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LÜHISELGITUS

1. Taust

Umbes 147 miljoni Euroopa Liidu kodaniku (37 miljoni turisti ja 110 miljoni ärikliendi)1

suhtes kohaldatakse äärmiselt kõrgeid tasusid mobiilside rahvusvahelise rändluse puhul, mis 
tähendab võimalust teha või ainult vastu võtta mobiilikõnesid välismaal.

Selliste kõnede võimaldamiseks sõlmivad operaator, kel on leping kliendiga, ning operaator, 
kelle võrgule on kliendil juurdepääs, rahvusvahelise rändluslepingu.

Tarbijakaitse ühendused, riikide reguleerivad asutused ning enamus poliitilisi liidreid 
nõustuvad, et telefonioperaatorite vahelisest konkurentsist tulenev dünaamiline mõju ei ole 
langetanud rändlusteenuse hindasid, kuigi see nähtus esineb riigisisese mobiilside puhul. Selle 
asemel on rändlusteenuse hinnad jäänud õigustamatult kõrgeks, nende puhul puudub 
läbipaistvus ning need on kahtlaselt sarnased samas liikmesriigis tegutsevate erinevate 
operaatorite vahel.

Seoses telefoniteenuse osutajate ilmse tahtmatusega alandada rändlushindasid ning mitmel 
aastal riikide ja Euroopa tasandil ning hiljuti Euroopa Parlamendi 2005. aasta detsembri 
resolutsioonis kõlanud hoiatuste eiramisega esitas komisjon eelmise aasta juulis käesoleva 
määruse vastuvõtmise ettepaneku.

2. Komisjoni ettepaneku põhipunktid

A. Hulgihindade regulatsioon

Ettepanek kehtestab hulgihinnapiirid. Külastatavas riigis tehtud kohalike kõnede puhul 
võrdub hulgihinnapiir kahekordse ühenduse keskmise mobiilikõnelõpetustasu määraga.
Rahvusvaheliste kõnede puhul, kui klient helistab oma päritoluriiki või mõnda teise ühenduse 
liikmesriiki, võrdub hulgihinnapiir kolmekordse ühenduse keskmise mobiilikõnelõpetustasu 
määraga.

B. Jaehindade regulatsioon

Jaeklientidele rändlusteenuse osutamisel on hinnapiir 130% hulgihindadele kehtestatud piirist.
Vastuvõetud kõnede puhul kehtib see piirmäär kuni uue määruse jõustumiseni. Välja 
helistatavate kõnede puhul jõustuvad jaehinnapiirid automaatselt pärast kuue kuu möödumist.

C. Jaehindade läbipaistvus

Ettepanekuga soovitakse samuti tagada hindade läbipaistvus, kehtestades nõude 
mobiiltelefoniteenuse pakkujatele, et nad annaksid lühisõnumiga või suuliselt oma klientidele 
nende nõudmisel isikupärastatud ja tasuta teavet rändlushindade kohta.

  
1 Komisjoni mõjuhinnang (SEK(2006)925, lk 19.)
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3. Ettepanek

Arvamuse koostaja tunnistab teatud hämmingut seoses selle ebahariliku määruse 
vastuvõtmise ettepanekuga. Arvamuse koostaja on kindlalt veendunud, et toote hinna 
alandamise eesmärk tuleks saavutada pigem turuosaliste vahelise terve konkurentsiga kui 
otsese sekkumisega hindade reguleerimisse.

Järgides neid põhimõtteid, tunnistab arvamuse koostaja, et tavapärased konkurentsireeglid ei 
ole toiminud selle konkreetse mobiiltelefoniteenuse puhul.

Arvamuse koostaja nõustub komisjoniga, et on tekkinud äärmine vajadus sekkuda 
erakorraliste meetmete võtmisega, pidades silmas rahvusvahelise rändluse turu eriolemust 
ning taoliste teenuste piiriülest olemust, praeguse õigusraamistiku puudujääke, riikide 
regulaatorite võimetust tõhusalt sekkuda ning asjaolu, et sel juhul asuvad hulgimüüjad ja 
nende teenuseid kasutavad kliendid erinevates liikmesriikides.

