkls, kas atrodas dalībvalstī un kuru vietējais
mobilo telefonsakaru operators izmanto zemes
publisko mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanai
viesabonentam;
“Kopienas mēroga viesabonēšana” ir mobilā tālruņa
vai citas ierīces izmantošana, ko veic viesabonents,
lai veiktu vai saņemtu zvanus Kopienas iekšienē vai
lai nosūtītu vai saņemtu SMS īsziņas, vai izmantotu
pakešu komutācijas datu sakarus, atrodoties ārpus
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k)

4.
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“regulēts datu viesabonēšanas pakalpojums” ir vie
sabonēšanas pakalpojums, kas viesabonentam ļauj
izmantot pakešu komutācijas datus, izmantojot mo
bilo tālruni vai citu mobilo sakaru ierīci, kad tas iz
manto apmeklēto sakaru tīklu. Regulētajā datu
viesabonēšanas pakalpojumā nav ietverta regulēto
viesabonēšanas zvanu vai SMS īsziņu pārraide vai
saņemšana, bet tajā ir ietverta MMS īsziņu nosūtī
šana un saņemšana.”;

No 2010. gada 1. jūlija vietējie mobilo sakaru operatori
nepiemēro maksu to viesabonentiem par saņemtu regu
lētu balss pasta ziņojumu viesabonēšanas laikā. Tas ne
attiecas uz citām maksām, piemēram, par šādu ziņojumu
noklausīšanos.
No 2009. gada 1. jūlija visi vietējie mobilo sakaru ope
ratori piemēro to viesabonentiem Eiropas tarifa maksu
par visiem regulētajiem viesabonēšanas zvaniem, gan
veiktajiem, gan saņemtajiem, aprēķinot cenu par
sekundi.

regulas 3. pantu groza šādi:
a)

Atkāpjoties no šā punkta trešās daļas, veiktajiem zva
niem, kam piemēro Eiropas tarifu, vietējais mobilo saka
ru operators var piemērot sākotnējo minimālo
iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes.”;

2. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo vairumtirdznie
cības tarifu piemēro starp jebkuriem diviem operatoriem
un aprēķina divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā
laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā vidējā vairum
tirdzniecības tarifa piemērošanas beigu datuma, kā no
teikts šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs regulas beigu
datuma. Maksimālo vidējo vairumtirdzniecības tarifu sa
mazina līdz EUR 0,28 un EUR 0,26 attiecīgi 2008. gada
30. augustā un 2009. gada 1. jūlijā un turpmāk to sa
mazina līdz EUR 0,22 un EUR 0,18 attiecīgi 2010. gada
1. jūlijā un 2011. gada 1. jūlijā.”;

b)

5.

regulas 4. pantu groza šādi:
a)

b)

2. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“2. Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez PVN,
kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas zvana no
drošināšanu var būt katram viesabonēšanas zvanam at
šķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,49 par minūti par jebkuru
veikto zvanu vai EUR 0,24 par minūti par jebkuru sa
ņemto zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz
EUR 0,46 un EUR 0,43 par veiktajiem zvaniem un
EUR 0,22 un EUR 0,19 par saņemtajiem zvaniem, attie
cīgi, 2008. gada 30. augustā un 2009. gada 1. jūlijā.
Maksimālo cenu turpmāk samazina līdz EUR 0,39 un
EUR 0,35 par veiktajiem zvaniem un EUR 0,15 un
EUR 0,11 par saņemtajiem zvaniem attiecīgi 2010. ga
da 1. jūlijā un 2011. gada 1. jūlijā.

4. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“4. Katrs viesabonents jebkurā brīdī pēc 3. punktā iz
klāstītā procesa beigām var pieprasīt pāriet uz Eiropas ta
rifu vai atteikties no tā. Ikviena pāreja jāveic bez maksas
vienas darbdienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, un
tā nav saistīta ar nosacījumiem vai ierobežojumiem at
tiecībā uz citiem abonēšanas elementiem, izņemot gadī
jumus, kad viesabonents, kas ir abonējis īpašu
viesabonēšanas paketi, kurā ietverti vairāki viesabonēša
nas pakalpojumi (t.i., balss zvani, SMS un/vai datu pār
raide), vēlas pāriet uz Eiropas tarifu, tad vietējais mobilo
sakaru operators var pieprasīt šādam abonentam atteik
ties no minētās paketes citu elementu priekšrocībām.
Vietējais mobilo sakaru operators var aizkavēt pāreju uz
citu tarifu, kamēr minimālajā noteiktajā laikposmā, kas
nepārsniedz trīs mēnešus, ir spēkā iepriekšējais viesabo
nēšanas tarifs.”;

3. punktam pievieno šādu daļu:
“Tomēr no 2009. gada 1. jūlija 1. punktā norādīto vidē
jo vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, kopējos vairum
tirdzniecības viesabonēšanas ieņēmumus dalot ar
vairumtirdzniecības viesabonēšanas to minūšu kopējo
skaitu, kuras faktiski izmantotas, attiecīgajam operato
ram attiecīgajā laikposmā Kopienā nodrošinot vairum
tirdzniecības viesabonēšanas zvanus, un kuras uzkrātas,
aprēķinot sekundēs, un pielāgotas, lai ņemtu vērā iespē
ju apmeklētā tīkla pakalpojumu sniedzējam piemērot sā
kotnējo minimālo iekasēšanas laikposmu, kas
nepārsniedz 30 sekundes.”;
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6.

iekļauj šādus pantus:

“4.a pants
Vairumtirdzniecības tarifi par regulētām viesabonēšanas
SMS īsziņām
1.
Sākot no 2009. gada 1. jūlija vidējais vairumtirdzniecī
bas tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot
viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram par regulētas
viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu no apmeklētā tīkla,
nepārsniedz EUR 0,04 par SMS īsziņu.
2.
Šā panta 1. punktā minēto vidējo vairumtirdzniecības
tarifu piemēro starp jebkuriem diviem operatoriem un aprē
ķina divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, kāds
paliek pirms šīs regulas beigu dienas.
3. Šā panta 1. punktā norādīto vidējo vairumtirdzniecības
tarifu aprēķina, kopējos vairumtirdzniecības viesabonēšanas
ieņēmumus, ko apmeklētā mobilo sakaru tīkla operators sa
ņēmis no katra vietējā sakaru tīkla operatora par regulēto
SMS īsziņu savienojuma uzsākšanu un nosūtīšanu Kopienas
mērogā attiecīgajā laikposmā, dalot ar kopējo šādu izejošo un
nosūtīto SMS īsziņu skaitu, kas attiecas uz katru vietējo mo
bilo sakaru operatoru attiecīgajā laikposmā.
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7. Ne vēlāk kā 2009. gada 30. jūnijā vietējie mobilo saka
ru operatori informē katru viesabonentu atsevišķi par SMS
Eiropas tarifu, par to, ka minēto tarifu piemēros vēlākais no
2009. gada 1. jūlija visiem viesabonentiem, kuri nav apzināti
izvēlējušies īpašu tarifu vai paketi, ko piemēro regulētajām
SMS īsziņām, kā arī par viesabonentu tiesībām pāriet uz mi
nēto tarifu un atteikties no tā saskaņā ar šā panta 6. punktu.

4.
Apmeklētā mobilo sakaru tīkla operators papildus
1. punktā minētajam tarifam nepiemēro tarifu viesabonenta
vietējo sakaru tīkla operatoram par tādu regulēto viesabonē
šanas SMS īsziņu pabeigšanu, kas nosūtītas viesabonentam
apmeklētajā tīklā.

