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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI
ELEKTRONISKO SAKARU (ARĪ VIESABONĒŠANAS) JOMĀ

Kopš 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste ir izstājusies no Eiropas Savienības un
kļuvusi par trešo valsti1. Izstāšanās līgumā2 ir paredzēts pārejas periods, kas beigsies
2020. gada 31. decembrī3. Līdz minētajam datumam Apvienotajai Karalistei un tās
teritorijā pilnībā ir piemērojamas ES tiesības4.
Pārejas periodā Eiropas Savienība un Apvienotā Karaliste risinās sarunas par nolīgumu
par jaunu partnerību, jo īpaši paredzot brīvās tirdzniecības zonas izveidi. Tomēr nav
skaidrs, vai pārejas perioda beigās šāds nolīgums būs noslēgts un stāsies spēkā. Katrā
ziņā attiecības, ko šāds nolīgums radītu, tirgus piekļuves nosacījumu ziņā ļoti atšķirtos no
Apvienotās Karalistes dalības iekšējā tirgū5, ES muitas savienībā un PVN un akcīzes
nodokļa zonā.
Turklāt pēc pārejas perioda beigām attiecībā uz ES tiesību aktu īstenošanu un
piemērošanu ES dalībvalstīs Apvienotā Karaliste būs trešā valsts.
Tādēļ visām ieinteresētajām personām un jo īpaši ekonomikas dalībniekiem tiek
atgādināts par to, kāda būs juridiskā situācija pēc pārejas perioda beigām.
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Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.
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Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.) (izstāšanās līgums).
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Pirms 2020. gada 1. jūlija pārejas periodu var vienu reizi pagarināt par laiku, kas nepārsniedz 1 vai
2 gadus (izstāšanās līguma 132. panta 1. punkts). Apvienotās Karalistes valdība līdz šim ir izslēgusi
iespēju pieprasīt šādu pagarinājumu.
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Ar dažiem izņēmumiem, kas paredzēti izstāšanās līguma 127. pantā, bet šā paziņojuma kontekstā nav
būtiski.
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Konkrētāk, brīvās tirdzniecības nolīgumā netiek ietverti tādi iekšējā tirgus principi (preču un
pakalpojumu jomā) kā savstarpēja atzīšana, izcelsmes valsts princips un saskaņošana. Turklāt brīvās
tirdzniecības nolīgums neatceļ nedz muitas formalitātes un kontroles (tostarp attiecībā uz preču un to
izejvielu izcelsmi), nedz arī importa un eksporta aizliegumus un ierobežojumus.

Ieteikums ieinteresētajām personām
Ieinteresētās personas un elektronisko sakaru tīklu un/vai pakalpojumu nodrošinātāji tiek
aicināti, ņemot vērā šo paziņojumu, izvērtēt, kādas sekas atstās pārejas perioda
izbeigšanās.
Elektronisko sakaru nodrošinātājiem un klientiem tiek ieteikts sagatavoties tam, ka starp
Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti vairs nebūs piemērojami noteikumi par
viesabonēšanu pēc pašmāju tarifiem, kā arī regulēto ES iekšzemes sakaru cenas
maksimālā vērtība.

Ievērībai
Šis paziņojums neattiecas uz ES noteikumiem šādos aspektos:
-

tīklu un informācijas sistēmu drošība,

-

elektroniskā komercija un tīkla neitralitāte,

-

ģeobloķēšana,

-

persondatu aizsardzība, kā arī

-

pievienotās vērtības nodoklis (PVN) par pakalpojumu sniegšanu.

