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Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 227
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

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 igale oma 
rändluskliendile teise liikmesriiki 
sisenemisel automaatselt lühisõnumi 
(SMS) või muu asjakohase teenuse abil 
nägemispuudega klientidele, ilma 
põhjendamatu viivitamiseta ja tasuta, 
personaliseeritud teavet minuti jaetasude 
kohta (koos käibemaksuga), mida nende 
suhtes kohaldatakse kõne tegemisel ja SMS-
ide ning MMS-ide saatmisel ja 
vastuvõtmisel ning mis tahes muu 
andmesideteenuse kasutamisel külastatava 
liikmesriigi igas võrgus.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 228
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

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 saadab oma 
rändlusklientidele teise liikmesriiki 
sisenemisel automaatselt tasuta ja ilma 
asjatu viivituseta pärast võrguühenduse 
saavutamist lühisõnumi (SMS), mis annab 
personaliseeritud teavet rändluse jaetasude 
kohta, mida nende suhtes kohaldatakse kõne 
tegemisel ja vastuvõtmisel külastatavas 
liikmesriigis. 

Or. en

Selgitus

On olemas suur vajadus jaemüügitariifide täieliku läbipaistvuse järele. Tarbijatel peab olema 
võimalik valida külastatava riigi eri võrguoperaatorite seast selline, kelle puhul tema 
koduoperaator pakub kõige soodsamaid jaemüügitariife.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Muudatusettepanek 229
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

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 teise liikmesriiki 
sisenemisel automaatselt ja tasuta 
lühisõnumi (SMS) abil personaliseeritud 
teavet jaetasude kohta, mida nende suhtes 
kohaldatakse kõne tegemisel ja 
vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 230
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

1. Iga koduteenuse pakkuja annab oma 
rändlusklientidele nende soovil
personaliseeritud teavet jaetasude kohta, 

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

kohaldatakse kõne tegemisel ja 
vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Daniel Caspary

Muudatusettepanek 231
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

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 kohe pärast nende 
lülitumist muusse mobiiltelefonivõrku kui 
oma koduvõrk tasuta SMS-i teel
personaliseeritud teavet jaetasude kohta, 
mida nende suhtes kohaldatakse kõne 
tegemisel ja vastuvõtmisel külastatavas 
liikmesriigis. Klient võib käesolevast 
teenusest loobuda.

Or. de

Selgitus

Käesolev teenus on suurema läbipaistvuse huvides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 232
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

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

1. Kui rändlusklient ei ole koduteenuse 
pakkujale teatanud vastupidist, annab iga 
koduteenuse pakkuja ühe tunni jooksul 
pärast rändluskliendi sisenemist teise 
liikmesriiki automaatse SMS-i saatmise teel 
personaliseeritud teavet, nagu on sätestatud 
lõike 4 esimeses lõigus. Kliendil, kes on 
teatanud, et ei vaja automaatset SMS-i, on 
õigus igal ajal koduteenuse pakkujalt 
teenuse osutamist uuesti nõuda. 
Koduteenuse pakkujad ei pea andma teavet 
automaatse SMS-i teel, kui nad teevad 
kliendile kõne minutihinda puudutava 
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teabe kättesaadavaks teate abil, mille klient 
saab vahetult enne kõne ühendamist, 
võimaldades kliendil kõne ilma igasuguse 
tasuta katkestada või – juhul kui kõne on 
juba tehtud või vastu võetud – kui nad 
teevad teabe, sealhulgas kõnetasu kuvaril 
kättesaadavaks läbi kogu kõne kestuse. 
Koduteenuse pakkujad annavad pimedatele 
ja vaegnägijast klientidele soovi korral 
teavet häälkõne kaudu.

Or. en

Selgitus

Muu hulgas toob artikli 7 kohta käiv muudatusettepanek sisse süsteemi, mille puhul
rändlushindade alast lühiteavet antakse automaatselt SMS-i teel, kui klient ei ole otsustanud 
teisiti, ning mille puhul täielik teave on kättesaadav soovi korral. Alternatiivina võivad 
operaatorid pakkuda teavet reaalajas seoses erakõnedega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 233
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

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

1. Kui rändlusklient ei ole koduteenuse 
pakkujale teatanud vastupidist, annab iga 
koduteenuse pakkuja oma rändlusklientidele
teise liikmesriiki sisenemisel automaatselt
SMS-lühisõnumi teenuse abil, ilma liigse 
viivituseta ja tasuta personaliseeritud teavet
minuti jaetasude kohta (koos 
käibemaksuga), mida nende suhtes 
kohaldatakse kõne tegemisel ja 
vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 234
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

1. Iga koduteenuse pakkuja annab oma 
rändlusklientidele nende soovil

1. Kui rändlusklient ei ole koduteenuse 
pakkujale teatanud vastupidist, annab iga 
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personaliseeritud teavet jaetasude kohta, 
mida nende suhtes kohaldatakse kõne 
tegemisel ja vastuvõtmisel külastatavas 
liikmesriigis.

koduteenuse pakkuja oma rändlusklientidele
teise liikmesriiki sisenemisel automaatselt
SMS-lühisõnumi teenuse abil, ilma liigse 
viivituseta ja tasuta personaliseeritud teavet
minuti jaetasude kohta (koos 
käibemaksuga), mida nende suhtes 
kohaldatakse kõne tegemisel ja 
vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis

Muudatusettepanek 235
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

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

1. Kui rändlusklient ei ole koduteenuse 
pakkujale teatanud vastupidist, annab iga 
koduteenuse pakkuja oma rändlusklientidele
teise liikmesriiki sisenemisel automaatselt
SMS-lühisõnumi teenuse abil, ilma 
viivituseta ja tasuta personaliseeritud teavet
minuti jaetasude kohta (koos 
käibemaksuga), mida nende suhtes 
kohaldatakse kõne tegemisel ja 
vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et kliendid saaksid asjakohast teavet rahvusvaheliste rändluskõnede hindade kohta. 
Täpsem teave peaks olema kättesaadav soovi korral.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Muudatusettepanek 236
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

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

1. Kui rändlusklient ei ole koduteenuse 
pakkujale teatanud vastupidist, annab iga 
koduteenuse pakkuja oma rändlusklientidele
teise liikmesriiki sisenemisel automaatselt
SMS-lühisõnumi teenuse abil, ilma liigse 
viivituseta ja tasuta personaliseeritud teavet
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minuti jaetasude kohta (koos 
käibemaksuga), mida nende suhtes 
kohaldatakse kõne tegemisel ja 
vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis.

Or. de

Selgitus

On tähtis, et rändlusklientidele antaks automaatselt ja ilma viivituseta teavet makstavate 
tasude põhiliste üksikasjade kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romano Maria La Russa

Muudatusettepanek 237
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

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

1. Kui rändlusklient ei ole koduteenuse 
pakkujale teatanud vastupidist, annab iga 
koduteenuse pakkuja oma rändlusklientidele
automaatselt ja ilma liigse viivituseta SMS-
lühisõnumi saatmise teel teavet rändluse
jaetasude kohta, mida nende suhtes 
kohaldatakse kõne tegemisel ja 
vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renato Brunetta ja Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 238
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

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

1. Tariifikava optimeerimist silmas pidades 
annab iga koduteenuse pakkuja kõikidele
rändlusklientidele personaliseeritud teavet 
jaetasude kohta, mida nende suhtes 
kohaldatakse kõne tegemisel ja 
vastuvõtmisel ning SMS-ide, MMS-ide ja 
muude rahvusvahelise rändluse 
andmesideteenuste saatmisel või 
vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis. 
Koduteenuse pakkujad välistavad seejuures 
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mis tahes tariifikava muutustega kaasnevad 
kulud.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 239
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

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 on kohustatud 
andma klientidele automaatselt ja tasuta 
põhilist teavet jaetasude kohta, mida nende 
suhtes kohaldatakse kõne tegemisel ja 
vastuvõtmisel külastatavas liikmesriigis. 

Or. es

Selgitus

Et hõlbustada läbipaistvust ja lihtsustada protseduure klientide jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 240
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). 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 241
ARTIKLI 7 LÕIGE 2

2. Klient võib valida, kas ta esitab sellise 2. Klient võib valida, kas ta esitab nõudmise 
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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). 

SMS-iga või häälkõne abil, et saada 
lisateavet teiste teenuste osutamise suhtes 
kohaldatavate rändlustasude kohta. Mis 
tahes nõutud lisateabe andmise eest võib 
võtta tasu.

Or. en

Selgitus

On olemas suur vajadus jaemüügitariifide täieliku läbipaistvuse järele. Tarbijatel peab olema 
võimalik valida külastatava riigi eri võrguoperaatorite seast selline, kelle puhul tema 
koduoperaator pakub kõige soodsamaid jaemüügitariife.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Muudatusettepanek 242
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. Alternatiivina võib iga koduteenuse 
osutaja järgida lõikes 1 sätestatud 
kohustusi, saates oma rändlusklientidele 
nende soovil personaliseeritud hinnateavet 
kas mobiiltelefonil või SMS-iga.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 243
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. Koduteenuse osutajad on samuti 
kohustatud varustama kliendid 
automaatselt telefoninumbriga, mis 
võimaldab neil saada lisateavet. Mainitud 
teabeteenust osutatakse tasuta nii 
teabenõude esitamisel kui soovitud teabe 
saamisel.

Or. es
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Selgitus

Et hõlbustada läbipaistvust ja lihtsustada protseduure klientide jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 244
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. Klient saab võimaluse korral oma 
koduteenuse osutajalt tunni aja jooksul 
pärast külastatavasse liikmesriiki 
sisenemist sõnumi, mis annab teada, kuidas 
tal on võimalik saada soovi korral ning 
asjatute viivitusteta täielikku 
personaliseeritud teavet tasude kohta.

Or. en

Selgitus

Suures mahus teabe edastamine, sealhulgas mitte häälkõneteenuste kaudu, oleks klientidele 
segav. Seepärast tuleks klientidele saata üksnes sõnum, mis teavitab neid sellest, kuidas nad 
soovi korral saaksid tasuta lisateavet. Selline sõnum tuleks saata tunni aja jooksul pärast 
tarbija sisenemist külastatavasse liikmesriiki, kuigi see võib võtta kauem aega kohtades, kus 
on probleeme võrgu katvusega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 245
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. Klient võib esitada nõudmise täieliku 
personaliseeritud teabe saamiseks 
telefonikõnede suhtes kohaldatavate 
rändlustasude kohta 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).

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis

Muudatusettepanek 246
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. Klient võib esitada nõudmise täieliku 
personaliseeritud teabe saamiseks 
telefonikõnede suhtes kohaldatavate 
rändlustasude kohta 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). 

Or. en

Selgitus

On tähtis, et kliendid saaksid asjakohast teavet rahvusvaheliste rändluskõnede hindade kohta. 
Täpsem teave peaks olema kättesaadav soovi korral.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 247
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. Klient võib esitada nõudmise täieliku 
personaliseeritud teabe saamiseks 
mobiiltelefonil 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).

