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Viesabonēšanas tarifu maksas beigas ES 2017. gadā:  
Komisija piekrīt jaunajai pieejai

Prezidents Junkers savā Eiropas Savienības uzrunā Kolēģijas locekļiem pārskatīja 

projekta noteikumus, kas vajadzīgi, lai izvairītos no ļaunprātīgas viesabonēšanas tarifu 

maksas. Projektu iecerēts īstenot līdz 2017. gada 15. jūnijam. 

Kolēģija diskutēja par jaunu principu piemērošanu un vienojās par ierobežojumu 

atcelšanu attiecībā uz termiņu noteikšanu vai apjoma piemērojumu patērētājiem, kad 

tie izmanto savas mobilās ierīces, atrodoties Eiropas Savienībā. 

Andruss Ansips, Digitālā Vienotā tirgus viceprezidents: “Parlaments un Padome piekrita 

mūsu piedāvājumam pārtraukt viesabonēšanas maksājumus ceļotājiem Eiropas 

Savienībā. Mums kopā ir nepieciešams nodrošināt zemas cenas lietotājiem visā Eiropā, 

lai spētu pilnībā izmantot mobilo telefonu pakalpojumus.”

Ginters Ottingers, Digitālās Ekonomikas un Sabiedrības komisārs: “Komisijas darbības 

viesabonēšanas cenu jautājumos ir sasniegušas Eiropas patērētājus. Šodien apspriestais 

projekts nodrošina to, ka viesabonēšanas maksa tiks atcelta līdz 2017. gada 15. jūnijam 

visiem cilvēkiem, kuri periodiski ieceļo Eiropas Savienībā, paralēli nodrošinot arī 

operatoru aizsardzību pret ļaunprātīgu krāpšanu.”

Komisāru kolēģijas diskutētie noteikumi paredz, ka iebraucēji, atrodoties ārzemēs, varēs 

izmantot attiecīgās dalībvalsts SIM karti. Jaunais mehānisms balstīsies uz dzīvesvietas 

vai stabilu kontaktu esamību starp Eiropas Savienības patērētājiem un tās dalībvalstīm.

Stabilu saišu piemēros ietilpst darbinieki, kā arī izceļotāji, kuri bieži uzturas savās mājas 

valstīs, kā arī Erasmus studenti. Eiropieši maksās savas vietējā tirgus cenas, izmantojot 

zvanu, īsziņu un interneta pakalpojumus, kā arī būs pilna pieeja saviem mobila 

operatora pakalpojumiem, piemēram, ikmēneša datu apjomam. 

Komisāru kolēģija pieņems pēdējos priekšlikumus līdz 2016. gada 15. decembrim, 

sagaidot atsauksmes no Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizācijas, pārējām 

dalībvalstīm, kā arī no ieinteresētajām pusēm.  
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Drošības pasākumi operatoriem
1. Drošības pasākumi pret ļaunprātīgu izmantošanu, kuru pamatā ir dzīvesvieta 

vai pastāvīgās saites ar ES valsti 

Viesabonēšana ir domāta ceļotājiem. Jaunais projekts ļauj mobilajiem operatoriem 

pārbaudīt lietošanas veidus, lai izvairītos no ļaunprātīgas – “viesabonēt, kā mājās”, 

funkcijas lietošanas. 

Kritēriju sarakstā ietilpst: 

• nenozīmīgs vietējais lietojums salīdzinājumā ar viesabonēšanas lietojumu;

• ilgstoša SIM kartes neaktivitāte, kas saistīta ar tās lietošanu;

• viena abonementa secīga vairāku SIM karšu lietošana un abonēšana, viesabonēšanas 

laikā

Katrā no šādiem gadījumiem, operators ir tiesīgs brīdināt abonementu. Ja tiks novērots 

kāds pārkāpums, tad teleoperators var piemērot nelielu uzrēķinu – pēc Komisijas 

ierosinājuma 0.04 EUR centi/minūtē par zvanu, 0.01 EUR cents/SMS un 0.085 EUR centi/

MB.  Ja ir neskaidrības par uzrēķinu, tad jāvēršas pie teleoperatora, bet neatrasināmos 

un ilgstošu strīdu gadījumos jāvēršas pie regulējošās institūcijas attiecīgajā valstī. 

Pie pārkāpumiem pieskaitīs gadījumus, kad SIM kartes tiks masveidā iegādātas un 

pārpārdotas tālāk ilgstošai lietošanai ārpus valsts. Šajos gadījumos teleoperators ir 

tiesīgs nekavējoties rīkoties un pieņemt lēmumu, informējot regulējošo institūciju.

2. Drošības pasākumu izņēmumu gadījumi vietējā tirgū. 

Gadījumos, ja pieaug cena kādā tirgū vai attiecībā uz vietējiem klientiem notiek citas 

izmaiņas, tad operators var iziet no “vies abonēt kā mājās” funkcijas, un ja atļauj valsts 

regulējošā institūcija aprēķināt mazu uzrēķinu (0.04 EUR centi/minūtē par zvanu, 

0.01 EUR cents/SMS un 0.085 EUR centi/MB). Operatoriem būs jāpierāda, ka funkcija 

“viesabonē kā mājās” apdraudēja vietējo maksas iekasēšanas modeli. 

Pēdējo desmit gadu laikā Komisija ir strādājusi, lai samazinātu uzrēķinus klientiem, kas 

šķērso robežas brīvdienās, darba komandējumos vai ceļojumu gadījumos. Kopš 2007. 

gada šie uzrēķini pēdējo 10 gadu laikā ir samazinājušies par 90%. Funkcija “viesabonē kā 

mājas” ļaus klientiem maksāt savas vietējā tirgus cenas atrodoties ārzemēs. 

Šī funkcija kļūs pieejama no 2017.gada jūnija.