4.b pants

4.c pants

Mazumtirdzniecības tarifi par regulētām viesabonēšanas
SMS īsziņām

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

2. No 2009. gada 1. jūlija SMS Eiropas tarifa mazumtirdz
niecības tarifs (bez PVN), kuru vietējais mobilo sakaru ope
rators drīkst piemērot tā viesabonentam par regulētas
viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu, var būt katrai SMS
īsziņai atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,11.

3.
Vietējie mobilo sakaru operatori saviem viesabonen
tiem nepiemēro tarifu par saņemtu regulētu viesabonēšanas
SMS īsziņu.

4. No 2009. gada 1. jūlija vietējie mobilo sakaru operato
ri automātiski piemēro SMS Eiropas tarifu visiem esošajiem
viesabonentiem, izņemot viesabonentus, kuri jau paši ir iz
vēlējušies īpašus viesabonēšanas tarifus vai paketi, saskaņā ar
kuru tie gūst priekšrocības no tarifa par regulēto viesabonē
šanas SMS īsziņu, kas atšķiras no tarifa, kas tiem būtu jāmak
sā, ja tie nebūtu izdarījuši šādu izvēli.

5. No 2009. gada 1. jūlija vietējie mobilo sakaru operato
ri piemēro SMS Eiropas tarifu visiem jauniem viesabonen
tiem, kuri nav apzināti izvēlējušies atšķirīgu viesabonēšanas
SMS tarifu vai tarifu paketi viesabonēšanas pakalpojumiem,
kurā ietverts atšķirīgs tarifs par regulētajām viesabonēšanas
SMS īsziņām.

6. Visi viesabonenti var pieprasīt pāriet uz SMS Eiropas ta
rifu vai atteikties no tā jebkurā laikā. Tarifa maiņai ir jānotiek
bez maksas vienas darbadienas laikā no iesnieguma saņem
šanas dienas, un tā nevar būt atkarīga no prasībām vai iero
bežojumiem, kas skar citus abonementa elementus, nevis
viesabonēšanu. Vietējais mobilo sakaru operators var atlikt
šādas tarifa maiņas termiņu tā, lai iepriekšējais viesabonēša
nas tarifs būtu saistošs noteiktu minimālo laiku, nepārsnie
dzot trīs mēnešus. SMS Eiropas tarifu vienmēr var apvienot
ar Eiropas tarifu.
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Regulēto viesabonēšanas
raksturlielumi

SMS

īsziņu

tehniskie

Neviens vietējo mobilo sakaru operators vai apmeklētā saka
ru tīkla operators nemaina regulēto viesabonēšanas SMS
īsziņu tehniskos raksturlielumus tā, lai tos padarītu atšķirī
gus no to SMS īsziņu tehniskajiem raksturlielumiem, kuras
nodrošina tā iekšējā tirgū.”;
7.

svītro 5. pantu;

8.

regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:
“6. pants
Regulēto viesabonēšanas zvanu un SMS īsziņu
mazumtirdzniecības tarifu pārskatāmība
1. Lai brīdinātu viesabonentu par to, ka tiks piemēroti vie
sabonēšanas 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 mak
sas ar īsziņas pakalpojuma palīdzību nodrošina individuali
zētu pamatinformāciju par viesabonēšanas cenām (ieskaitot
PVN), ko viesabonentam par zvanu veikšanu un saņemšanu
un par SMS īsziņu nosūtīšanu piemēro apmeklētajā
dalībvalstī.
Šī individualizētā pamatinformācija par cenām ietver maksi
mālos tarifus, kurus saskaņā ar šo tarifu shēmu var piemērot
abonentam par:
a)

zvanu veikšanu apmeklētajā valstī un par zvaniem uz
abonenta vietējo sakaru tīkla dalībvalsti, kā arī par
saņemtajiem zvaniem; un

b)

par regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu sūtīšanu, atro
doties apmeklētajā dalībvalstī.