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 7 lõike 1 kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Daniel Caspary

Muudatusettepanek 248
ARTIKLI 7 LÕIGE 2
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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. Klient võib ka valida, kas ta esitab 
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).

Or. de

Selgitus

Käesolev teenus on suurema läbipaistvuse huvides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giles Chichester

Muudatusettepanek 249
ARTIKLI 7 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Rändluskliendil on õigus saada pärast 
teise liikmesriiki sisenemist nii kiiresti, kui 
on mõistlikkuse piires võimalik, oma 
koduteenuse osutajalt automaatne SMS-
sõnum või nägemispuudega kliendi puhul 
muu sobivat tüüpi sõnum üksnes 
personaliseeritud teabega jaetasude kohta, 
mida nende suhtes kohaldatakse kõne 
tegemisel ja vastuvõtmisel igas külastatava 
liikmesriigi võrgus. Kliendid võivad igal 
ajal automaatse režiimi (automaatne 
hinnateave SMS-iga) ja valikrežiimi 
(päringu korral SMS-iga saadetav 
hinnateave) vahel ümber lülituda. 

Or. en

Selgitus

Praktiliselt on kõigi andmesideteenuste hindade esitamine peaaegu reaalajas (nt SMS-iga) 
ebatõenäoline, kuid kuna selline teave peaks olema kättesaadav taotluse korral, võib 
reaalajas teabe esitamisel piirduda praktilisemate häälteenustega. Kuna SMS on „parim 
võimaluste piires” teenus, ei saa teabe edastamist tunni aja jooksul praktikas tagada. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 250
ARTIKLI 7 LÕIGE 2 A (uus) 

2 a. Rändluskliendil on õigus saada pärast 
teise liikmesriiki sisenemist ilma asjatu 
viivituseta ja nii kiiresti kui võimalik oma 
koduteenuse osutajalt automaatne SMS-
sõnum või nägemispuudega kliendi puhul 
muu sobivat tüüpi sõnum üksnes 
personaliseeritud teabega jaetasude kohta, 
mida nende suhtes kohaldatakse kõne 
tegemisel ja vastuvõtmisel igas külastatava 
liikmesriigi võrgus. Kliendid võivad igal 
ajal automaatse režiimi (automaatne 
hinnateave SMS-iga) ja valikrežiimi 
(päringu korral SMS-iga saadetav 
hinnateave) vahel ümber lülituda.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 251
ARTIKLI 7 LÕIGE 3

3. Eespool viidatud teavitamisteenust 
osutatakse tasuta nii teabenõude esitamisel 
kui soovitud teabe saamisel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On olemas suur vajadus jaemüügitariifide täieliku läbipaistvuse järele. Tarbijatel peab olema 
võimalik valida külastatava riigi eri võrguoperaatorite seast selline, kelle puhul tema 
koduoperaator pakub kõige soodsamaid jaemüügitariife.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Muudatusettepanek 252
ARTIKLI 7 LÕIGE 3

3. Eespool viidatud teavitamisteenust 
osutatakse tasuta nii teabenõude esitamisel 

välja jäetud
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kui soovitud teabe saamisel.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 253
ARTIKLI 7 LÕIGE 3

3. Eespool viidatud teavitamisteenust 
osutatakse tasuta nii teabenõude esitamisel 
kui soovitud teabe saamisel.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Et hõlbustada läbipaistvust ja lihtsustada protseduure klientide jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ján Hudacký

Muudatusettepanek 254
ARTIKLI 7 LÕIGE 3

3. Eespool viidatud teavitamisteenust 
osutatakse tasuta nii teabenõude esitamisel 
kui soovitud teabe saamisel.

3. Eespool viidatud esimest läbipaistvat ja 
küllaldast teavitamisteenust tasude kohta 
osutatakse tasuta, samas kui kulupõhise 
soovitud lisateabe hinna määrab kindlaks 
operaator.

Or. en

Selgitus

Mitmes liikmesriigis osutavad mõned operaatorid juba tasuta klienditeabe kõneteenuseid. 
Vaba valiku võimalus valikrežiimil saadava (nõutud) teabe tasustamise suhtes tõstab 
konkurentsi ja viib klientidele madalama tasu eest või lausa tasuta lisateabe osutamiseni ning 
annab seega parema tulemuse kui kindlaksmääratud hinnad. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romano Maria La Russa

Muudatusettepanek 255
ARTIKLI 7 LÕIGE 3
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3. Eespool viidatud teavitamisteenust 
osutatakse tasuta nii teabenõude esitamisel 
kui soovitud teabe saamisel.

3. Eespool viidatud teavitamisteenust 
osutatakse vähemalt üks kord tasuta nii 
teabenõude esitamisel kui soovitud teabe 
saamisel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 256
ARTIKLI 7 LÕIGE 3

3. Eespool viidatud teavitamisteenust
osutatakse tasuta nii teabenõude esitamisel 
kui soovitud teabe saamisel.

3. Eespool viidatud teavitamisteenuseid
osutatakse tasuta nii võimaliku teabenõude 
esitamisel kui soovitud teabe saamisel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 257
ARTIKLI 7 LÕIGE 4

4. Käesolevas artiklis viidatud 
personaliseeritud hinnateavet kohaldatakse 
asjaomase rändluskliendi suhtes kehtiva 
tariifikava alusel nii kõne tegemisel kui 
vastuvõtmisel igas külastatavas võrgus selles 
liikmesriigis, kus klient rändleb.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

Vt artikli 7 lõike 1 kohta käivat selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 258
ARTIKLI 7 LÕIGE 4

4. Käesolevas artiklis viidatud 4. Käesoleva artikli lõikes 1 viidatud 
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personaliseeritud hinnateavet kohaldatakse 
asjaomase rändluskliendi suhtes kehtiva 
tariifikava alusel nii kõne tegemisel kui 
vastuvõtmisel igas külastatavas võrgus selles 
liikmesriigis, kus klient rändleb. 

põhilist hinnateavet kohaldatakse asjaomase 
rändluskliendi suhtes kehtiva tariifikava 
alusel nii kõne tegemisel kui vastuvõtmisel 
igas külastatavas võrgus selles liikmesriigis, 
kus klient rändleb. 

Or. es

Selgitus

Et hõlbustada läbipaistvust ja lihtsustada protseduure klientide jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 259
ARTIKLI 7 LÕIGE 4

4. Käesolevas artiklis viidatud 
personaliseeritud hinnateavet kohaldatakse 
asjaomase rändluskliendi suhtes kehtiva 
tariifikava alusel nii kõne tegemisel kui 
vastuvõtmisel igas külastatavas võrgus selles 
liikmesriigis, kus klient rändleb. 

4. Lõikes 1 viidatud personaliseeritud 
hinnateabes võetakse tavapärases vormis 
kokku tasud, mida kohaldatakse asjaomase 
rändluskliendi suhtes kehtiva tariifikava 
alusel nii kõne tegemisel kui vastuvõtmisel 
igas külastatavas võrgus selles liikmesriigis, 
kus klient rändleb ning mis tahes 
tingimused, mille puhul asjaomane 
rändlusklient võib maksta arvatavast tasust 
enam, ning antakse lõikes 2 viidatud 
telefoninumber. 

Or. en

Selgitus

Automaatne SMS annab tarbijale üksikasjaliku teabe kõige tõenäolisemate tasude kohta, 
mida tuleb maksta rändlemise ajal tehtud kõne eest. Kuid see peaks samuti osutama 
tingimustele, mille puhul tarbija võib maksta rohkem, ning viitama lõike 2 kohaselt tagatud 
kliendiabi liinile, kuhu klient võib helistada, et kindlaks teha, milliseid tingimusi 
kohaldatakse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 260
ARTIKLI 7 LÕIGE 4

4. Käesolevas artiklis viidatud 
personaliseeritud hinnateavet kohaldatakse 

4. Lõikes 1 viidatud personaliseeritud 
hinnateabes võetakse tavapärases vormis 
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asjaomase rändluskliendi suhtes kehtiva 
tariifikava alusel nii kõne tegemisel kui 
vastuvõtmisel igas külastatavas võrgus selles 
liikmesriigis, kus klient rändleb. 

kokku tasud koos käibemaksuga, mida 
kohaldatakse asjaomase rändluskliendi 
suhtes kehtiva tariifikava alusel nii häälkõne 
tegemisel kui vastuvõtmisel külastatavas 
võrgus selles liikmesriigis, kus klient 
rändleb.

Lõikes 2 viidatud täielik hinnateave 
sisaldab tasusid asjaomase rändluskliendi 
suhtes kehtiva tariifikava alusel 
külastatavas võrgus ühenduse piires mis 
tahes sihtkohta kõne tegemisel ja 
vastuvõtmisel ning andmete saatmisel ja 
vastuvõtmisel. Teabesisus tõstetakse esile 
määrade erinevusi maksimumhinna 
kehtimise ajal ja väljaspool seda või mis 
tahes muid ajalisi erinevusi.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 7 lõike 1 kohta käivat selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 261
ARTIKLI 7 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Käesolevas lõikes viidatud põhilises 
personaliseeritud hinnateabes võetakse 
kokku rändlustasud, mida kohaldatakse 
asjaomase rändluskliendi suhtes kehtiva 
tariifikava alusel kõne tegemisel 
külastatava liikmesriigi piires või oma 
asukohamaale ning kõnede vastuvõtmisel. 
Põhiline personaliseeritud hinnateave 
sisaldab vastuvõtva võrgu tasusid. Kliendil, 
kes on teatanud, et ei soovi automaatset 
SMS-i, on õigus igal ajal teenuse osutamist 
uuesti nõuda. Koduteenuse osutajad 
annavad pimedatele ja vaegnägijast 
klientidele nõudmise korral teavet häälkõne 
kaudu.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 262
ARTIKLI 7 LÕIGE 4 A (uus) 

4 a. Käesolevas lõikes viidatud põhilises 
personaliseeritud hinnateabes võetakse 
kokku rändlustasud, mida kohaldatakse 
asjaomase rändluskliendi suhtes kehtiva 
tariifikava alusel kõne tegemisel 
külastatava liikmesriigi piires või oma 
asukohamaale ning kõnede vastuvõtmisel. 
Põhiline personaliseeritud hinnateave 
sisaldab vastuvõtja tasusid. Kliendil, kes on 
teatanud, et ei soovi automaatset SMS-i, on 
õigus igal ajal teenuse osutamist uuesti 
nõuda. Koduteenuse osutajad annavad 
pimedatele ja vaegnägijast klientidele 
nõudmise korral teavet häälkõne kaudu. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Muudatusettepanek 263
ARTIKLI 7 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Käesolevas lõikes viidatud põhilises 
personaliseeritud hinnateabes võetakse 
kokku rändlustasud, mida kohaldatakse 
asjaomase rändluskliendi suhtes kehtiva 
tariifikava alusel külastatava riigi piires või 
oma asukohamaale kõne tegemise ja 
kõnede vastuvõtmise eest. Põhiline 
personaliseeritud hinnateave on seotud 
asjaomase koduvõrgu võetavate tasudega 
pärast külastatavasse liikmesriiki 
sisenemist. Kliendil, kes on teatanud, et ei 
soovi automaatset SMS-i, on õigus igal ajal 
teenuse osutamist uuesti nõuda. 
Koduteenuse osutajad annavad pimedatele 
ja vaegnägijast klientidele nõudmise korral 
teavet häälkõne kaudu.