Seega tundub vajalik teha komisjoni koostatud raamistiku osas mõned konkreetsed 
muudatusettepanekud järgnevate teemade kohta:

A. Jaehinnad
Arvamuse koostaja arvates on komisjoni kavandatud 130% määr liiga madal. See piirmäär, 
mis peaks katma nii jaehindasid kui ka kasumit, hakkab tõenäoliselt liigselt survestama 
konkurentsi ja teenuseosutajate mitmekesisuse edendamise peamist eesmärki. Hinnad 
hakkavad tõenäoliselt pidevalt paiknema kavandatud ülemmäära tasemel ja see võib avaldada 
vastupidist mõju väikestele operaatoritele, kes ei ole ühinenud suurte Euroopa gruppidega ega 
ole nendega partnerlussuhetes, kõrvaldades konkurentsi ja üldisemalt hindade paindlikkuse 
stiimulid. Seetõttu tehakse ettepanek kehtestada ülemiseks jaehinnapiiriks 150% kavandatud 
hulgimüügiväärtusest.

B. Läbipaistvus
Oluline on soodustada jaehindade läbipaistvust, kehtestades mobiiltelefoniteenuse osutajatele 
nõude edastada klientidele automaatselt piiri ületamisel teavet rändlushindade kohta.

C. Lühisõnumite ja multimeediasõnumite tulevane õigusraamistik
Lisaks tehakse ettepanek lisada lühisõnumite ja multimeediasõnumite temaatika elektroonilise 
side õigusraamistiku eelseisvasse läbivaatamisse. Need teenused on praegu ettepanekust välja 
jäetud, kuid neile kohaldatakse ülemäära kõrgeid hindu.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 14

(14) Ühist mehhanismi nimetusega 
„Euroopa siseturu põhimõte“ tuleks kasutada 
selle tagamiseks, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksaks 
rahvusvaheliste kõnede rändlusteenuste eest 
ühenduses helistamisel või kõne 
vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, tõstes 
seeläbi tarbijakaitse taset ning kaitstes samal 
ajal mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi.
Pidades silmas asjaomaste teenuste piiriülest 
iseloomu, on vaja ühist mehhanismi, et 
mobiilioperaatoritel oleks ühtne sidus 
raamistik, mis põhineb objektiivselt 
kehtestatud kriteeriumidel.

(14) Ühist mehhanismi nimetusega 
„Euroopa siseturu põhimõte“ tuleks kasutada 
selle tagamiseks, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksaks 
rahvusvaheliste kõnede ja andmeside
rändlusteenuste eest ühenduses helistamisel 
või kõne vastuvõtmisel või 
andmesideteenuste kasutamisel ülemäära 
kõrget hinda, tõstes seeläbi tarbijakaitse taset 
ning kaitstes samal ajal mobiilioperaatorite 
vahelist konkurentsi. Pidades silmas 
asjaomaste teenuste piiriülest iseloomu, on 
vaja ühist mehhanismi, et 
mobiilioperaatoritel oleks ühtne sidus 
raamistik, mis põhineb objektiivselt 
kehtestatud kriteeriumidel. Jaeturul tõhusa 
konkurentsi kindlustamiseks ning 
ühenduses kõikide mobiilioperaatorite 
tõhusa konkurentsi tagamiseks tuleks 
mobiilioperaatoritele kehtestada kohustus 
osutada nõudmisel rahvusvahelise rändluse 
hulgiteenuseid kõikidele teistele ühenduse 
operaatoritele.