Attiecībā uz šiem aspektiem tiek gatavoti vai jau ir publicēti citi paziņojumi6.
Pēc pārejas perioda beigām ES noteikumi elektronisko sakaru jomā Apvienotajai
Karalistei vairs nebūs saistoši.
Minēto tiesisko regulējumu veido šādi akti7:


Direktīva (ES) 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi, 8
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_lv.
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Ņemiet vērā, ka šajā sarakstā indikatīvi uzskaitīti noteikumi, uz ko galvenokārt attiecas šis paziņojums.
Tas ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, un tādēļ nav ne pilnīgs, ne saistošs.
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Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1972 (2018. gada 11. decembris) par Eiropas
Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (OV L 321, 17.12.2018., 36. lpp.).
Ar šo direktīvu no 2020. gada 21. decembra tiks atceltas šādas četras direktīvas: Eiropas Parlamenta un
Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem
attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (Pamatdirektīva) (OV L 108,
24.4.2002., 33. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/20/EK
(Atļauju izsniegšanas direktīva) (OV L 108, 24.4.2002., 21. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes
2002. gada 7. marta Direktīva 2002/19/EK (Piekļuves direktīva) (OV L 108, 24.4.2002., 7. lpp.);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/22/EK (Universālā pakalpojuma
direktīva) (OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.).
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Direktīva par
2002/58/EK)9,



Radiofrekvenču spektra lēmums (Lēmums Nr. 676/2002/EK)10,



Regula (ES) 2018/1971, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru
iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), 11



Regula (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos
Savienībā12,



Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES)
2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un
mazumtirdzniecības maksu par regulētiem ES iekšzemes sakariem13,



Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/61/ES par
pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu
samazināšanai14,



kā arī vairāki Komisijas ieteikumi par radniecīgiem jautājumiem, tai skaitā:

privāto

dzīvi

un

elektronisko

komunikāciju

(Direktīva

o Ieteikums par konkrētajiem tirgiem (attiecas uz tādu tirgu apzināšanu,
kuros var būt nepieciešama regulatīvā intervence)15 un
o Ieteikums par saskanīgiem nediskriminēšanas pienākumiem un izmaksu
aprēķināšanas metodēm16.
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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.).
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Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 676/2002/EK (2002. gada 7. marts) par normatīvo bāzi
radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) (OV L 108,
24.4.2002., 1. lpp.).

11

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1971 (2018. gada 11. decembris), ar ko izveido
Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs),
groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009 (OV L 321, 17.12.2018., 1. lpp.).

12

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 531/2012 (2012. gada 13. jūnijs) par viesabonēšanu
publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV L 172, 30.6.2012., 10. lpp.).

13

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2120 (2015. gada 25. novembris), ar ko nosaka
pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un mazumtirdzniecības maksu par regulētiem ES
iekšzemes sakariem un groza Direktīvu 2002/22/EK un Regulu (ES) Nr. 531/2012 (OV L 310,
26.11.2015., 1. lpp.).

14

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/61/ES (2014. gada 15. maijs) par pasākumiem
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai (OV L 155, 23.5.2014., 1. lpp.).
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Komisijas Ieteikums 2014/710/ES (2014. gada 9. oktobris) par konkrētajiem produktu un pakalpojumu
tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums saskaņā ar
Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko
komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (Ieteikums par konkrētajiem tirgiem) (OV L 295,
11.10.2014., 79. lpp.).
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Tam pēc pārejas perioda beigām būs konkrēti šādas sekas.
1.

VISPĀRĒJA ATĻAUJA
Nodrošinātājiem, kas veic uzņēmējdarbību vismaz vienā ES dalībvalstī, ir brīvība
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus visās pārējās dalībvalstīs bez
pienākuma tur veikt uzņēmējdarbību. Pamatojoties uz ES noteikumiem, šādi
nodrošinātāji elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus var sākt nodrošināt bez
pienākuma no kādas iestādes saņemt tiešu lēmumu, un uz tiem attiecas tikai
“vispārējas atļaujas” režīms katrā dalībvalstī, kurā tie nodrošina tīklus vai
pakalpojumus. Vispārējā atļauja ietver tiesības un pienākumus attiecībā uz
elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu nodrošināšanu, un dalībvalstis no
nodrošinātājiem var tikai pieprasīt paziņojumu, neuzliekot pienākumu nogaidīt
(Direktīvas (ES) 2018/1972 12. pants).
Pēc pārejas perioda elektronisko sakaru tīklu un/vai pakalpojumu nodrošinātāji, kas
veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, bet ne Eiropas Savienībā, brīvību
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus izmantot vairs nevarēs un
līdz ar to arī vispārējās atļaujas režīms ES dalībvalstīs uz tiem vairs neattieksies. Tas
nozīmē, ka šādiem nodrošinātājiem, kuri vēlēsies izmantot vispārējās atļaujas
režīmu ES dalībvalstīs, būs vajadzīgs uzņēmējdarbības veicējs Eiropas Savienībā.