Or. de
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Selgitus

On tähtis, et rändlusklientidele antaks automaatselt ja ilma viivitusteta teavet makstavate 
tasude põhiliste üksikasjade kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 264
ARTIKLI 7 LÕIGE 4 A (uus) 

4 a. Käesolevas lõikes viidatud põhilises 
personaliseeritud hinnateabes võetakse 
kokku rändlustasud, mida kohaldatakse 
asjaomase rändluskliendi suhtes kehtiva 
tariifikava alusel kõne tegemisel 
külastatava liikmesriigi piires või oma 
asukohamaale ning kõnede vastuvõtmisel. 
Põhiline personaliseeritud hinnateave 
sisaldab vastuvõtva võrgu tasusid. Kliendil, 
kes on teatanud, et ei soovi automaatset 
SMS-i, on õigus igal ajal teenuse osutamist 
uuesti nõuda. Koduteenuse osutajad 
annavad pimedatele ja vaegnägijast 
klientidele nõudmise korral teavet häälkõne 
kaudu. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis

Muudatusettepanek 265
ARTIKLI 7 LÕIGE 4 A (uus) 

4 a. Käesolevas lõikes viidatud põhilises 
personaliseeritud hinnateabes võetakse 
kokku rändlustasud, mida kohaldatakse 
asjaomase rändluskliendi suhtes kehtiva 
tariifikava alusel kõne tegemisel 
külastatava liikmesriigi piires või oma 
asukohamaale ja kõnede vastuvõtmisel. 
Põhiline personaliseeritud hinnateave 
sisaldab vastuvõtva võrgu tasusid. Kliendil, 
kes on teatanud, et ei soovi automaatset 
SMS-i, on õigus igal ajal teenuse osutamist 
uuesti nõuda. Koduteenuse osutajad 
annavad pimedatele ja vaegnägijast 
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klientidele nõudmise korral teavet häälkõne 
kaudu. 

Or. en

Selgitus

On tähtis, et kliendid saaksid asjakohast teavet rahvusvaheliste rändluskõnede hindade kohta. 
Täpsem teave peaks olema kättesaadav nõudmise korral.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giles Chichester

Muudatusettepanek 266
ARTIKLI 7 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Kõik teenuse pakkujad peavad 
teavitama oma rändluskliente kas ikooni 
või hoiatussõnumi abil nende 
mobiiltelefoni ekraanil, et nad on tegemas 
või vastu võtmas rändluskõnet. 

Or. en

Selgitus

Caveat emptori põhimõte (Ostja vaadaku ette).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 267
ARTIKLI 7 LÕIGE 5

5. Koduoperaatorid annavad uute klientide 
liitumisel neile täielikku teavet 
kohaldatavate rändlustasude kohta. 
Koduoperaatorid annavad oma klientidele 
kohaldatavate rändlustasude kohta teavet nii 
regulaarselt kui ka lisaks nende tasude 
oluliste muutuste korral.

5. Koduoperaatorid annavad ilma asjatu 
viivituseta pärast iga avaldamist ELTs, 
nagu on viidatud artikli 10 lõikes 3, igale 
kliendile täielikku teavet kohaldatavate 
rändlustasude kohta. Kõnealune teave 
sisaldab kliendi poolt hetkel makstavat 
rändluskõne minutitasu ning vajadusel ka 
rändluse SMS-i, MMS-i ja teabeühiku 
hinda. Uute klientide liitumisel antakse 
sellist teavet kirjalikult. Koduoperaatorid 
annavad oma klientidele kohaldatavate 
rändlustasude kohta ajakohastatud teavet 
koos tavapärase teabega tariifide ja nende 
muutuste kohta ning rändlustasude 
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muutmise korral. Kehtivad rändlustasud 
peavad olema koduteenuse osutaja 
koduleheküljel kogu aeg selgesti esitatud. 

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 7 lõike 1 kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 268
ARTIKLI 7 LÕIGE 5

5. Koduoperaatorid annavad uute klientide 
liitumisel neile täielikku teavet 
kohaldatavate rändlustasude kohta. 
Koduoperaatorid annavad oma klientidele 
kohaldatavate rändlustasude kohta teavet nii 
regulaarselt kui ka lisaks nende tasude 
oluliste muutuste korral.

5. Koduoperaatorid annavad kõikide
klientide liitumisel neile täielikku teavet 
kohaldatavate rändlustasude kohta. Nad 
võivad anda teavet kohaldatavate 
rändlustasude kohta mis tahes asjakohasel 
viisil. Nad annavad oma klientidele 
kohaldatavate rändlustasude kohta teavet 
ilma põhjendamatu viivituseta nende tasude 
oluliste muutuste korral. Eelkõige annavad 
koduoperaatorid rändlusklientidele 
viivitamata täielikku teavet artiklis 4 
ettenähtud tarbijakaitsetariifi puudutavate 
tingimuste kohta.

Or. en

Selgitus

On olemas suur vajadus jaemüügitariifide täieliku läbipaistvuse järele. Tarbijatel peab olema 
võimalik valida külastatava riigi eri võrguoperaatorite seast selline, kelle puhul tema 
koduoperaator pakub kõige soodsamaid jaemüügitariife.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 269
ARTIKLI 7 LÕIGE 5

5. Koduoperaatorid annavad uute klientide 
liitumisel neile täielikku teavet 
kohaldatavate rändlustasude kohta. 
Koduoperaatorid annavad oma klientidele 

5. Koduoperaatorid annavad uute klientide 
liitumisel neile täielikku teavet 
kohaldatavate rändlustasude kohta. 
Koduoperaatorid annavad oma klientidele 
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kohaldatavate rändlustasude kohta teavet nii 
regulaarselt kui ka lisaks nende tasude
oluliste muutuste korral. 

kohaldatavate rändlustasude kohta teavet nii 
regulaarselt kui ka lisaks iga kord, kui 
teenuse osutaja muudab rändlustasusid. 

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hannes Swoboda

Muudatusettepanek 270
ARTIKLI 7 LÕIGE 5 A (uus)

5 a. Kui ettevõtja tõstab omamaiseid hindu 
viitega käesolevale määrusele, esitab ta 
ettevõttesisesed raamatupidamisaruanded. 

Or. de

Selgitus

Kui operaator õigustab kodumaiste kõnede hinna tõusu viitega käesolevale määrusele, on 
vajalik raamatupidamise täielik läbipaistvus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 271
ARTIKLI 7 LÕIGE 5 A (uus)

5 a. Iga koduoperaator tagab, et kõik 
kliendid saavad hankida teavet artiklis 4 
ettenähtud tarbijakaitsetariifi puudutavate 
tingimuste kohta. Nad teevad seda, tagades, 
et iga klient saab vähemalt ühe SMS-i mitte 
vähem kui kuue kuu jooksul, mis selgitab, 
et operaator pakub eurotariifi ilma 
lisatasuta, täpsustab käesoleva tariifi alusel 
makstavad tasud reguleeritud 
rändluskõnede tegemisel ja vastuvõtmisel 
ning teatab artikli 7 lõikes 2 täpsustatud 
määratud numbri.

Or. en

Selgitus

Valikulist tarbijakaitsetariifi (CPT) või eurotariifi peavad operaatorid õigesti reklaamima, et 
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tagada klientide teadlikkus nende valikuvõimalustest. Käesolev muudatusettepanek nõuab 
operaatoritelt selle elluviimist, tagades tasakaalustatud olukorra, kus reisimist plaanivad 
kliendid saavad tõhusat teavet, kuid samas ei koormata neid sellega üle. Artikli 7 lõikes 2 
nõutavat rändlusteabeliini saab nõudmise korral kasutada ka CPT alase teabe andmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 272
ARTIKLI 7 LÕIGE 5 B (uus)

5 b. Koduteenuse osutaja, kes annab artikli 
7 lõike 2 kohaselt teavet määratud numbri 
abil, annab nõudmise korral teavet ka 
eurotariifide kohta ning sellele ülemineku 
alase tegutsemisjuhise. 

Or. en

Selgitus

Valikulist tarbijakaitsetariifi (CPT) või eurotariifi peavad operaatorid õigesti reklaamima, et 
tagada klientide teadlikkus nende valikuvõimalustest. Käesolev muudatusettepanek nõuab 
operaatoritelt selle teostamist, tagades tasakaalustatud olukorra, kus reisimist plaanivad 
kliendid saavad tõhusat teavet, kuid samas ei koormata neid sellega üle. Artikli 7 lõikes 2 
nõutavat rändlusteabeliini saab nõudmise korral kasutada ka CPT alase teabe andmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giles Chichester

Muudatusettepanek 273
ARTIKLI 7 LÕIGE 5 A (uus)

5 a. Koduteenuse osutajad astuvad 
mõistlikke samme, et tagada kõigi oma 
rändlusklientide teadlikkus eurotariifide 
kättesaadavusest. Eelkõige saadavad nad 
igale sellisele kliendile kahe kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse avaldamist 
teatise, milles eurotariifi kirjeldatakse 
selgel ja erapooletul viisil, ning seejärel 
meeldetuletuse mõistlike vaheaegade 
tagant. 

Or. en
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Selgitus

Kõrgetasemeline teadlikkus eurotariifide osas on ülioluline. Käesolevas kontekstis võib 
teabevahetus iga kliendiga kas kirja või SMS-i teel olla väga kasulik nii enne tariifi 
kehtestamist kui ka seejärel ajutiste vaheaegade tagant. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 274
ARTIKLI 7 LÕIGE 5 a (uus)

5 a. Riiklikud operaatorid peaksid võtma 
vajalikke meetmeid, et teavitada oma 
rahvusvahelisi rändluskliente eurotariifi 
olemasolust. Eelkõige peaksid nad saatma 
igaühele neist kaks kuud pärast käesoleva 
määruse avaldamist dokumendi, milles 
eurotariifi selgitatakse selgel ja erapooletul 
viisil ning seejärel meeldetuletuse mõistlike 
vaheaegade tagant.