Tajā arī norāda 2. punktā minēto bezmaksas numuru precī
zākas informācijas saņemšanai un informāciju par iespēju sa
zināties ar palīdzības dienestiem, bez maksas zvanot uz
Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 112.
Abonentam, kurš ir paziņojis, ka automātisks īsziņas pakal
pojums viņam nav nepieciešams, ir tiesības jebkurā laikā un
bez maksas pieprasīt vietējam mobilo sakaru operatoram at
kal nodrošināt pakalpojumu.
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Neredzīgiem un daļēji neredzīgiem klientiem šo individuali
zēto pamatinformāciju par cenām vietējie mobilo sakaru
operatori automātiski nodrošina bez maksas, izmantojot
balss zvanu, ja šie klienti to pieprasa.

2.
Papildus 1. punktam klientiem ir tiesības neatkarīgi no
tā, kurā Kopienas vietā tie atrodas, izmantojot mobilo balss
zvanu vai SMS pieprasīt un bez maksas saņemt precīzāku in
dividualizētu informāciju par apmeklētā tīkla viesabonēšanas
cenām, kuras piemēro balss zvaniem, SMS, MMS un citiem
datu sakaru pakalpojumiem, kā arī informāciju par pārredza
mības pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar šo regulu. Šādas
informācijas pieprasījumu sniedz pa bezmaksas numuru,
kuru šādam nolūkam paredzējis vietējais mobilo sakaru
operators.
3.
Vietējie mobilo sakaru operatori visiem lietotājiem no
drošina pilnīgu informāciju par piemērojamām viesabonēša
nas cenām, jo īpaši par Eiropas tarifu un SMS Eiropas tarifu,
kad tiek veikta abonēšana. Vietējie mobilo sakaru operatori
saviem viesabonentiem bez nepamatotas kavēšanās nodro
šina jaunāko informāciju par piemērojamām viesabonēšanas
cenām katru reizi, kad šīs cenas mainās.
Vietējie mobilo sakaru operatori veic nepieciešamos pasāku
mus, lai visiem viesabonentiem nodrošinātu informāciju par
Eiropas tarifa un SMS Eiropas tarifa pieejamību. Jo īpaši vi
siem viesabonentiem līdz 2007. gada 30. jūlijam skaidri un
nepārprotami sniedz informāciju par nosacījumiem saistībā
ar Eiropas tarifu un līdz 2009. gada 30. jūnijam – saistībā ar
SMS Eiropas tarifu. Periodiski visiem klientiem, kuri izvēlēju
šies citu tarifu, atgādina par Eiropas tarifu.”;
9.

L 167/21

2. Vēlākais no 2009. gada 1. jūlija vietējo mobilo sakaru
operators automātiski nosūta paziņojumu, kurā informē vie
sabonentu 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.
Šādu personalizētu tarifu pamatinformāciju nosūta uz viesa
bonenta mobilo tālruni vai e-pasta adresi vai citu ierīci, pie
mēram, kā SMS īsziņu, e-pastu vai kā uznirstošo logu datorā
ikreiz, kad viesabonents ierodas citā dalībvalstī, kas nav abo
nenta vietējā sakaru tīkla dalībvalsts, vai pirmo reizi izmanto
regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu šajā dalībvalstī.
Tā jāsniedz brīdī, kad viesabonents sāk regulēto datu viesa
bonēšanas pakalpojumu izmantošanu bez maksas, ar piemē
rotiem līdzekļiem, kas atvieglo tās saņemšanu un vienkāršu
izpratni.
Klientam, kurš ir paziņojis savam vietējo mobilo sakaru ope
ratoram, ka automātisks tarifu informācijas pakalpojums vi
ņam nav nepieciešams, ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas
pieprasīt vietējam mobilo sakaru operatoram atkal nodroši
nāt minēto pakalpojumu.
3.
Visi vietējie mobilo sakaru operatori līdz 2010. gada
1. martam visiem saviem viesabonentiem dod iespēju brī
vi un bez maksas saņemt informāciju par uzkrāto patēriņu,
kas izteikts apjoma veidā vai valūtā, kuru izmanto viesabo
nenta rēķinā par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpoju
miem, un kas garantē, ka bez klienta skaidras piekrišanas
uzkrātie izdevumi par regulētiem datu viesabonēšanas pakal
pojumiem noteiktā laikposmā nepārsniedz noteiktu finanšu
ierobežojumu.