2.

SAVIENOJUMA PABEIGŠANAS TARIFI FIKSĒTAJOS UN MOBILAJOS TĪKLOS
Attiecībā uz zvaniem starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti pēc pārejas
perioda beigām uz pakalpojumu sniedzējiem vairs neattieksies ES tiesiskais
regulējums, kas tiecas panākt zemus balss savienojuma pabeigšanas
vairumtirdzniecības tarifus17. Apvienotās Karalistes regulators varēs brīvi noteikt
savienojuma pabeigšanas tarifus fiksētajos un mobilajos tīklos, kuri nodrošinātājiem
jāpiemēro Apvienotajā Karalistē, un tas var nolemt neregulēt savienojuma
pabeigšanas vairumtirdzniecības tarifus.

3.

MAZUMTIRDZNIECĪBAS MAKSA PAR REGULĒTIEM ES IEKŠZEMES SAKARIEM
Pēc pārejas perioda beigām ES un Apvienotās Karalistes patērētājiem attiecībā uz
zvaniem starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti un otrādi vairs nebūs
piemērojama mazumtirdzniecības cena, kuru patērētāji maksā par regulētiem ES
iekšzemes sakariem18 un kura nedrīkst pārsniegt 0,19 EUR par zvana minūti un
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Komisijas Ieteikums (2013. gada 11. septembris) par saskanīgiem nediskriminēšanas pienākumiem un
izmaksu aprēķināšanas metodēm, lai veicinātu konkurenci un uzlabotu ieguldījumu vidi platjoslas
pakalpojumu jomā (OV L 251, 21.9.2013., 13. lpp.).

17

Savienojuma pabeigšanas vairumtirdzniecības tarifi ir maksa, ko operatori maksā viens otram par
zvanu nodrošināšanu saviem klientiem.

18

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2120 2. panta 3. punktu “regulēti ES iekšzemes sakari” ir jebkurš
numuratkarīgs starppersonu sakaru pakalpojums, kad savienojumu uzsāk patērētāja iekšzemes
pakalpojumu sniedzēja dalībvalstī un pabeidz uz jebkuru fiksētā vai mobilā tīkla valsts numerācijas
plāna numuru citā dalībvalstī un kam piemēro pilnu vai daļēju maksu, pamatojoties uz faktisko
patēriņu.
4

0,06 EUR par SMS ziņu. Tas nozīmē, ka mazumtirdzniecības cena, ko patērētāji
maksā par zvaniem no Eiropas Savienības uz Apvienoto Karalisti (un otrādi), var
augt.
4.

VIESABONĒŠANA
Pēc pārejas perioda beigām ES noteikumu par viesabonēšanu publiskajos mobilo
sakaru tīklos Eiropas Savienībā (Regulas (ES) Nr. 531/2012) izpratnē Apvienotā
Karaliste kļūs par trešo valsti.
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā viesabonēšanas pakalpojumus
klientiem (turpmāk “viesabonēšanas nodrošinātāji”) un kas darbojas Eiropas
Savienībā:
–

pieprasot vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi, vairs nevarēs baudīt
priekšrocības, ko sniedz Apvienotajā Karalistē darbojošos mobilo tīklu
operatoru pienākums apmierināt visus pamatotos pieprasījumus sniegt
vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi (Regulas (ES) Nr. 531/2012
3. pants);

–

vairs nevarēs baudīt priekšrocības, ko sniedz ES noteikumi par maksimālo
vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksu, kuru apmeklētie tīklu operatori,
kas darbojas Apvienotajā Karalistē, var iekasēt par vairumtirdzniecības
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā (Regulas (ES)
Nr. 531/2012 7., 9. un 12. pants).