Or. en

Selgitus

Tõhusa konkurentsivõime tagamiseks tuleks mobiilside operaatoreid kohustada osutama 
kõikidele teistele operaatoritele rahvusvahelise rändluse hulgiteenuseid. See tagab, et ühelgi 
operaatoril ei piirata juurdepääsu rändluse hulgimüügiteenustele.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 15

(15) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem 
mehhanism rahvusvaheliste rändluskõnede 
hinnataseme reguleerimiseks kooskõlas 

(15) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem 
mehhanism rahvusvahelise rändluse 
häälkõnede hinnataseme reguleerimiseks 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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eespool mainitud kaalutlustega on 
minutitasu ülempiiri kehtestamine ühenduse 
tasandil nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil.

kooskõlas eespool mainitud kaalutlustega on 
minutitasu ülempiiri kehtestamine ühenduse 
tasandil nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil.
Andmesideteenuste puhul, pidades silmas 
tehnoloogiliste muutuste kiirust ning 
lühisõnumite (SMS) ja 
multimeediasõnumite (MMS) suurenevat 
osatähtsust, peaksid riikide reguleerivad 
asutused ja komisjon jälgima andmeside 
hulgi- ja jaemüügihindu, sealhulgas SMS 
ja MMS tasusid, ning tegema ettepanekuid 
õigusaktide kehtestamiseks, kui hinnad ei 
peaks langema.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 26

(26) Ühenduse piires rahvusvaheliste 
rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise 
jaehinna suurema läbipaistvuse 
saavutamiseks ja selleks, et aidata 
rändlusklientidel otsustada, kuidas oma 
mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, 
peaks mobiiltelefoniteenuste pakkuja 
võimaldama oma rändlusklientidel saada 
soovi korral tasuta kergesti teavet neile 
asjaomastes liikmesriikides pakutavate 
rändlushindade kohta. Läbipaistvuse 
tagamiseks on samuti nõutav, et 
teenusepakkujad annaksid teavet 
rändlustasude kohta teenusega liitumisel ja 
et nad teavitaksid oma kliente sellest niihästi 
regulaarselt kui ka oluliste muutuste korral.

(26) Ühenduse piires rahvusvaheliste 
rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise 
jaehinna suurema läbipaistvuse 
saavutamiseks ja selleks, et aidata 
rändlusklientidel otsustada, kuidas oma 
mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, 
peaks mobiiltelefoniteenuste pakkuja 
võimaldama oma rändlusklientidel saada 
tasuta kergesti teavet koduteenuse osutaja 
ja külastatava võrguteenuse osutaja 
vahelise rändluslepingu olemasolu ning
neile asjaomastes liikmesriikides pakutavate 
rändlushindade kohta. See teave peaks 
hõlmama kõnede tegemise ja vastuvõtmise 
hindasid asjaomases liikmesriigis.
Läbipaistvuse tagamiseks on samuti nõutav, 
et teenusepakkujad annaksid teavet 
rändlustasude kohta teenusega liitumisel ja 
et nad teavitaksid oma kliente sellest niihästi 
regulaarselt kui ka oluliste muutuste korral.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 27

(27) Riiklikel reguleerivatel asutustel, kes 
vastutavad elektrooniliste sidevõrkude 2002. 

(27) Riiklikel reguleerivatel asutustel, kes 
vastutavad elektrooniliste sidevõrkude 2002. 
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aasta reguleeriva raamistiku kohaste 
ülesannete täideviimise eest, peaksid olema 
õigused oma territooriumil määruse
jõustamiseks ja selle täitmise üle järelevalve 
teostamiseks. Nad teostavad järelevalvet 
samuti kõne- ja andmesideteenuste hindade 
muutumise üle klientidele rändlemise puhul 
ühenduses, eriti seoses rändluskõnede 
erihindadega ühenduse äärealadel ning 
vajadusega tagada, et need hinnad oleksid 
adekvaatselt kaetud hulgiturul. Nad peaksid 
tagama, et käesoleva määruse kohaldamist 
käsitlev ajakohastatud teave tehakse 
üldsusele kättesaadavaks.