Or. fr

Selgitus

On ülioluline, et eurotariifi hästi reklaamitaks. Sel eesmärgil oleks väga kasulik saata teave 
igale kliendile kas meili või SMS-i teel nii enne eurotariifi kasutuselevõttu kui ka pärast seda 
korrapäraste vaheaegade tagant. Ärikliendid ei pruugi olla kõnealusest teabest huvitatud 
ning seepärast peaks käesolev nõue kehtima üksnes eraklientide suhtes. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 275
ARTIKLI 8 LÕIGE 1

1. Riiklikud reguleerivad asutused 
kontrollivad käesoleva määruse täitmist oma 
territooriumil ja teostavad selle üle 
järelevalvet.

1. Riiklikud reguleerivad asutused 
kontrollivad käesoleva määruse täitmist oma 
territooriumil ja teostavad selle üle 
järelevalvet. Eelkõige kontrollivad nad 
tehtud ja vastuvõetud kõnede vastavust 
keskmise tasu nõuetele, seda kogu rändluse 
jaehinna ning tehtud ja vastuvõetud 
rändluskõnede minutite koguarvu põhjal.

Or. en
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Selgitus

Artiklis 4 sätestatud keskmistest hindadest kinnipidamise kontrollimise aluse määramiseks. 
Hindadest kinnipidamise arvutused tehakse eraldi tehtud kõnede ja vastuvõetud kõnede kohta, 
kuna nende suhtes kehtivad erinevad eeskirjad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 276
ARTIKLI 8 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Riiklikud reguleerivad asutused viivad 
läbi vastavate riiklike rändlusturgude 
üksikasjaliku uuringu. Eelkõige koguvad 
nad andmeid väljaminevate ja sissetulevate 
rändlusminutite mahu ning samuti 
operaatorite vastavate tulude kohta. 
Uuringu tulemused tuleks teha 
kättesaadavaks vähemalt kuus kuud enne 
määruse läbivaatamist, nagu on ette 
nähtud artiklis 12.

Or. en

Selgitus

Riigi tasandil tuleb teha olulisi algatusi koondamaks teavet rändlusega seotud hindade, mahu 
ja tulude kohta, et saada selge pilt Euroopa rändlusturust. On kahetsusväärne, et kõnealused 
uuringud ei ole olnud kättesaadavad enne käesoleva määruse vastuvõtmist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 277
ARTIKLI 8 LÕIGE 5 

5. Riiklikud reguleerivad asutused teevad 
käesoleva määruse kohaldamist käsitleva 
ajakohastatud teabe üldsusele 
kättesaadavaks sellisel kujul, mis tagab 
kõigile huvitatud isikutele hõlpsa 
juurdepääsu kõnealusele teabele.

5. Riiklikud reguleerivad asutused teevad 
käesoleva määruse kohaldamist käsitleva 
ajakohastatud teabe üldsusele 
kättesaadavaks sellisel kujul, mis tagab 
kõigile huvitatud isikutele hõlpsa 
juurdepääsu kõnealusele teabele. Nad 
kontrollivad kõne- ja andmesideteenuste 
jae- ja hulgihindade muutumist, sealhulgas 
lühisõnumi (SMS) ja multimeediateenuse 
(MMS) hinna muutust klientidele 
rändlemise puhul ühenduses, eriti 
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äärepoolseimates piirkondades, ning 
avaldavad sellise järelevalve tulemused 
kord aastas. Eraldi tuleb esitada teave äri-, 
ettemaksu- ja järelmaksuklientide kohta.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 8 lõigete 5 ja 6 koondamine ning riikide reguleerivate asutuste 
määruse rakendamise kontrollimise ja tulemuste kõigile kättesaadavaks tegemise kohustuse 
tugevdamine. Määruse kohaldamise kontrollimise kohustust on kirjeldatud väga üldsõnaliselt 
(„…kohaldamist käsitleva …”). See võib viia olukorrani, et ühenduses tehakse 
kättesaadavaks omavahel mittevõrreldav teave. Seepärast tuleb enne määruse valmimist 
kindlaks määrata ja lisada kogutav ning igas liikmesriigis kättesaadavaks tehtav andmete 
baaskogum. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 278
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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liidetud artikli 8 lõikega 5.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 279
ARTIKLI 8 LÕIGE 6 
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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 
pärast käesoleva määruse jõustumist. 
Eraldi tuleb esitada teave äri-, ettemaksu-
ja järelmaksuklientide kohta.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miloslav Ransdorf

Muudatusettepanek 280
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 
pärast käesoleva määruse jõustumist. 
Eraldi tuleb esitada teave äri-, ettemaksu-
ja järelmaksuklientide kohta.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): András Gyürk

Muudatusettepanek 281
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 kõne- ja andmesideteenuste jae-
ja hulgihindade muutumist, ning edastavad 
sellise järelevalve tulemused komisjonile
aruande kujul iga kuue kuu järel pärast 
käesoleva määruse jõustumist. 

Or. hu
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Selgitus

Tänu tehnoloogia kiirele arengule kasvab rahvusvahelise andmesideteenuste turu osatähtsus 
pidevalt. Internetipõhine kõneedastussüsteem (VoiP) on tekitanud pöörde tavatelefoni 
kasutamises, avades tee odavamale kõneedastusele. G3 võrkude ja teiste sellega seotud 
tehnoloogiate levik ja olemasolu mõjutavad tugevalt mobiiliteenuste turgu. Tarbijate huvides 
ja konkurentsi tagamiseks tuleks teostada intensiivsemat kontrolli turuprotsesside üle, ning 
kui nende toimimine ei ole rahuldav, tuleks välja pakkuda proportsionaalse sekkumise 
võimalus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 282
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 kõne- ja andmesideteenuste jae-
ja hulgihindade muutumist, sealhulgas 
lühisõnumi (SMS) ja multimeediateenuse 
(MMS) hinna muutust klientidele rändlemise 
puhul ühenduses, eriti ühenduse äärealadel 
ning eriti ebatavalises rändlusolukorras 
kodanikele, kes elavad ja töötavad ning 
tegelevad ettevõtlusega 
naaberliikmesriikidega piirnevatel aladel ja 
naaberliikmesriigi piirialadel, ning 
edastavad sellise järelevalve tulemused 
nõudmise korral komisjonile.

Or. en

Selgitus

Rändlustasusid ei maksa mitte üksnes reisijad, vaid ka ettevõtted, peamiselt VKEd, ning 
ühenduse kodanikud, kes asuvad, elavad, töötavad või tegutsevad ELi sisepiirialadel. Nad 
seisavad silmitsi pidevate rändlustasudega oma igapäevategevustes ja seda ilma reisimata, 
kuuludes tahtmatult rändluse alla (nt kuuludes teise, piiriülese operaatori alla oma 
„koduriigis” asudes). Parim on, kui operaatorid leivad sellele lahenduse – kui mitte, siis 
parandatakse kõnealune olukord riikliku regulatiivkoostöö või lõpuks komisjoni kaudu. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 283
ARTIKLI 8 LÕIGE 6 

6. Riiklikud reguleerivad asutused 6. Riiklikud reguleerivad asutused 
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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. 

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 
komisjonile. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Muudatusettepanek 284
ARTIKLI 8 LÕIGE 6 A (uus) 

6 a. Riiklikud reguleerivad asutused 
kontrollivad koduteenuse osutaja keskmisi 
jaetasusid, eraldades iga mobiilsidevõrgu 
operaatori rändluskõnede tulud vastavast 
kogutulust kuue kuu kohta. Arvesse tuleb 
võtta mõlemat tüüpi kõnesid, nii 
sissetulevaid kui ka väljaminevaid. 
Riiklikud reguleerivad asutused avaldavad 
tulemused asjatu viivituseta ja viisil, mis 
tagab kõigile klientidele hõlpsa 
juurdepääsu kõnealusele teabele. 

Or. de

Selgitus

Riiklikelt reguleerivatelt asutustelt tuleks nõuda rändlustasude muutumise hoolikat 
kontrollimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 285
ARTIKLI 8 LÕIGE 6 A (uus) 

6 a. Riiklikud reguleerivad asutused
kontrollivad koduteenuse osutaja keskmisi 
jaetasusid, eraldades iga mobiilsidevõrgu 
operaatori rändluskõnede tulud vastavast 
kogutulust kuue kuu kohta. Arvesse tuleb 
võtta mõlemat tüüpi kõnesid, nii 
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sissetulevaid kui ka väljaminevaid. 
Riiklikud reguleerivad asutused on 
kohustatud tulemused avaldama asjatu 
viivituseta ja viisil, mis tagab kõigile 
klientidele hõlpsa juurdepääsu kõnealusele 
teabele. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miloslav Ransdorf

Muudatusettepanek 286
ARTIKLI 8 LÕIGE 6 A (uus) 

6 a. Riiklike reguleerivate asutuste 
aruannete põhjal ja võttes arvesse Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühma arvamust, 
esitab komisjon iga 12 kuu järel pärast 
käesoleva määruse jõustumist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule analüüsi 
rahvusvahelise rändluse hulgi- ja 
jaehindade kohta ühenduses. Kui 
rahvusvahelise rändluse jaehinnad ei ole 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
märkimisväärselt alanenud, muudab 
komisjon, tegutsedes vastavalt artikli 13 
lõikes 2 viidatud kontrolliga 
regulatiivkomitee menetlusele, I lisas 
viidatud mobiilikõne lõpetamise tasu määra 
korrutustegureid. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 287
ARTIKLI 8 LÕIGE 6 A (uus) 

6 a. Riiklike reguleerivate asutuste 
aruannete põhjal ja võttes arvesse Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühma arvamust, 
esitab komisjon 12 kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule analüüsi 
rahvusvahelise rändluse hulgi- ja 
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jaehindade kohta ühenduses. Kui 
rahvusvahelise rändluse jaehinnad ei ole 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
märkimisväärselt alanenud, ajakohastab 
komisjon, tegutsedes vastavalt artikli 13 
lõikes 2 a osutatud kontrolliga 
regulatiivkomitee menetlusele, I lisas 
viidatud mobiilikõne lõpetamise tasu määra 
korrutustegurid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): András Gyürk

Muudatusettepanek 288
ARTIKLI 8 LÕIGE 6 A (uus)

6 a. Riiklike reguleerivate asutuste 
aruannete põhjal esitab komisjon 12 kuu 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule analüüsi rahvusvahelise 
rändluse andmeteenuste hulgi- ja 
jaehindade kohta ühenduses. Kui 
rahvusvahelise rändluse andmeteenuste 
hinnad tunduvad pärast käesoleva määruse 
jõustumist olevat õigustamatult kõrged, 
esitab komisjon ettepaneku nende hindade 
reguleerimise kohta kõneside 
rändlustasude reguleerimise alusel. 