iekļauj šādu pantu:

“6.a pants
Pārskatāmība un aizsargmehānismi regulētajiem datu
viesabonēšanas pakalpojumiem
1.
Vietējie mobilo sakaru operatori nodrošina, ka to vie
sabonenti gan pirms, gan pēc līguma noslēgšanas tiek atbil
stīgi informēti par tarifiem, ko piemēro par regulēto datu
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, tādā veidā, kas
atvieglo klientu izpratni par šādu pakalpojumu izmantoša
nas finansiālajām sekām un ļauj tiem uzraudzīt un kontrolēt
savus izdevumus par regulētiem datu viesabonēšanas pakal
pojumiem saskaņā ar 2. un 3. punktu.
Attiecīgā gadījumā vietējie pakalpojumu sniedzēji pirms lī
guma noslēgšanas un pēc tam regulāri informē savus klien
tus par automātiska un nekontrolēta datu viesabonēšanas
savienojuma un lejupielādes risku. Turklāt vietējie pakalpo
jumu sniedzēji skaidri un vienkārši saprotami paskaidro sa
viem klientiem, kā pārslēgties uz šiem automātiskajiem datu
viesabonēšanas savienojumiem, lai nepieļautu nekontrolētu
datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu.

Šajā nolūkā vietējais pakalpojumu sniedzējs nodrošina iespē
ju noteikt vienu vai vairākus maksimālos finanšu ierobežo
jumus konkrētam lietošanas laikposmam ar noteikumu, ka
klients ir iepriekš informēts par attiecīgajiem apjomiem.
Viens no šiem ierobežojumiem (standarta finanšu ierobežo
jums) ir aptuveni – bet ne lielāks par – EUR 50 (bez PVN) mē
nesī par atlikto maksājumu.
Vietējais pakalpojumu sniedzējs var arī noteikt apjoma veidā
izteiktus ierobežojumus, ja klients ir iepriekš informēts par
attiecīgajām summām. Viens no šiem ierobežojumiem (stan
darta apjoma ierobežojums) atbilst attiecīgai finansiālai sum
mai, kas nepārsniedz EUR 50 (bez PVN) mēnesī par atlikto
maksājumu.
Turklāt vietējais mobilo sakaru operators var piedāvāt saviem
viesabonentiem citus ierobežojumus ar dažādiem, t. i., aug
stākiem vai zemākiem mēneša maksimālajiem finanšu
ierobežojumiem.
Līdz 2010. gada 1. jūlijam šā punkta otrajā un trešajā daļā
minēto standarta ierobežojumu piemēro visiem klientiem,
kas nav izvēlējušies citu ierobežojumu.
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Visi vietējie mobilo sakaru operatori arī nodrošina, ka uz vie
sabonenta mobilo tālruni vai citu ierīci kā SMS īsziņu vai
e-pastu vai kā uznirstošo logu viņa datorā nosūta atbilstīgu
paziņojumu, kad datu viesabonēšanas pakalpojumi ir sasnie
guši 80 % no noteiktā finanšu vai apjoma ierobežojuma, par
ko panākta vienošanās. Klientiem ir tiesības prasīt saviem
mobilo sakaru operatoriem pārtraukt sūtīt šādus paziņoju
mus un jebkurā brīdī bez maksas prasīt vietējam mobilo sa
karu operatoram turpināt sniegt pakalpojumus.