aasta reguleeriva raamistiku kohaste 
ülesannete täideviimise eest, peaksid olema 
õigused oma territooriumil määruse 
jõustamiseks ja selle täitmise üle järelevalve 
teostamiseks. Nad teostavad järelevalvet 
samuti kõne- ja andmesideteenuste hindade 
muutumise üle klientidele rändlemise puhul 
ühenduses, eriti seoses rändluskõnede 
erihindadega ühenduse äärealadel ning 
vajadusega tagada, et need hinnad oleksid 
adekvaatselt kaetud hulgiturul. Riiklikud 
reguleerivad asutused peaksid edastama 
järelevalve tulemused komisjonile iga kuue 
kuu järel alates käesoleva määruse 
jõustumisest. Nad peaksid samuti tagama, et 
käesoleva määruse kohaldamist käsitlev 
ajakohastatud teave tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 31

(31) Käesolev määrus tuleks üle vaadata 
mitte hiljem kui kaks aastat pärast selle 
jõustumist eesmärgiga tagada, et see jääb 
vajalikuks ja asjakohaseks sellel ajal 
elektroonilise side turul valitsevas olukorras,

(31) Käesoleva määruse eesmärk on 
parandada olukorda, kus turg toimib 
puudulikult, võttes meetmeid, mis taastavad 
viivitamatult klientidele kasuliku tõhusa 
konkurentsi. Käesoleval määrusel ei ole 
püsivat pädevust ning seetõttu tuleks see üle 
vaadata mitte hiljem kui kaks aastat pärast 
selle jõustumist eesmärgiga tagada, et hulgi-
ja jaemüügihindu reguleeriv õiguslik 
sekkumine jääb vajalikuks ja asjakohaseks 
sellel ajal elektroonilise side turul valitsevas 
olukorras ning uurida, kas määrus tuleks 
tühistada või asendada ajutiselt vähem 
piirava meetmega.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 31 A (uus)

(31 a) Käesoleva määruse kohaldamine 
Bulgaaria ja Rumeenia osas tuleks lükata 
edasi kuni komisjoni poolt nende kahe riigi 
suhtes teostatava erakorralise 
mõjuhindamise tulemuste selgumiseni. Igal 
juhul tuleks Bulgaaria ja Rumeenia puhul 
rändluse hulgi- ja jaemüügihindade 
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ülemmäärad kehtestada järkjärguliselt ja 
sujuvalt,

Selgitus

Bulgaaria ja Rumeenia turud on veel suhteliselt välja arenemata ning vajavad võrkude 
täiustamiseks olulisi investeeringuid. Seetõttu on oluline teha vastav mõjuanalüüs nende kahe 
uue liikmesriigi kohta enne rändlust käsitleva määruse rakendamist.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 1 LÕIGE -1 (uus)

-1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
kord, millega suurendatakse hindade 
läbipaistvust ning parandatakse hinnateabe 
edastamist klientidele rahvusvahelise 
rändlusteenuse osutamisel.

Selgitus

Määruse eesmärgina tuleks sätestada ka korra kehtestamine, millega suurendatakse hindade 
läbipaistvust ning parandatakse hinnateabe edastamist klientidele rahvusvahelise 
rändlusteenuse osutamisel.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKTID E A JA E B (uus)

(e a) uued rändluskliendid – need punktis e 
osutatud rändluskliendid, kes on pärast 
artiklis 4 toodud kohustuste jõustumist i) 
esmakordselt sõlminud lepingu oma 
koduteenuse osutajaga, ii) vahetanud oma 
koduteenuse osutajat või iii) ostnud 
ettemaksuga SIM-kaardi;
(e b) olemasolevad rändluskliendid – need 
punktis e osutatud rändluskliendid, kes ei 
kuulu punktis ea esitatud määratluse 
reguleerimisalasse või need uued 
rändluskliendid, kes on keeldunud artiklis 
4 ette nähtud tarbijakaitsetariifidest.

Selgitus

Muudatusettepanek toob sisse „uute rändlusklientide” ja „vanade rändlusklientide” mõisted, 
mis on kooskõlas esitatud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 3 PEALKIRI

Hulgimüügitasud reguleeritud 
rändluskõnede tegemise eest

Hulgimüügitasud reguleeritud 
rändluskõnede eest

Selgitus

Kohalike ja muude kõnede erinevad ülemmäärad põhjustavad suurt segadust. Seepärast oleks 
mõistlikum kehtestada ühtne kõrgem ülemmäär, mis võrdub artikli 10 lõike 3 kohaselt 
avaldatud keskmise mobiilikõne lõpetamise tasuga, mis korrutatakse teguriga kolm.