Or. hu

Selgitus

Tänu tehnoloogia kiirele arengule kasvab rahvusvahelise andmesideteenuste turu osatähtsus 
pidevalt. Internetipõhine kõneedastussüsteem (VoiP) on tekitanud pöörde tavatelefoni 
kasutamises, avades tee odavamale kõneedastusele. G3 võrkude ja teiste sellega seotud 
tehnoloogiate levik ja olemasolu mõjutavad tugevalt mobiiliteenuste turgu. Tarbijate huvides 
ja konkurentsi tagamiseks tuleks teostada intensiivsemat kontrolli turuprotsesside üle, ning 
kui nende toimimine ei ole rahuldav, tuleks välja pakkuda proportsionaalse sekkumise 
võimalus. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Miloslav Ransdorf

Muudatusettepanek 289
ARTIKLI 8 LÕIGE 6 B (uus) 

6 b. Riiklikud reguleerivad asutused 
kontrollivad kõne- ja andmesideteenuste 
jae- ja hulgihindade muutumist, sealhulgas 
SMS-ide ja muude andmesideteenuste 
hinna muutust klientidele rändlemise 
puhul, ning edastavad sellise järelevalve 
tulemused komisjonile iga kuue kuu järel 
pärast käesoleva määruse jõustumist. 
Eraldi tuleb esitada teave äri-, ettemaksu-
ja järelmaksuklientide kohta.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miloslav Ransdorf

Muudatusettepanek 290
ARTIKLI 8 LÕIGE 6 C (uus) 

6 c. Riiklike reguleerivate asutuste 
aruannete põhjal esitab komisjon 12 kuu 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule analüüsi rahvusvahelise 
rändluse andmesideteenuste hulgi- ja 
jaehindade kohta ühenduses. Kui 
rahvusvahelise rändluse andmeteenuste 
hinnad ei ole pärast käesoleva määruse 
jõustumist märkimisväärselt alanenud, 
kaalub komisjon reguleerimise vajadust, et 
alandada rahvusvahelise rändluse 
andmesideteenuste tasusid, ning esitab 
kolme kuu jooksul uue ettepaneku. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 291
ARTIKLI 8 LÕIGE 8 
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8. Tarbijate ning (vajadusel liikmesriigi 
õiguse alusel) teiste käesoleva määruse 
alusel kehtestatud kohustustele alluvate 
lõppkasutajate vahelisi vaidlusi reguleerib 
samuti kohtuväline vaidluste lahendamise 
kord, mis on kehtestatud kooskõlas direktiivi 
2002/22/EÜ artikliga 34. 

8. Rändlusklientidest tarbijate ning 
(vajadusel liikmesriigi õiguse alusel) teiste 
käesoleva määruse alusel kehtestatud 
kohustustele alluvate rändlusklientide 
vahelisi vaidlusi reguleerib samuti 
kohtuväline vaidluste lahendamise kord, mis 
on kehtestatud kooskõlas direktiivi 
2002/22/EÜ artikliga 34.

Or. en

Selgitus

Väikesed tehnilised parandused, peegeldamaks seda, et määrus käsitleb rändluskliente.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Muudatusettepanek 292
ARTIKLI 8 LÕIGE 8 A (uus)

8 a. Riiklikud reguleerivad asutused 
algatavad ja viivad massiteabevahendite, 
nagu televisioon, raadio, ajakirjad, 
ajalehed ja kino, vahendusel kogu 
ühenduses ellu reklaamikampaania, et 
juhtida tähelepanu eurotariifi tingimustele, 
nagu need on sätestatud käesoleva määruse 
artiklis 4. Kampaania peaks algama kohe 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. de

Selgitus

On tähtis, et rändluskliente teavitataks eurotariifi pakutavatest võimalustest. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 293
ARTIKLI 8 LÕIGE 8 A (uus) 

8 a. Riiklikud reguleerivad asutused 
algatavad ja viivad massiteabevahendite, 
nagu televisioon, raadio, ajakirjad, 
ajalehed ja kino, vahendusel kogu 
ühenduses ellu reklaamikampaania, et 
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edendada teadlikkuse taset seoses EL 
tarbijatariifi tingimustega, nagu need on 
sätestatud käesoleva määruse artiklis 4. 
Kampaania peaks algama kohe pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 294
ARTIKLI 8 LÕIGE 8 A (uus) 

8 a. Riiklikud reguleerivad asutused 
algatavad ja viivad massiteabevahendite, 
nagu televisioon, raadio, ajakirjad, 
ajalehed ja kino, vahendusel kogu 
ühenduses ellu reklaamikampaania, et 
edendada teadlikkuse taset seoses 
tarbijakaitsetariifi tingimustega, nagu need 
on sätestatud käesoleva määruse artiklis 4. 
Kampaania peaks algama kohe pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ján Hudacký

Muudatusettepanek 295
ARTIKKEL 9 

Liikmesriigid kehtestavad karistuste kohta 
eeskirjad, mida kohaldatakse kõnealuse 
määruse sätete rikkumise korral, ning 
tagavad kõnealuste sätete rakendamise kõigi 
vajalike meetmetega. Sätestatavad karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt kuus kuud
pärast käesoleva määruse jõustumist ja 
annavad viivitamata teada edaspidistest 
muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad karistuste kohta 
eeskirjad, mida kohaldatakse kõnealuse 
määruse sätete rikkumise korral, ning 
tagavad kõnealuste sätete rakendamise kõigi 
vajalike meetmetega. Sätestatavad karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt üheksa kuud
pärast käesoleva määruse jõustumist ja 
annavad viivitamata teada edaspidistest 
muudatustest.

Or. en
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Selgitus

Mõne liikmesriigi (näiteks Slovakkia, Tšehhi Vabariik) õiguskord ei võimalda kohustuste, 
siinkohal karistuste, kehtestamist teiseste õigusaktide alusel. Seda saab teha üksnes 
tavaseaduste kaudu, mis võtab aega mitu kuud, et käia läbi kogu õiguslik menetlus ettepaneku 
projektist kuni vastuvõtmiseni parlamendis. Minimaalne mõistlik aeg, mille jooksul on 
võimalik need meetmed võtta, on üheksa kuud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 296
ARTIKKEL 9 

Liikmesriigid kehtestavad karistuste kohta 
eeskirjad, mida kohaldatakse kõnealuse 
määruse sätete rikkumise korral, ning 
tagavad kõnealuste sätete rakendamise kõigi 
vajalike meetmetega. Sätestatavad karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt kuus kuud
pärast käesoleva määruse jõustumist ja 
annavad viivitamata teada edaspidistest 
muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad karistuste kohta 
eeskirjad, mida kohaldatakse kõnealuse 
määruse sätete rikkumise korral, ning 
tagavad kõnealuste sätete rakendamise kõigi 
vajalike meetmetega. Sätestatavad karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt üheksa kuud
pärast käesoleva määruse jõustumist ja 
annavad viivitamata teada edaspidistest 
muudatustest.

Or. xm

Selgitus

Mõne liikmesriigi jaoks ei ole kuuekuuline teavitusperiood piisav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gunnar Hökmark

Muudatusettepanek 297
ARTIKKEL 10

Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu 
määr

välja jäetud

1. Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu 
määr määratakse kindlaks vastavalt II lisas 
sätestatud kriteeriumidele ja meetoditele, 
riiklike reguleerivate asutuste edastatud 
teabe alusel, vastavalt lõigetele 2 ja 4.
2. Iga riiklik reguleeriv asutus edastab 
komisjonile nõudmise korral II lisas 
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määratletud teabe komisjoni määratud 
tähtajaks.
3. Komisjon avaldab regulaarselt Euroopa 
Liidu Teatajas keskmised mobiilikõne 
lõpetamise tasu määrad, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas lõigetega 1, 2 ja 4.
4. Keskmiste mobiilikõne lõpetamise tasu 
määrade esimest korda avaldamiseks võib 
komisjon toetuda II lisale vastavale 
viimasele teabele, mis on kogutud direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 5 lõike 2 alusel, 
elektroonilise side 2002. aasta õigusliku 
raamistiku rakendamise järelevalve käigus.
5. Ettevõtted, kelle suhtes kohaldatakse 
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.
6. Komisjon võtab vastu vajalikud 
muudatused II lisa kohandamiseks tehnika 
ja turu arenguga, tegutsedes vastavalt 
artikli 13 lõikes 3 viidatud korrale.

Or. en

Selgitus

Paljusid väikeoperaatoreid, kes panustavad suurenenud konkurentsi, tarbija 
valikuvõimalustesse ning uute ja uuenduslike teenuste arendamisse sidevaldkonnas, ohustab 
komisjoni esitatud määruse puhul ebasoodsasse olukorda jäämine. Maksimaalse hinnataseme 
kehtestamine tagab väikeoperaatoritele lisakaitse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Muudatusettepanek 298
ARTIKKEL 10

Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu 
määr

välja jäetud

1. Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu 
määr määratakse kindlaks vastavalt II lisas 
sätestatud kriteeriumidele ja meetoditele, 
riiklike reguleerivate asutuste edastatud 
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teabe alusel, vastavalt lõigetele 2 ja 4.
2. Iga riiklik reguleeriv asutus edastab 
komisjonile nõudmise korral II lisas 
määratletud teabe komisjoni määratud 
tähtajaks.
3. Komisjon avaldab regulaarselt Euroopa 
Liidu Teatajas keskmised mobiilikõne 
lõpetamise tasu määrad, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas lõigetega 1, 2 ja 4.
4. Keskmiste mobiilikõne lõpetamise tasu 
määrade esimest korda avaldamiseks võib 
komisjon toetuda II lisale vastavale 
viimasele teabele, mis on kogutud direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 5 lõike 2 alusel, 
elektroonilise side 2002. aasta õigusliku 
raamistiku rakendamise järelevalve käigus.
5. Ettevõtted, kelle suhtes kohaldatakse 
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. 
6. Komisjon võtab vastu vajalikud 
muudatused II lisa kohandamiseks tehnika
ja turu arenguga, tegutsedes vastavalt 
artikli 13 lõikes 3 viidatud korrale.

Or. de

Selgitus

Artiklis 3 esitatud ettepanek määrata kindlaks hulgitasude ülempiir muudab artikli 10 sätted 
üleliigseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 299
ARTIKKEL 10

Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu 
määr

välja jäetud

1. Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu 
määr määratakse kindlaks vastavalt II lisas 
sätestatud kriteeriumidele ja meetoditele, 
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riiklike reguleerivate asutuste edastatud 
teabe alusel, vastavalt lõigetele 2 ja 4. 
2. Iga riiklik reguleeriv asutus edastab 
komisjonile nõudmise korral II lisas 
määratletud teabe komisjoni määratud 
tähtajaks.
3. Komisjon avaldab regulaarselt Euroopa 
Liidu Teatajas keskmised mobiilikõne 
lõpetamise tasu määrad, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas lõigetega 1, 2 ja 4.
4. Keskmiste mobiilikõne lõpetamise tasu 
määrade esimest korda avaldamiseks võib 
komisjon toetuda II lisale vastavale 
viimasele teabele, mis on kogutud direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 5 lõike 2 alusel, 
elektroonilise side 2002. aasta õigusliku 
raamistiku rakendamise järelevalve käigus.
5. Ettevõtted, kelle suhtes kohaldatakse 
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.
6. Komisjon võtab vastu vajalikud 
muudatused II lisa kohandamiseks tehnika 
ja turu arenguga, tegutsedes vastavalt 
artikli 13 lõikes 3 viidatud korrale.