Kad šis finanšu vai apjoma ierobežojums citādi tiktu pār
sniegts, uz viesabonenta mobilo tālruni vai citu ierīci nosūta
paziņojumu. Šajā paziņojumā norāda, kā klientam rīkoties
turpmāk, ja viņš vēlas turpināt saņemt šos pakalpojumus, un
saistītos izdevumus par katru papildu patērēto vienību. Ja vie
sabonents nerīkojas atbilstīgi saņemtajiem brīdinājuma pazi
ņojumiem, vietējais mobilo sakaru operators nekavējoties
pārtrauc regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegša
nu un maksas piemērošanu viesabonentam, ja vien viesabo
nents nepieprasa minēto pakalpojumu sniegšanu turpināt vai
atsākt.

No 2010. gada 1. novembra viesabonents lūdz iespēju atteik
ties no “finanšu vai apjoma ierobežojuma” pakalpojuma, iz
maiņas jāizdara divās darbadienās pēc lūguma saņemšanas
bez maksas, un tās nerada nekādus nosacījumus vai ierobe
žojumus attiecībā uz citiem abonēšanas elementiem.

29.6.2009.

10. regulas 7. pantu groza šādi:
a)

2. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“2.
Valstu regulējošās iestādes sniedz jaunāko infor
māciju par šīs regulas piemērošanu, jo īpaši par tās 3., 4.,
4.a, 4.b un 6.a panta piemērošanu, publiski pieejamā
veidā, tā lai tā ir viegli pieejama ieinteresētajām pusēm.”;

b)

5. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“5. Valstu regulējošās iestādes drīkst iejaukties pēc sa
vas iniciatīvas, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai. Jo
īpaši, vajadzības gadījumā, tās izmanto piekļuves direk
tīvas 5. pantā noteiktās pilnvaras, lai nodrošinātu atbil
stīgu piekļuvi un savstarpēju savienojumu un lai
garantētu viesabonēšanas pakalpojumu pilnīgu savieno
jamību un sadarbspēju, piemēram, ja abonenti nevar ap
mainīties ar regulētām viesabonēšanas SMS īsziņām ar
zemes mobilo sakaru tīkla abonentiem citā dalībvalstī, jo
nav panākta vienošanās par šādu īsziņu nodrošināšanu.”;

11. regulas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants
Sankcijas

4.

a)

No 2009. gada 1. jūlija:

vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru
tīkla operators var piemērot viesabonenta vietējā sakaru
tīkla operatoram par regulēto datu viesabonēšanas pa
kalpojumu nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā
tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 1,00 apmērā
2009. gada 1. jūlijā, EUR 0,80 apmērā 2010. gada 1. jū
lijā un EUR 0,50 apmērā 2011. gada 1. jūlijā par pārrai
dīto datu megabaitu. Šīs aizsargvērtības piemērošana
nedrīkst radīt konkurences traucējumus vai ierobežoju
mus datu viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdznie
cības tirgū atbilstīgi pamatdirektīvas 8. panta 2. punkta
b) apakšpunktam;

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro
par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasā
kumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Noteiktajām sankci
jām jābūt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām.
Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo Komisijai ne vē
lāk kā 2008. gada 30. martā vai – ja ar Regulu (EK)
Nr. 544/2009 (*) paredzētas papildu prasības šīs regulas
3. panta 2. un 3. punktā, 4. panta 2. un 4. punktā un 4.a, 4.b,
4.c, 6., 6.a un 7. pantā – ne vēlāk kā 2010. gada 30. martā,
un nekavējoties paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozī
jumiem, kas tos ietekmē.
(*) OV L 167, 2009. gada 29. jūnijs, 12 lpp.”;
12. regulas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

b)

c)

šo vidējo vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp jeb
kuriem diviem operatoriem un aprēķina divpadsmit mē
nešu laikposmā vai īsākā laikposmā, kāds paliek pirms
šīs regulas beigu dienas;