Muudatusettepanek 10
ARTIKKEL 4

Jaemüügitasud reguleeritavate 
rändluskõnede tegemise eest

Hulgimüügitasud reguleeritud 
rändluskõnede eest

Artikli 5 kohaselt ei tohi jaemüügi kogutasu 
(ilma käibemaksuta), mida koduteenuse 
osutaja võib oma rändluskliendilt 
reguleeritud rändluskõne pakkumise eest 
nõuda, ületada 130% selle kõne tegemise 
eest kohaldatavast, käesoleva määruse I lisa 
kohaselt kindlaksmääratud maksimaalsest 
hulgitasust. Selles artiklis nimetatud 
piirmäärad sisaldavad kõiki reguleeritud 
rändluskõne pakkumisega seotud 
muutumatuid osiseid, nagu kõnealustustasud 
või valikulised tasud.

Artikli 5 kohaselt ei tohi jaemüügi keskmine 
tasu (ilma käibemaksuta), mida koduteenuse 
osutaja võib oma rändluskliendilt 
reguleeritud rändluskõne tegemise ja 
vastuvõtmise eest nõuda, ületada 150% selle 
kõne tegemise eest kohaldatavast, käesoleva 
määruse I lisa kohaselt kindlaksmääratud 
maksimaalsest hulgitasust. Selles artiklis 
nimetatud piirmäärad sisaldavad kõiki 
reguleeritud rändluskõne pakkumisega 
seotud muutumatuid osiseid, nagu 
kõnealustustasud või valikulised tasud.

Or. en

Selgitus

Kõnede jaemüügitasude kavandatud ülemmäärad on liiga madalad ning ei jäta erinevate 
operaatorite ja teenuste osas ruumi loovale konkurentsile. Seetõttu on vaja kehtestada ühtne 
ja kõrgem keskmise jaemüügitasu ülemmäär koos individuaalsete kõnede maksimaalsete 
ülemmääradega, et anda operaatoritele suurem vabadus ning tagada seeläbi paremad 
teenused klientidele.

Muudatusettepanek 11
ARTIKKEL 4 A (uus)

Artikkel 4a
Tarbijakaitsetariif

1. Koduteenuse osutajad on kohustatud 
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tegema kõikidele rändlusklientidele selgelt 
ja läbipaistvalt kättesaadavaks 
tarbijakaitsetariifi kooskõlas lõikega 2.
2. Jaemüügitasu minuti kohta (välja 
arvatud käibemaks), mida koduteenuse 
osutaja võib oma rändlusklientidelt sisse 
nõuda rändluskõne pakkumise eest, ei või 
ületada 0,50 eurot tehtud kõne puhul ja 
0,25 eurot vastu võetud kõne puhul. 
3. Olemasolevatele rändlusklientidele tuleb 
võimaldada tarbijakaitsetariifile 
üleminekut. Üleminek peab olema tasuta 
ning seda ei tohi siduda abonemendi 
olemasolevate osiste suhtes tingimuste ja 
piirangute kohaldamisega.
4. Tarbijakaitsetariifi tuleb automaatselt 
pakkuda uutele liituvatele 
rändlusklientidele, välja arvatud juhul, kui 
nad avaldavad soovi mingi muu tariifi 
kasutamiseks. Juhul kui uus rändlusklient 
avaldab soovi mingi muu tariifi 
kasutamiseks, peab tal olema võimalus 
hakata hiljemalt kuue kuu pärast kasutama 
tarbijakaitsetariifi, säilitades samas muud 
lepingu tingimused.
5. Selles artiklis nimetatud piirmäärad 
sisaldavad kõiki reguleeritud rändluskõne 
pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, 
nagu kõnealustustasud või valikulised 
tasud.

