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Augstas cenas par ES iekšzemes sakariem

ir šķērslis iekšējā tirgus darbībai, jo tās attur

meklēt un iegadāties preces un pakalpojumus no

pakalpojumu sniedzēja, kas atrodas citā

dalībvalstī.

Vadmotīvs
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Viesabonēšanas pakalpojumu regulēšana

Viesabonēšana
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Kopš 2017.gada 15. jūnija  - EEZ  «viesabonē kā mājās». 

Komersanti ekonomiski pamatojot var pieprasīt atļaut papildmaksas.

Ar papildmaksu tarifi nepārsniedz attiecīgi EUR 0,19 par minūti un  

EUR 0,06 par SMS īsziņu.

Latvijas komersanti nav pieprasījuši papildmaksas.

Komersanti var piedāvāt lietotājiem arī alternatīvus viesabonēšanas 

tarifus, bet pirmkārt «viesabonē kā mājās»  un  tikai pēc tam 

alternatīva - citādi viesabonēšanas tarifi EEZ  bet izdevīgāki tarifi citās 

valstīs. 

Būtiski ka lietotājs nepārprotami apliecina alternatīvā tarifa izvēli.  

Viesabonēšana
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Regula 2018/1971, ar kuru ir veiktas izmaiņas Regulās

2015/2120 un 531/2012, cita starpā nosaka, ka no 2019. gada

15.maija mazumtirdzniecības cena (bez PVN), ko piemēro

patērētājiem par regulētiem ES iekšzemes sakariem, nepārsniedz

0,19 EUR par minūti zvaniem un 0,06 EUR par SMS īsziņu.

Regulēts ES iekšzemes sakaru tarifs tiek piemērots savienojumam,

kas uzsākts patērētāja iekšzemes pakalpojumu sniedzēja

dalībvalstī un pabeigts fiksētajā vai mobilajā tīklā citā dalībvalstī.

Ja piemēro arī maksu par savienojumu, tad maksa par

savienojumu kopā ar maksu par minūti nepārsniedz 0,19 EUR.

ES iekšzemes tarifu regulējums.
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- Regulējums attiecas uz EEZ iekšzemes zvaniem un SMS,

- ES regulēto iekšzemes zvanu uzskaites solis ir ne lielāks kā minūte,

- Tieša tarifa piemērošana - zvaniem un SMS, ko tarificē pēc  reālā patēriņa,

- ES iekšzemes sakaru apjomam, kas pārsniedz tarifu plānā iekļauto apjomu, 

piemēro tarifu, kas nepārsniedz maksimālo regulēto ES iekšzemes sakaru 

tarifu,

- Patērētājiem, kas izmanto tarifu plānus ar konkrētu ES iekšzemes sakaru 

apjomu, nepiemērojot atsevišķu samaksu par vienībām, ir tiesības pāriet 

uz tarifu plānu, kas balstās uz reālo patēriņu, nodrošinot, ka patērētāji ar 

zemu ES iekšzemes sakaru patēriņa līmeni tiek aizsargāti pret augstām 

cenām 

Piemērošana
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- Komersanti var piedāvāt alternatīvus tarifu piedāvājumus starptautiskajiem sakariem 

ar dažādām likmēm attiecībā uz regulētiem ES iekšzemes sakariem, 

- patērētājiem jābūt iespējai apzināti izvēlēties šādus piedāvājumus un jebkurā laikā 

un bez maksas pārslēgties uz regulētiem tarifiem, arī attiecībā uz tiem 

piedāvājumiem, kurus patērētāji abonēja pirms Regulas noteikumu spēkā stāšanās,

- alternatīvi  starptautisko sakaru piedāvājumi, kas aptver, piemēram, visas vai dažas 

trešās valstis, ja patērētājs tos ir pieņēmis, atbrīvo pakalpojumu sniedzēju no 

pienākuma nepārsniegt maksimālās regulēto ES iekšzemes sakaru vērtības (piem. 

0,2-0,7 vai 0,3) 

- Citas priekšrocības, piemēram, subsidētas galiekārtas vai atlaides par citiem 

elektronisko sakaru pakalpojumiem, kuras pakalpojumu sniedzēji piedāvā 

patērētājiem, ir daļa no parastas konkurences mijiedarbības, un tās nevar ietekmēt 

regulēto tarifu maksimālo  vērtību piemērošanu.

Alternatīvas
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- Tiek pieņemts, noteiktais tarifs dod iespēju komersantiem segt savas 

izmaksas un iejaukšanās  balss telefonijas tirgū ir  samērīga.

- Tomēr iespējams ka kādi  komersanti, kuri sevišķi lielu daļu no savas 

peļņas gūst no ES iekšzemes sakariem vai kuru iekšzemes peļņas daļa ir 

zema tiek ietekmēti būtiski.

- Komersants, kas uzskata, ka ietekme uz to ir ievērojami lielāka nekā uz 

citiem un būtiski pavājina komersanta spēju uzturēt savu iekšzemes 

sakaru tarifikācijas modeli, var  vērsties Regulatorā ar detalizēti,  

ekonomiski pamatotu iesniegumu ar lūgumu piešķirt tam  atkāpi, nosakot   

augstāku  tarifu ES iekšzemes sakariem vienam gadam.  

Ilgtspējas nodrošināšana
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- Informācijas iesniegšanas anketa jāiesniedz līdz 31.05.

- Papildināta ar definīcijām, 

- Periods 2018g. 1.oktobris -2019.g. 31.marts,

- Lietotāji (aktīvie numuri vai SIM) kopējais skaits un patērētāji,

- Zvanu iedalījums EEZ trafiks, ROW un kopējais (arī vietējais)

Informācijas sniegšana
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