šā punkta a) apakšpunktā norādīto vidējo vairumtirdz
niecības tarifu aprēķina, kopējos vairumtirdzniecības
viesabonēšanas ieņēmumus, ko apmeklētā mobilo saka
ru tīkla operators saņēmis no katra vietējā mobilo saka
ru tīkla operatora par regulēto datu viesabonēšanas
pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā laikposmā, dalot ar to
datu megabaitu kopējo skaitu, kuri faktiski patērēti, snie
dzot minētos pakalpojumus attiecīgajā laikposmā, un
aprēķināti kilobaitos.”;

“11. pants
Pārskatīšana
1. Komisija pārskata šīs regulas darbību un pēc publiskas
apspriešanās ziņo par to Eiropas Parlamentam un Padomei
ne vēlāk kā 2011. gada 30. jūnijā. Jo īpaši Komisija izvērtē,
vai ir sasniegti šajā regulā norādītie mērķi. To darot, Komisi
ja izvērtē arī:
— vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu izmai
ņas, lai viesabonentiem nodrošinātu balss, SMS un datu

29.6.2009.
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pakalpojumu sniegšanu, un attiecīgām valsts līmeņa mo
bilo sakaru pakalpojumu izmaiņām dažādās dalībvalstīs,
nošķirot klientus, kas izvēlas priekšapmaksu vai pēcap
maksu; un šo pakalpojumu kvalitāti un ātrumu;
— pakalpojumu, tostarp to, kuri ir alternatīva viesabonēša
nai (balss, SMS un datu pakalpojumi), pieejamību un
kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā tehnoloģisko attīstību;
— to, cik lielu labumu klienti ir guvuši no faktiskas viesa
bonēšanas pakalpojumu cenu samazināšanas vai citām
priekšrocībām, ko radījusi viesabonēšanas pakalpojumu
sniegšanas izmaksu samazināšana, kā arī patērētājiem ar
dažādiem zvanīšanas paradumiem pieejamo tarifu un
produktu dažādību;
— konkurences līmeni gan mazumtirdzniecības, gan vai
rumtirdzniecības līmenī, jo īpaši situāciju mazo, neatka
rīgo vai nesen darbību uzsākušo pakalpojumu sniedzēju
konkurētspējas jomā, tostarp konkurences ietekmi uz
komerclīgumiem un savienojamības pakāpi starp
operatoriem.
Komisija arī izvērtē metodes, kuras neattiecas uz cenu regu
lēšanu un kuras var izmantot, lai izveidotu konkurētspējīgu
iekšējo viesabonēšanas tirgu, un, to darot, Komisija ņem vērā
analīzi, ko neatkarīgi Eiropas elektronisko komunikāciju re
gulatoru struktūra. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, Komisija
sniedz atbilstīgus ieteikumus.
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2.
Turklāt Komisija ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30. jūni
jam sagatavo starpposma ziņojumu Eiropas Parlamentam un
Padomei, kurā iekļauj pārraudzības pārskatu par viesabonē
šanas pakalpojumu sniegšanu Kopienā un izvērtējumu par
panākumiem šīs regulas mērķu sasniegšanā, tostarp atsauci
uz 1. punktā minētajiem jautājumiem.”;
13. regulas 12. pantā svītro vārdkopu “ne vēlāk kā 2007. gada
30. augusts”;
14. regulas 13. pantā skaitli “2010.” aizstāj ar skaitli “2012.”.
2. pants
Direktīvas 2002/21/EK grozījums
Direktīvas 2002/21/EK 1. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“5.
Šī direktīva un īpašās direktīvas neskar nevienu īpašu pa
sākumu, kas pieņemts starptautiskās viesabonēšanas regulēšanai
mobilajos sakaru tīklos Kopienā.”.
3. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2009. gada 18. jūnijs.
Eiropas Parlamenta vārdā priekšsēdētājs

Padomes vārdā priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING
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