Muudatusettepanek 12
ARTIKKEL 6

Artikkel 6

Kõnede vastuvõtmise jaetasud ühenduses 
rändlemise korral

Jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
vastuvõtmise eest nõuda külastatavas võrgus 
rändlemise puhul, ei tohi minutihinna alusel 
ületada 130% selle kõne tegemise eest 
kohaldatavast, artikli 10 lõike 3 kohaselt 
avaldatud keskmisest mobiilikõne 

välja jäetud
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lõpetamise tasu määrast. Selles artiklis 
nimetatud piirmäärad sisaldavad kõiki 
reguleeritud rändluskõne pakkumisega 
seotud muutumatuid osiseid, nagu 
ühekordsed või valikulised tasud.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 7 ESIMENE LÕIK

1. Iga koduteenuse pakkuja annab oma 
rändlusklientidele nende soovil
personaliseeritud teavet jaetasude kohta, 
mida nende suhtes kohaldatakse kõne 
tegemisel ja vastuvõtmisel külastatavas 
liikmesriigis.

1. Iga koduteenuse pakkuja annab oma 
rändlusklientidele automaatselt
personaliseeritud teavet jaetasude ning teiste 
mobiiltelefoniteenuse osutajatega sõlmitud 
konkreetsete rändluslepingute olemasolu
kohta, mida nende suhtes kohaldatakse kõne 
tegemisel ja vastuvõtmisel külastatavas 
liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse ja konkurentsi parandamiseks tuleks klienti teavitada jaemüügitasudest ning 
koduteenuse osutaja ja külastatava võrguteenuse osutaja vahelise rändluslepingu 
olemasolust, et klient saaks valiku tegemisel tugineda täielikule teabele.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 7 LÕIGE 2

2. Klient võib valida, kas ta esitab sellise 
nõudmise mobiiltelefonil või SMS-iga, 
mõlemal juhul selleks otstarbeks 
koduteenuse osutaja määratud numbril, 
ning ta võib valida, kas talle edastatakse see 
teave sama mobiilikõne ajal või SMS-ina 
(viimasel juhtumil asjatute viivitusteta).

2. Rändlusteenuse klient saab lõikes 1 
sätestatud teavet mobiiltelefonil või SMS-
iga. Kõik külastatavas liikmesriigis 
tegutsevad mobiiliteenuse osutajad, kellel 
on koduteenuse osutajaga rändlusleping, 
peavad edastama selle teabe ühe tunni 
jooksul kliendi külastatavasse liikmesriiki 
sisenemisel.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 7 LÕIGE 3 A (uus)

3 a. Klient võib igal ajal nõuda 
ülalnimetatud tasuta teabeteenuse 
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osutamise lõpetamist.

Or. it

Selgitus

Ebasoovitavate sõnumite saamise vältimiseks, ja eriti piiriäärsetel klientidel, peaks alati 
olemas olema võimalus valida vabatahtliku „tõmbesüsteemi” kasutamist.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 8 LÕIGE 1 A

1 a. Riiklikud reguleerivad asutused 
peaksid avaldama käesoleva määruse ja 
eriti artiklite 3, 4, ja 4a kohaldamisega 
seotud teabe viisil, mis tagab huvilistele 
lihtsa juurdepääsu sellele teabele.

Selgitus

Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud kontrolli- ja järelevalvemenetluse tulemused peaksid 
olema läbipaistvad ja avalikud, et anda huvirühmadele ja klientidele piisavalt teavet.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 8 LÕIGE 6

6. Riiklikud reguleerivad asutused 
kontrollivad kõne- ja andmesideteenuste
jae- ja hulgihindade muutumist, sealhulgas 
lühisõnumi (SMS) ja multimeediateenuse 
(MMS) hinna muutust klientidele 
rändlemise puhul ühenduses, eriti ühenduse 
äärealadel, ning edastavad sellise järelevalve 
tulemused nõudmise korral komisjonile.