Or. en

Selgitus

Kuna tasu piirmäärad sätestatakse arvuliste näitajatena, puudub vajadus viidata mobiilikõne 
lõpetamise tasu määra väljaarvutamisele. See süsteem on klientide jaoks vähem läbipaistev ja 
lisab riiklikele reguleerivatele asutustele tarbetuid halduskulusid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Muudatusettepanek 300
ARTIKKEL 10

Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu 
määr 

välja jäetud
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1. Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu 
määr määratakse kindlaks vastavalt II lisas 
sätestatud kriteeriumidele ja meetoditele, 
riiklike reguleerivate asutuste edastatud 
teabe alusel, vastavalt lõigetele 2 ja 4. 
2. Iga riiklik reguleeriv asutus edastab 
komisjonile nõudmise korral II lisas 
määratletud teabe komisjoni määratud 
tähtajaks.
3. Komisjon avaldab regulaarselt Euroopa 
Liidu Teatajas keskmised mobiilikõne 
lõpetamise tasu määrad, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas lõigetega 1, 2 ja 4.
4. Keskmiste mobiilikõne lõpetamise tasu 
määrade esimest korda avaldamiseks võib 
komisjon toetuda II lisale vastavale 
viimasele teabele, mis on kogutud direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 5 lõike 2 alusel, 
elektroonilise side 2002. aasta õigusliku 
raamistiku rakendamise järelevalve käigus.
5. Ettevõtted, kelle suhtes kohaldatakse 
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. 
6. Komisjon võtab vastu vajalikud 
muudatused II lisa kohandamiseks tehnika 
ja turu arenguga, tegutsedes vastavalt 
artikli 13 lõikes 3 viidatud korrale.

Or. de

Selgitus

Kui hulgihind on määratud kindla summana (näiteks 36 eurosenti minut), on artikli 10 sätted 
üleliigsed. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 301
ARTIKKEL 10

Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu välja jäetud
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määr 
1. Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu 
määr määratakse kindlaks vastavalt II lisas 
sätestatud kriteeriumidele ja meetoditele, 
riiklike reguleerivate asutuste edastatud 
teabe alusel, vastavalt lõigetele 2 ja 4. 
2. Iga riiklik reguleeriv asutus edastab 
komisjonile nõudmise korral II lisas 
määratletud teabe komisjoni määratud 
tähtajaks.
3. Komisjon avaldab regulaarselt Euroopa 
Liidu Teatajas keskmised mobiilikõne 
lõpetamise tasu määrad, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas lõigetega 1, 2 ja 4.
4. Keskmiste mobiilikõne lõpetamise tasu 
määrade esimest korda avaldamiseks võib 
komisjon toetuda II lisale vastavale 
viimasele teabele, mis on kogutud direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 5 lõike 2 alusel, 
elektroonilise side 2002. aasta õigusliku 
raamistiku rakendamise järelevalve käigus.
5. Ettevõtted, kelle suhtes kohaldatakse 
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.
6. Komisjon võtab vastu vajalikud 
muudatused II lisa kohandamiseks tehnika 
ja turu arenguga, tegutsedes vastavalt 
artikli 13 lõikes 3 viidatud korrale.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 302
ARTIKLI 10 LÕIGE 1

1. Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu 
määr määratakse kindlaks vastavalt II lisas 

1. Vastavalt artikli 3 lõikele 2 määratakse 
keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu määr 
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sätestatud kriteeriumidele ja meetoditele, 
riiklike reguleerivate asutuste edastatud 
teabe alusel, vastavalt lõigetele 2 ja 4. 

kindlaks vastavalt II lisas sätestatud 
kriteeriumidele ja meetoditele, riiklike 
reguleerivate asutuste edastatud teabe alusel, 
vastavalt lõigetele 2 ja 4.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 303
ARTIKLI 10 LÕIGE 5

5. Ettevõtted, kelle suhtes kohaldatakse 
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. 

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

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 304
ARTIKLI 10 LÕIGE 6

6. Komisjon võtab vastu vajalikud 
muudatused II lisa kohandamiseks tehnika 
ja turu arenguga, tegutsedes vastavalt 
artikli 13 lõikes 3 viidatud korrale. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 305
ARTIKLI 10 LÕIGE 6
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6. Komisjon võtab vastu vajalikud 
muudatused II lisa kohandamiseks tehnika ja 
turu arenguga, tegutsedes vastavalt artikli 13 
lõikes 3 viidatud korrale.

6. Komisjon võtab vastu vajalikud 
muudatused II lisa kohandamiseks tehnika ja 
turu arenguga, tegutsedes vastavalt artikli 13 
lõikes 2 a viidatud korrale.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gunnar Hökmark

Muudatusettepanek 306
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 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. Käesolev määrus aegub 
kahe aasta möödumisel. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giles Chichester

Muudatusettepanek 307
ARTIKKEL 12 A (uus)

Artikkel 12 a
Määruse kestus

Käesolev määrus aegub kolme aasta 
möödumisel.

Or. en
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Selgitus

Tegemist on lühiajalise meetmega, millel peaks olema konkreetne lõpptähtaeg. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Muudatusettepanek 308
ARTIKKEL 12 A (uus)

Artikkel 12 a
Käesolev määrus aegub kolme aasta 
möödumisel.

Or. de

Selgitus

Tuleb meeles pidada, et hindade reguleerimise vahend kujutab endast märkimisväärset 
sekkumist turu arengusse ning seepärast peaks käesolevale määrusele seadma ajalise 
piirangu. On samuti tõenäoline, et kolme aasta jooksul stabiliseeruvad hinnad tunduvalt 
madalamal tasemel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 309
ARTIKKEL 12 A (uus)

Artikkel 12 a
Käesolev määrus aegub kolm aastat pärast 
selle jõustumist.

Or. es

Selgitus

Tekkinud turuhäire lahendatakse tõenäoliselt peagi. Kui seda ei juhtu, on ELil võimalik alati 
uuesti sekkuda. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 310
ARTIKLI 12 LÕIGE 1 A (uus)
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1 a. Käesolev määrus aegub kolme aasta 
möödumisel.

Or. xm

Selgitus

Võttes arvesse juba olemasolevat üldsuse kõrget teadlikkuse taset rändlustasude kohta, 
üksikute operaatorite esmaseid püüdlusi pakkuda odavamaid rändlustariife ning käesolevas 
määruses pakutud meetmeid, on vägagi võimalik, et käesolev määrus osutub kiiresti edukaks. 
On ebatõenäoline, et operaatorid pärastpoole tühistavad eelised, mida nad on tarbijatele 
pakkunud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 311
ARTIKKEL 12 A (uus)

Artikkel 12 a
Aegumisklausel

Hiljemalt kolm aastat pärast jõustumist 
kinnitatakse käesolev määrus vastavalt EÜ 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud 
menetlusele või see aegub. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis

Muudatusettepanek 312
ARTIKLI 12 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Käesolev määrus aegub kolme aasta 
möödumisel tingimusel, et komisjoni 
hinnang on positiivne.

Or. en

Selgitus

Kui turg on kolme aasta pärast täielikult konkurentsivõimeline, ei ole määrus enam vajalik. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 313
ARTIKLI 12 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Määrus kehtib vaid viis aastat, pärast 
seda see aegub.

Or. de

Selgitus

On arukas kehtivusaega piirata, et pärast viit aastat saaks tagada vaba konkurentsi ja ühtse 
Euroopa siseturu toimimise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 314
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 kaksteist kuud pärast selle jõustumise 
kuupäeva. Oma aruandes käsitleb komisjon 
küsimust, kas turu arengute ja konkurentsi 
ning tarbijakaitse seisukohast eksisteerib 
täiendav vajadus pikendada käesoleva 
määruse kestust kauem, kui on sätestatud 
artiklis 12 a, võttes seejuures arvesse 
mobiilsideteenuste hindade muutumist riigi 
tasandil. Osana käesolevast aruandest 
käsitleb komisjon kõne- ja 
andmesideteenuste jae- ja hulgihindade 
muutumist, sealhulgas lühisõnumi (SMS) 
ja multimeediateenuse (MMS) hinna 
muutust klientidele rändlemise puhul, ning 
kui see on asjakohane, annab soovitusi 
vajaduse kohta reguleerida kõnealuseid 
teenuseid. Nimetatud eesmärgil võib 
komisjon kasutada artikli 8 lõike 2 
kohaldamisega tagatud teavet. Komisjon 
hindab eelkõige, kas käesoleva määruse 
eesmärgid on saavutatud, ning esitab 
vajaduse korral asjakohased ettepanekud. 

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Muudatusettepanek 315
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 kaheksateist kuud pärast selle 
jõustumise kuupäeva. Oma aruandes käsitleb 
komisjon küsimust, kas turu arengute ja 
konkurentsi ning tarbijakaitse seisukohast 
eksisteerib täiendav vajadus pikendada 
käesoleva määruse kestvust kauem, kui on 
sätestatud artiklis 12 a, võttes seejuures 
arvesse mobiilsideteenuste hindade 
muutumist riigi tasandil. Osana käesolevast 
aruandest käsitleb komisjon kõne- ja 
andmesideteenuste jae- ja hulgihindade 
muutumist, sealhulgas lühisõnumi (SMS) 
ja multimeediateenuse (MMS) hinna 
muutust klientidele ning, kui see on 
asjakohane, annab soovitusi vajaduse 
kohta reguleerida kõnealuseid teenuseid. 
Nimetatud eesmärgil võib komisjon 
kasutada artikli 8 lõike 2 kohaldamisega 
tagatud teavet. Komisjon hindab eelkõige, 
kas käesoleva määruse eesmärgid on 
saavutatud, ning esitab vajaduse korral 
asjakohased ettepanekud.