Eiropas Savienībā darbojošos viesabonēšanas nodrošinātāju viesabonēšanas klienti:
–

vairs nevarēs baudīt priekšrocības, ko sniedz to viesabonēšanas
nodrošinātāja mazumtirdzniecības pienākums papildus iekšzemes
mazumtirdzniecības cenai nepiemērot papildmaksu par viesabonēšanas
pakalpojumu izmantošanu (veiktie un saņemtie zvani, nosūtītās SMS un datu
pakalpojumi) Apvienotajā Karalistē, ja tie ir godīgi izmantoti (Regulas (ES)
Nr. 531/2012 6.a un 6.b pants, kā arī Komisijas Īstenošanas regula (ES)
2016/228619); taču

–

ceļojumā uz Apvienoto Karalisti tie turpinās baudīt priekšrocības, ko sniedz
pārredzamības pienākumi, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 531/2012 14. pantā
(balss zvani un SMS) un šīs pašas regulas 15. pantā (datu pakalpojumi).

Viesabonēšanas nodrošinātāji, kas darbojas Apvienotajā Karalistē:
–

19

pieprasot vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi, vairs nevarēs baudīt
priekšrocības, ko sniedz Eiropas Savienībā darbojošos mobilo tīklu
operatoru pienākums apmierināt visus pamatotos pieprasījumus sniegt
vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi (Regulas (ES) Nr. 531/2012
3. pants);

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2286 (2016. gada 15. decembris), kurā izklāstīti detalizēti
noteikumi par godīgas izmantošanas politikas piemērošanu un mazumtirdzniecības viesabonēšanas
papildmaksas atcelšanas ilgtspējas novērtēšanas metodiku un viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja
pieteikumu uz novērtējumu (OV L 344, 17.12.2016., 46. lpp.).
5

–

vairs nevarēs baudīt priekšrocības, ko sniedz ES noteikumi par maksimālo
vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksu, kuru apmeklētie tīklu operatori,
kas darbojas Eiropas Savienībā, var iekasēt par vairumtirdzniecības
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā (Regulas (ES)
Nr. 531/2012 7., 9. un 12. pants).

Apvienotajā Karalistē darbojošos viesabonēšanas nodrošinātāju viesabonēšanas
klienti:
–

vairs nevarēs baudīt priekšrocības, ko sniedz ES noteikumi, kuros to
viesabonēšanas nodrošinātājam ir noteikts mazumtirdzniecības pienākums
papildus iekšzemes mazumtirdzniecības cenai nepiemērot papildmaksu par
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu (veiktie un saņemtie zvani,
nosūtītās SMS un datu pakalpojumi) Eiropas Savienībā, ja tie ir godīgi
izmantoti (Regulas (ES) Nr. 531/2012 6.a un 6.b pants); kā arī

–

ceļojumā uz Eiropas Savienību tie vairs nevarēs baudīt priekšrocības, kuras
sniedz ES noteikumi par pārredzamības pienākumiem, kas noteikti Regulas
(ES) Nr. 531/2012 14. pantā (balss zvani un SMS) un šīs pašas regulas
15. pantā (datu pakalpojumi).

Vispārīga informācija par Savienības tiesību aktiem, kas piemērojami elektroniskajiem
sakariem (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/telecoms) un viesabonēšanai
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming),
ir
atrodama
digitālajam
vienotajam tirgum veltītajā Komisijas tīmekļvietnē. Vajadzības gadījumā šīs vietnes
lapas tiks atjauninātas ar papildu informāciju.
Eiropas Komisija
Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts
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