6. Riiklikud reguleerivad asutused 
kontrollivad rändluskõneteenuste jae- ja 
hulgihindade muutumist klientidele 
rändlemise puhul ühenduses, eriti ühenduse 
äärealadel, ning edastavad sellise järelevalve 
tulemused komisjonile iga kuue kuu järel 
alates käesoleva määruse jõustumisest.

Selgitus

Et tagada käesoleva määruse kiire vastuvõtmine, ei tohiks andmeside rändlust otseselt 
käesolevasse määrusesse lisada. Siiski jääb oluliseks, et riikide regulaatorid ja komisjon ka 
selles valdkonnas jälgiksid rändlushindasid, hindaksid tulemusi ja koostaksid vajadusel 
asjakohaseid õigusakte. Selle tarbeks oleks sobilik koht artikkel 12 (kontrollimenetlus) – vt 
teisi muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 10 LÕIGE 5

5. Ettevõtted, kelle suhtes kohaldatakse 5. Ettevõtted, kelle suhtes kohaldatakse 
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käesoleva määruse nõudeid, tagavad, et kõik 
nende tasudesse tehtavad muudatused, mida 
on vaja, et tagada vastavus artiklitele 3, 4 ja 
6, leiavad aset kahe kuu jooksul pärast iga 
avaldamist, vastavalt käesoleva artikli 
eelnevatele lõikudele.

käesoleva määruse nõudeid, tagavad, et kõik 
nende tasudesse tehtavad muudatused, mida 
on vaja, et tagada vastavus artiklitele 3 ja 4, 
leiavad aset kahe kuu jooksul pärast iga 
avaldamist, vastavalt käesoleva artikli 
eelnevatele lõikudele.

Selgitus

Kõnede jaemüügitasude kavandatud ülemmäärad on liiga madalad ning ei jäta erinevate 
operaatorite ja teenuste osas ruumi loovale konkurentsile. Seetõttu on vaja kehtestada ühtne 
ja kõrgem keskmise jaemüügitasu ülemmäär koos individuaalsete kõnede maksimaalsete 
ülemmääradega, et anda operaatoritele suurem vabadus ning tagada seeläbi paremad 
teenused klientidele.

Muudatusettepanek 19
ARTIKKEL 11 A (uus)

Artikkel 11 a
Andmesideteenused

1. Riiklikud reguleerivad asutused 
kontrollivad jae- ja hulgihindade 
muutumist rändlusklientidele andmeside, 
lühisõnumi (SMS) ja multimeediasõnumi 
(MMS) teenuste osutamisel, sealhulgas 
kogudes andmeid ühenduses 
mobiilsideoperaatorite poolt küsitavate 
rahvusvahelise rändluse keskmiste 
hulgimüügihindade kohta, ning edastavad 
sellise järelevalve tulemused komisjonile 
kaheteist kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest ning pärast seda 
soovi korral.
2. Lõikes 2 toodud andmete alusel edastab 
komisjon 18 kuu jooksul käesoleva 
määruse jõustumisest ühenduse 
rahvusvahelise rändluse 
hulgimüügihindade analüüsi Euroopa 
Parlamendile ning nõukogule. Kui 
rahvusvahelise rändluse andmeside 
hulgimüügihinnad ei ole pärast käesoleva 
määruse jõustumist langenud häälkõne 
rändlusega samale tasemele, hindab 
komisjon vajadust määruse vastuvõtmiseks, 
millega vähendataks rändlusklientidele 
pakutavate andmesideteenuste 
hulgimüügihindu, ja esitab vajadusel 
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vastava ettepaneku.

Selgitus

Et tagada käesoleva määruse kiire vastuvõtmine, ei tohiks andmeside rändlust otseselt 
käesolevasse määrusesse lisada. Siiski jääb oluliseks, et riikide regulaatorid ja komisjon ka 
selles valdkonnas jälgiksid rändlushindasid, hindaksid tulemusi ja koostaksid vajadusel 
asjakohaseid õigusakte.