Or. de

Selgitus

Tingimused, mille alusel läbivaatamismenetlus toimub, tuleks täpsemalt sõnastada. 
Läbivaatamisse on tähtis kaasata ka SMS-i ja MMS-i hinna muutused. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 316
ARTIKKEL 12

Komisjon vaatab üle käesoleva määruse Komisjon vaatab üle käesoleva määruse 



PE 386.538v03-00 46/63 AM\660182ET.doc
Freelance-tõlge

ET

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.

toimimise ja annab sellest Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru mitte hiljem 
kui kaheksateist kuud pärast selle 
jõustumise kuupäeva. Oma aruandes käsitleb 
komisjon küsimust, kas turu arengute ja 
konkurentsi ning tarbijakaitse seisukohast 
eksisteerib täiendav vajadus pikendada 
käesoleva määruse kestvust kauem, kui on 
sätestatud artiklis 12 a, võttes seejuures 
arvesse mobiilsideteenuste hindade 
muutumist riigi tasandil. Osana käesolevast 
aruandest käsitleb komisjon kõne- ja 
andmesideteenuste jae- ja hulgihindade 
muutumist, sealhulgas lühisõnumi (SMS) 
ja multimeediateenuse (MMS) hinna 
muutust klientidele rändlemise puhul ning, 
kui see on asjakohane, annab soovitusi 
vajaduse kohta reguleerida kõnealuseid 
teenuseid. Nimetatud eesmärgil võib 
komisjon kasutada artikli 8 lõike 2 
kohaldamisega tagatud teavet. Komisjon 
hindab eelkõige, kas käesoleva määruse 
eesmärgid on saavutatud, ning esitab 
vajaduse korral asjakohased ettepanekud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 317
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 võimalust selle kehtetuks 
tunnistamiseks, kui turu arengute ja 
konkurentsi ning tarbijakaitse seisukohast 
eksisteerib täiendav vajadus pikendada 
käesoleva määruse kestvust kauem, kui on 
sätestatud artiklis 12 a, võttes seejuures 
arvesse mobiilsideteenuste hindade 
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muutumist riigi tasandil. Osana käesolevast 
aruandest käsitleb komisjon kõne- ja 
andmesideteenuste jae- ja hulgihindade 
muutumist, sealhulgas lühisõnumi (SMS)
ja multimeediateenuse (MMS) hinna 
muutust klientidele rändlemise puhul ning, 
kui see on asjakohane, annab soovitusi 
vajaduse kohta reguleerida kõnealuseid 
teenuseid. Nimetatud eesmärgil võib 
komisjon kasutada artikli 8 lõike 2 
kohaldamisega tagatud teavet. Komisjon 
hindab eelkõige, kas käesoleva määruse 
eesmärgid on saavutatud, ning esitab 
vajaduse korral asjakohased ettepanekud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja(d): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 318
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 kaheksateist kuud pärast selle 
jõustumise kuupäeva. Oma aruandes käsitleb 
komisjon igasuguse reguleerimise jätkuva 
vajaduse põhjendusi turu arengute ja 
konkurentsi seisukohast. Nimetatud 
eesmärgil võib komisjon nõuda 
liikmesriikidelt ja riiklikelt reguleerivatelt 
asutustelt teavet, mis tuleb esitada ilma 
asjatu viivituseta.

Or. es

Selgitus

Tekkinud turu talitlushäire lahendatakse tõenäoliselt peagi. Kui seda ei juhtu, on ELil 
võimalik alati uuesti sekkuda. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis

Muudatusettepanek 319
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 kaheksateist kuud pärast selle 
jõustumise kuupäeva. Kõnealune aruanne 
sisaldab reguleerimise jätkuva vajaduse 
üksikasjalikku analüüsi ning vajaduse 
korral kaasnevad sellega asjakohased 
õigusloomega seotud ettepanekud. 
Nimetatud eesmärgil võib komisjon nõuda 
liikmesriikidelt ja riiklikelt reguleerivatelt 
asutustelt teavet, mis tuleb esitada ilma 
asjatu viivituseta.

Or. en

Selgitus

Et anda mõned täiendavad üksikasjad läbivaatamisaruande kohta ja kohandada keelekasutust 
standardsele sõnastusele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 320
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. Kõnealune aruanne sisaldab 
reguleerimise jätkuva vajaduse 
üksikasjalikku analüüsi ning vajaduse 
korral kaasnevad sellega asjakohased 
õigusloomega seotud ettepanekud. 
Nimetatud eesmärgil võib komisjon nõuda 
liikmesriikidelt ja riiklikelt reguleerivatelt 
asutustelt teavet, mis tuleb esitada ilma 
asjatu viivituseta.

Or. en
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Selgitus

Et anda mõned täiendavad üksikasjad läbivaatamisaruande kohta ja kohandada keelekasutust 
standardsele sõnastusele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renato Brunetta ja Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 321
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 
turu arengute ja konkurentsi seisukohast
ning võttes arvesse käesoleva määrusega 
saavutatud tulemusi, põhjendusi, mis on 
seotud komisjoni ettepanekuga kehtestada 
tõeliselt tõhus konkurentsipõhine 
sidevahendite siseturg, mis aitab kaasa 
piiriüleste tasude kaotamisele järgmise viie 
aasta jooksul. Nimetatud eesmärgil võib 
komisjon nõuda liikmesriikidelt ja riiklikelt 
reguleerivatelt asutustelt teavet, mis tuleb 
esitada ilma asjatu viivituseta.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): András Gyürk

Muudatusettepanek 322
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 

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 
majanduskeskkonna, turu arengute ja 
konkurentsi ning arendatud 
finantsläbirääkimismehhanismide 
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asutustelt teavet, mis tuleb esitada ilma 
asjatu viivituseta.

seisukohast. Nimetatud eesmärgil võib 
komisjon nõuda liikmesriikidelt ja riiklikelt 
reguleerivatelt asutustelt teavet, mis tuleb 
esitada ilma asjatu viivituseta.

Or. hu

Selgitus

Tõhusalt ja ilma moonutusteta toimiv turg on keskse tähtsusega nii ELi kodanike heaolu kui 
ka ELi konkurentsivõime jaoks. Konkurentsivõimeline turg vähendab kodanike kulutusi ning 
ergutab investeerimist ja innovatsiooni. Konkurentsimoonutuste korral, mida turg ei ole 
võimeline parandama, on sekkumine vajalik. Selline sekkumine on õigustatud vaid seni, kuni 
turg on jälle võimeline ennast ise reguleerima. Kui see on juhtunud, puudub reguleerimise 
säilitamiseks igasugune õigustus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 323
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 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. Igas ettepanekus 
reguleerimise lõpetamise kohta tuleb 
esitada selged tõendid, et kehtetuks 
tunnistamist põhjustavad turu arengud on 
püsivad ja pöördumatud ka pärast 
kehtetuks tunnistamist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 324
ARTIKKEL 12
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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 võimalust selle lõpetamiseks turu 
arengute ja konkurentsi seisukohast. 
Nimetatud eesmärgil võtab komisjon arvesse 
riiklike reguleerivate asutuste poolt 
vähemalt kuus kuud enne määruse 
läbivaatamist kättesaadavaks tehtud 
uuringuid riiklike rändlusturgude kohta.
Lisaks sellele tuleb erilist tähelepanu 
pöörata piirkondliku tasakaalustamatuse ja 
operaatorite tasakaalustamatuse mõjule.

Or. en

Selgitus

Selleks et saada selge pilt Euroopa rändlusturust, tuleb rändlusega seotud statistilisi andmeid 
hindade, mahtude ja tulude kohta koguda riigi tasandil. 

Läbivaatamise protsessis peaks erilist tähelepanu pöörama tõsiasjale, et mõned operaatorid 
seisavad nendest sõltumatute eriomaste asjaolude tõttu vaieldamatult silmitsi keskmisest 
kõrgemate hulgihindadega (näiteks madal rahvastikutihedus, mägi- ja saarte piirkonnad, 
suur turistide juurdevool lühikese ajavahemiku piires jne).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 325
ARTIKLI 12 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Komisjon jälgib pidevalt hindade 
muutumist andmesideteenuste turul, 
sealhulgas SMS-ide ja MMS-ide puhul 
ning esitab aruande hinnamuutuste kohta 
kõnealusel turul ...1 jooksul. Nimetatud 
aruanne sisaldab vajaduse korral 
sekkumise ettepanekut ning esitab 
ammendavad põhjused mis tahes 
kavandatava tegevuse kohta. Iga sellist 
ettepanekut võib esitada ka eraldi, kui seda 
õigustavad turu arengud või nende 
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puudumine. 
__________
1 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Et võimaldada vajaduse korral andmesideteenuste kiiret reguleerimist, mida praegune 
andmete puudumine ei luba. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis

Muudatusettepanek 326
ARTIKLI 12 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Komisjon jälgib pidevalt hindade 
muutumist andmesideteenuste turul, 
sealhulgas SMS-ide ja MMS-ide puhul 
ning esitab aruande hinnamuutuste kohta 
kõnealusel turul kaheteistkümne kuu 
jooksul käesoleva määruse jõustumisest. 
Nimetatud aruanne sisaldab vajaduse 
korral sekkumise ettepanekut ning esitab 
ammendavad põhjused mis tahes 
kavandatava tegevuse kohta. Iga sellist 
ettepanekut võib esitada ka eraldi, kui seda 
õigustavad turu arengud või nende 
puudumine. 

Or. en

Selgitus

Et võimaldada vajaduse korral andmesideteenuste kiiret reguleerimist, mida praegune 
andmete puudumine ei luba. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 327
ARTIKLI 12 LÕIGE 1 B (uus)

1 b. Komisjon analüüsib kõnealuse 
määruse mõju väikeste, sõltumatute või 
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äsja alustanud operaatorite 
konkurentsiolukorrale ning esitab 
sellekohase aruande ...1 jooksul. Nimetatud 
aruanne sisaldab vajaduse korral 
sekkumise ettepanekut. Iga sellist 
ettepanekut võib esitada ka eraldi, kui seda 
õigustavad turu arengud või nende 
puudumine.
__________
1 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Et võimaldada vajaduse korral andmesideteenuste kiiret reguleerimist, et vähendada 
negatiivset mõju konkurentsile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis

Muudatusettepanek 328
ARTIKLI 12 LÕIGE 1 B (uus)

1 b. Komisjon analüüsib kõnealuse 
määruse mõju väikeste, sõltumatute või 
äsja alustanud operaatorite 
konkurentsiolukorrale. Eriti peaks 
komisjon analüüsima, kas väikeste, 
sõltumatute või äsja alustanud operaatorite 
suhtes kehtivad diskrimineerivad hinnad. 
Komisjon peaks ka teatama, kas väikeste, 
sõltumatute või äsja alustanud operaatorite 
juurdepääsu mittediskrimineerivatel 
tingimustel tuleks reguleerida. Kõnealune 
aruanne sisaldab vajaduse korral 
sekkumise ettepanekut. Komisjon esitab 
aruande … (12 kuu jooksul käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast). Iga sellist 
ettepanekut võib esitada ka eraldi, kui seda 
õigustavad turu arengud või nende 
puudumine.

Or. en
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Selgitus

Käesoleva määruse mõju uurimine väikestele, sõltumatutele või äsja alustanud operaatoritele 
tagaks komisjoni analüüsi suurema selguse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 329
ARTIKLI 12 LÕIGE 1 C (uus)

1 c. Komisjon avaldab aastaaruande 
arengute kohta ühenduse piires käesoleva 
määrusega reguleeritud alal. 