Muudatusettepanek 20
ARTIKKEL 12

Komisjon vaatab üle käesoleva määruse 
toimimise ja annab sellest Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru mitte hiljem 
kui kaks aastat pärast selle jõustumise 
kuupäeva. Oma aruandes käsitleb komisjon 
reguleerimise jätkuva vajaduse põhjendusi 
või võimalust selle lõpetamiseks turu 
arengute ja konkurentsi seisukohast.
Nimetatud eesmärgil võib komisjon nõuda 
liikmesriikidelt ja riiklikelt reguleerivatelt 
asutustelt teavet, mis tuleb esitada ilma 
asjatu viivituseta.

Komisjon vaatab üle käesoleva määruse 
toimimise ja annab sellest Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru mitte hiljem 
kui kaks aastat pärast selle jõustumise 
kuupäeva. Oma aruandes käsitleb komisjon 
reguleerimise jätkuva vajaduse põhjendusi 
või selle ajutist asendamist vähem piirava 
sekkumisega turu arengute ja konkurentsi 
seisukohast, eeskätt majanduslikku mõju 
väikestele ja sõltumatutele operaatoritele 
ning nende konkurentsivõimele ja samuti 
artiklis 11a osutatud komisjoni 
andmesideteenuste rändlushindu käsitleva 
aruande seisukohast.

Muudatusettepanek 21
ARTIKKEL 16 A (uus)

Artikkel 16 a
Erandid

Käesoleva määruse sätteid ei kohaldata 
Bulgaaria ja Rumeenia suhtes.
Komisjon jälgib kõiki Bulgaarias ja 
Rumeenias koduoperaatorite poolt 
rändluse häälkõne sideteenuste osutamise 
hulgi- ja jaemüügihindade muutusi ning 
valmistab mitte hiljem kui 2 aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist ette 
mõjuhindamise.

Selgitus

Bulgaaria ja Rumeenia turud on veel suhteliselt välja arenemata ning vajavad võrkude 



AD\658570ET.doc 15/16 PE 382.555v03-00

ET

täiustamiseks olulisi investeeringuid. Seetõttu on oluline teha vastav mõjuanalüüs nende kahe 
uue liikmesriigi kohta enne rändlust käsitleva määruse rakendamist.

Muudatusettepanek 22
I LISA

Kogu hulgitasud, mida külastatava võrgu 
operaator võib nõuda rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt sellest külastatavast 
võrgust pärineva reguleeritava rändluskõne 
tegemise eest, ei tohi, minutihinna alusel, 
ületada summat, mis võrdub artikli 10 lõike 
3 kohaselt avaldatud keskmise mobiilikõne 
lõpetamise tasuga, mis korrutatakse:

Kogu hulgitasud, mida külastatava võrgu 
operaator võib nõuda rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt sellest külastatavast 
võrgust pärineva reguleeritava rändluskõne 
tegemise eest, ei tohi, minutihinna alusel, 
ületada summat, mis võrdub artikli 10 lõike 
3 kohaselt avaldatud keskmise mobiilikõne 
lõpetamise tasuga, mis korrutatakse teguriga 
kaks ja pool.

a) kahega reguleeritava rändluskõne puhul 
külastatava võrgu asukohaks oleva 
liikmesriigi üldkasutatavas telefonivõrgus 
registreeritud numbrile, või
b) kolmega reguleeritava rändluskõne puhul 
muule kui külastatava võrgu asukohaks 
oleva liikmesriigi üldkasutatavas 
telefonivõrgus registreeritud numbrile.
Käesoleva lisa tasude piirangutes võetakse 
arvesse kõiki muutumatuid osiseid, nagu 
kõnealustustasu.

Selgitus

Hulgimüügitasude pakutud ülemmäärad on liiga madalad ning sel võib olla tõsine negatiivne 
mõju operaatoritele, ja seda eeskätt turismile orienteeritud riikides. Lisaks põhjustavad 
kohalike ja muude kõnede erinevad ülemmäärad suurt segadust. Seepärast oleks mõistlikum 
kehtestada ühtne kõrgem ülemmäär, mis võrdub artikli 10 lõike 3 kohaselt avaldatud keskmise 
mobiilikõne lõpetamise tasuga, mis korrutatakse teguriga kolm.
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