Or. en

Selgitus

Et näha ette laiaulatuslikum iga-aastane läbivaatus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Muudatusettepanek 330
ARTIKKEL 13

Komitee välja jäetud
1. Komisjoni abistab direktiivi 2002/21/EÜ 
artikli 22 alusel loodud sidekomitee.
2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 
sätestatut.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 
sätestatud tähtaeg on kolm kuud.
3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Or. de

Selgitus

Võttes arvesse direktiivi kehtivusaja suhtes kavandatud ajalist piirangut, on artikli 13 sätted 
üleliigsed. 



AM\660182ET.doc 55/63 PE 386.538v03-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 331
ARTIKKEL 13

Komitee välja jäetud
1. Komisjoni abistab direktiivi 2002/21/EÜ 
artikli 22 alusel loodud sidekomitee.
2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 
sätestatut.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 
sätestatud tähtaeg on kolm kuud.
3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 332
ARTIKLI 13 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a 
lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle 
artiklis 8 sätestatut.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Muudatusettepanek 333
ARTIKKEL 15

Rakendamine välja jäetud
Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed võetakse vastu artikli 13 
lõikes 2 osutatud korra kohaselt.
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Or. de

Selgitus

Võttes arvesse ettepanekut artikkel 13 välja jätta, on käesolev säte üleliigne. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 334
ARTIKKEL 15

Rakendamine välja jäetud
Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed võetakse vastu artikli 13 
lõikes 2 osutatud korra kohaselt.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Muudatusettepanek 335
I LISA

Käesolev lisa on välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 3 kohta tehtud muudatusettepanek muudab I lisa säilitamise üleliigseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 336
I LISA

Käesolev lisa on välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hannes Swoboda

Muudatusettepanek 337
I LISA

Käesolev lisa on välja jäetud

Or. de

Selgitus

I lisa väljajätmine tuleneb artikli 3 kohta tehtud muudatusettepanekutest (vt 
muudatusettepanek 146). 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 338
I LISA

Käesolev lisa on välja jäetud

Or. en

Selgitus

I lisa väljajätmine tuleneb artikli 3 kohta tehtud muudatusettepanekutest (vt 
muudatusettepanekut 139). 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli ja Patrizia Toia

Muudatusettepanek 339
I LISA ESIMESE LÕIGU PUNKTID A ja B

a) kahega reguleeritava rändluskõne puhul 
külastatava võrgu asukohaks oleva 
liikmesriigi üldkasutatavas telefonivõrgus 
registreeritud numbrile, või 

a) ühe koma viiega 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.

b) kahega reguleeritava rändluskõne puhul 
muule kui külastatava võrgu asukohaks 
oleva liikmesriigi üldkasutatavas 
telefonivõrgus registreeritud numbrile.

Or. it
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Selgitus

Hiljutised uuringud näitavad, et korrutustegurid on vajalikud, kuna kõnehinnad erinevad 
vastavalt sellele, kas helistatakse väljaspool külastatavat liikmesriigi võrku asuvale numbrile. 
Uuringud näitavad ka seda, et komisjoni ettepanekus sätestatud tegurite abil välja arvutatud 
maksimaalne hulgitasu ei taga tarbijatele õiglasi rändlustasusid. Seepärast tuleks kehtestada 
madalamad korrutustegurid, et kaitsta tarbijaid, säilitades samal ajal ettevõtete 
kasumimarginaali. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 340
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:

Hulgitasude kogusumma, 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 kahega 
reguleeritava rändluskõne puhul külastatava 
võrgu asukohaks oleva liikmesriigi 
üldkasutatavas telefonivõrgus registreeritud 
numbrile, või reguleeritava rändluskõne 
puhul muule kui külastatava võrgu 
asukohaks oleva liikmesriigi üldkasutatavas 
telefonivõrgus registreeritud numbrile.

a) kahega reguleeritava rändluskõne puhul 
külastatava võrgu asukohaks oleva 
liikmesriigi üldkasutatavas telefonivõrgus 
registreeritud numbrile, või 

Käesoleva lisa tasude piirangus võetakse 
arvesse kõiki muutumatuid osiseid, nagu 
kõnealustustasu. 

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. 

Or. pl
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 341
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:

Hulgitasude kogusumma, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt sellest külastatavast 
võrgust pärineva häälkõne tegemise eest, ei 
tohi, minutihinna alusel, ületada summat, 
mis võrdub artikli 10 lõike 3 kohaselt 
avaldatud mobiilikõne lõpetamise tasuga, 
mis korrutatakse kahega.

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.

Käesoleva lisa tasudes võetakse arvesse 
kõiki kõnealustustasu osiseid.

Or. en

Selgitus

Ühtne hinnalagi hulgimüügi tasandil. Hinnalae suhtes ei arvutata keskmist ja seda 
kohaldatakse hoolimata sellest, kus kõne lõpetatakse. Valem, mis põhineb Kopenhaageni 
majandusaruandel (lisatud käesolevale arvamuse projektile arutelu alusena), annaks 
praeguseks maksimumhinnaks 25 eurosenti. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 342
I LISA

Artiklis 3 nimetatud reguleeritud 
rändluskõnede tegemise hulgihinnad 

Artiklites 3 ja 4 nimetatud reguleeritud 
rändluskõnede tegemise hulgihinnad 

Kogu hulgitasud, mida külastatava võrgu 
operaator võib nõuda rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt sellest külastatavast 
võrgust pärineva reguleeritava rändluskõne 

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

tegemise eest, ei tohi, minutihinna alusel, 
ületada summat, mis võrdub artikli 10 lõike 
3 kohaselt avaldatud keskmise mobiilikõne 
lõpetamise tasuga, mis korrutatakse kahega 
kõikide kõnede puhul liikmesriigi 
üldkasutatavas telefonivõrgus, kas
külastatava võrgu asukohaks oleva 
liikmesriigi või muule kui külastatava võrgu 
asukohaks oleva liikmesriigi numbrile. 

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.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hannes Swoboda

Muudatusettepanek 343
I LISA ESIMENE LÕIK A (uus)

1 a. Lisaks punktides a ja b viidatud 
maksimummääradele võib mobiiliteenuse 
osutaja pakkuda lisatariife, mille hulgast 
klient saab valiku teha.

Or. de

Selgitus

Mobiilioperaatoritel peab lubama pakkuda lisaks kavandatavale standardtariifile lisatariife. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto ja Margie Sudre

Muudatusettepanek 344
I LISA ESIMESE LÕIGU PUNKT A (uus)

1 a. Äärepoolseimate piirkondade kauguse 
ning Mandri-Euroopa ja kõnealuste alade 
vahel tehtavate transiitkõnedega kaasnevad 
lisakulud tuleb lisada käesolevatesse hinna 
piirmääradesse, mis kehtivad kõnede 
tegemiseks ja vastuvõtmiseks 
mobiilioperaatoritele, kellel on litsents 
ühenduse äärepoolseimate piirkondade 
katvuse tagamiseks. 

Or. fr

Selgitus

Geograafilistest tõketest tingitult toob kõnede edastamine äärepoolseimates piirkondades 
kaasa hoopis kõrgemad kulud, kui on need, mida kannavad teised Euroopa operaatorid. 
Kavandatavad hinna piirmäärad sunniksid Euroopa operaatoreid võtma vastu 
äärepoolseimates piirkondades tegutsevate operaatorite kliente ilma, et nad oleksid suutelised 
nende kulusid katma, ning võiksid seepärast veenda neid sulgema oma sihtvõrgud 
äärepoolseimatest piirkondadest pärit operaatorite klientidele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hannes Swoboda

Muudatusettepanek 345
II LISA

II lisa on välja jäetud

Or. de

Selgitus

II lisa väljajätmine tuleneb artikli 4 muudatusettepanekutest. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 346
II LISA 1 PUNKTI ALAPUNKT B

b) mobiilikõne lõpetamise tasu SMP 
operaatori kohta – minutihinna alusel 

b) mobiilikõne lõpetamise tasu SMP 
operaatori kohta – minutihinna alusel 
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keskmine tasu (sh võrkuühendamise tasu), 
mis põhineb maksimumhinna kehtimise ajal 
tehtud kolmeminutilisel kõnel (ilma 
käibemaksuta, asjaomase liikmesriigi 
vääringus), mida SMP operaator kohaldab 
kõne lõpetamise eest tema võrgus; kindlaks 
määratud vastavalt riikliku reguleeriva 
asutuse heakskiidetud meetoditele; 

keskmine tasu (sh võrkuühendamise tasu), 
mis põhineb keskmise hinna kehtimise ajal 
tehtud kolmeminutilisel kõnel (ilma 
käibemaksuta, asjaomase liikmesriigi 
vääringus), mida SMP operaator kohaldab 
kõne lõpetamise eest tema võrgus; kindlaks 
määratud vastavalt riikliku reguleeriva 
asutuse heakskiidetud meetodile;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 347
II LISA 2 PUNKT

(2) Artikli 10 lõike 3 kohaselt avaldatud 
keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu – riigi 
kaalutud keskmiste mobiilikõne lõpetamise 
tasude keskmine, mida ennast kaalutakse iga
liikmesriigi aktiivsete mobiilikasutajate 
üldarvu põhjal. See arvutatakse välja 
järgnevas lõikes 3 määratletud teavet 
kasutades, mille on komisjonile edastanud 
riikide reguleerivad asutused vastavalt artikli 
10 lõike 2 või lõike 4 kohasele taotlusele.

(2) Artikli 10 lõike 3 kohaselt avaldatud 
keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu – riigi 
kaalutud 75 protsentiili mobiilikõne 
lõpetamise tasude keskmine, mida ennast 
kaalutakse iga liikmesriigi aktiivsete 
mobiilikasutajate üldarvu põhjal. See 
arvutatakse välja järgnevas lõikes 3 
määratletud teavet kasutades, mille on 
komisjonile edastanud riikide reguleerivad 
asutused vastavalt artikli 10 lõike 2 või lõike 
4 kohasele taotlusele. Igal liikmesriigil on 
võrdne kaal 75 protsentiili riigi kaalutud 
keskmise mobiilikõne lõpetamise tasu
väljaarvutamisel. Kui 75 protsentiili riigi 
kaalutud keskmise mobiilikõne lõpetamise 
tasudest langeb kahe liikmesriigi vahele, 
siis kasutatakse nende kahe liikmesriigi 
mobiilikõne lõpetamise tasude harilikku 
keskmist.

Or. en

Selgitus

Tuleneb Kopenhaageni majandusaruandest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna PSE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 348
II LISA 3 PUNKTI ALAPUNKT B
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(b) kõigi aktiivsete klientide koguarv SMP 
operaatori kohta omas liikmesriigis,

(b) kõigi kõne lõpetamise minutite koguarv 
SMP operaatori kohta omas liikmesriigis,

Or. en

Tuleneb Kopenhaageni majandusaruandest


