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2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta

Ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 39
PÕHJENDUS 1

(1) Üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude 
kasutajate makstavate hindade kõrge tase 
mobiiltelefoni kasutamisel välisriigis kõikjal 
ühenduses on riikide reguleerivate asutuste 
jaoks mureküsimus. Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühm märkis 2005. aasta mais 
plenaaristungil (muu hulgas), et jaehinnad 
olid läbipaistva põhjuseta väga kõrged, et 
see tundus tulenevat nii välismaise 
vastuvõtva võrguoperaatori nõutavatest 
kõrgetest hulgihindadest kui ka paljudel 
juhtudel tarbija võrguoperaatori nõutavatest 
kõrgetest jaemüügi lisatasudest; et 
hulgihindade langetamine ei jõudnud sageli 
jaetarbijani ning et eri liikmesriikide turgude 
vahel on tugevad seosed.

(1) Üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude 
kasutajate makstavate hindade kõrge tase 
mobiiltelefoni kasutamisel välisriigis kõikjal 
ühenduses näitab turutõrkeid kõnealuses 
valdkonnas. Euroopa reguleerivate asutuste 
töörühm märkis 2005. aasta mais 
plenaaristungil (muu hulgas), et jaehinnad 
olid läbipaistva põhjuseta väga kõrged, et 
see tundus tulenevat nii välismaise 
vastuvõtva võrguoperaatori nõutavatest 
kõrgetest hulgihindadest kui ka paljudel 
juhtudel tarbija võrguoperaatori nõutavatest 
kõrgetest jaemüügi lisatasudest; et 
hulgihindade langetamine ei jõudnud sageli 
jaetarbijani ning et eri liikmesriikide turgude 
vahel on tugevad seosed.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miloslav Ransdorf 

Muudatusettepanek 40
PÕHJENDUS 1

(1) Üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude 
kasutajate makstavate hindade kõrge tase 
mobiiltelefoni kasutamisel välisriigis kõikjal 
ühenduses on riikide reguleerivate asutuste 
jaoks mureküsimus. Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühm märkis 2005. aasta mais 
plenaaristungil (muu hulgas), et jaehinnad 
olid läbipaistva põhjuseta väga kõrged, et 
see tundus tulenevat nii välismaise 
vastuvõtva võrguoperaatori nõutavatest 
kõrgetest hulgihindadest kui ka paljudel 
juhtudel tarbija võrguoperaatori nõutavatest 
kõrgetest jaemüügi lisatasudest; et 
hulgihindade langetamine ei jõudnud sageli 
jaetarbijani ning et eri liikmesriikide turgude 
vahel on tugevad seosed.

(1) Üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude 
kasutajate makstavate hindade kõrge tase 
mobiiltelefoni kasutamisel välisriigis kõikjal 
ühenduses on riikide reguleerivate asutuste 
jaoks mureküsimus. Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühm märkis 2005. aasta mais 
plenaaristungil (muu hulgas), et jaehinnad 
olid läbipaistva põhjuseta väga kõrged, et 
see tundus tulenevat nii välismaise 
vastuvõtva võrguoperaatori nõutavatest 
kõrgetest hulgihindadest kui ka paljudel 
juhtudel tarbija võrguoperaatori nõutavatest 
kõrgetest jaemüügi lisatasudest; et 
hulgihindade langetamine ei jõudnud sageli 
jaetarbijani ning et eri liikmesriikide turgude 
vahel on tugevad seosed. Kuigi mõned 
operaatorid on viimasel ajal kehtestanud 
klientidele soodsamaid tingimusi pakkuvaid
rändlustasusid, on endiselt ilmne, et hinnad 
ületavad suuresti mobiilioperaatorite 
kulusid ja ei peegelda asjakohaselt tarbija 
ootusi, kaasa arvatud võimalus teha teadlik 
valik.

Or. en

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

Muudatusettepanek 41
PÕHJENDUS 1 A (uus)

(1 a) Jaemüügihinnad vähenesid ainuüksi 
eelmisel, 2006. aastal 25 protsendi võrra. 
Euroopa reguleerivate asutuste töörühma 
väljendatud ootus, et võrguoperaatorid 
edastavad hindade alandamise hulgimüügi 
tasandil jaetarbijatele, on käesolevaga 
kinnitust leidnud.

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 42
PÕHJENDUS 4

(4) Soovituses määratletakse eelnevalt 
reguleerimist vajava asjakohase turuna 
üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude 
rahvusvahelise rändluse riiklik hulgiturg. 
Riiklike reguleerivate asutuste (nii 
iseseisvad kui ka Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühma kuuluvad) töö 
üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude 
rahvusvahelise rändluse riiklike 
hulgiturgude analüüsimisel on näidanud, et 
riiklikul reguleerival asutusel üksi ei ole 
võimalik nimetatud korra alusel tõhusalt 
tegelda rahvusvahelise rändluse kõrgete 
hulgitasudega, kuna rahvusvahelise rändluse 
eritingimuste, sealhulgas piiriülese olemuse 
tõttu, on raske määratleda olulise turujõuga 
ettevõtjaid.

(4) Soovituses määratletakse eelnevalt 
reguleerimist vajava asjakohase turuna 
üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude 
rahvusvahelise rändluse riiklik hulgiturg. 
Riiklike reguleerivate asutuste (nii 
iseseisvad kui ka Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühma kuuluvad) töö 
üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude 
rahvusvahelise rändluse riiklike 
hulgiturgude analüüsimisel on näidanud, et 
riiklikul reguleerival asutusel üksi ei ole 
võimalik nimetatud korra alusel tõhusalt 
tegelda rahvusvahelise rändluse kõrgete 
hulgitasudega, kuna rahvusvahelise rändluse 
eritingimuste, sealhulgas piiriülese olemuse 
tõttu, on raske määratleda olulise turujõuga 
ettevõtjaid. Seetõttu tuleks uurida vajadust 
Euroopa reguleeriva asutuse järele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen 

Muudatusettepanek 43
PÕHJENDUS 11

(11) Rändluse jae- ja hulgihindade 
ainulaadsete omadustega on põhjendatavad 
erakordsed meetmed, mis väljuvad 2002. 
aasta reguleerivas raamistikus tavaliselt 
kasutatavate meetmete piiridest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ebatäpne väide, mis tuleb seetõttu välja jätta.

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

Muudatusettepanek 44
PÕHJENDUS 12
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(12) Reguleerivad kohustused tuleks 
rändlusklientide huvide kaitsmiseks 
kehtestada nii jae- kui ka hulgimüügi 
tasandil, kuna kogemused on näidanud, et 
rahvusvaheliste rändlusteenuste 
hulgihindade alandamine ei pruugi 
kajastuda rändluse madalamates 
jaehindades, sest puuduvad stiimulid nende 
alandamiseks. Teisalt võiksid meetmed 
jaehindade vähendamiseks, ilma et 
kohandataks hulgimüügiteenuste 
pakkumisega seotud kulude taset, ohustada 
rahvusvahelise rändluse turu reeglipärast 
toimimist.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Turumoonutuste vältimiseks ja mobiiliteenuse osutajate konkurentsivõime säilitamiseks tuleb 
rahvusvahelise rändlusteenuse hindasid reguleerida vaid hulgimüügi tasandil, mitte jaemüügi 
tasandil .

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gunnar Hökmark

Muudatusettepanek 45
PÕHJENDUS 12

(12) Reguleerivad kohustused tuleks 
rändlusklientide huvide kaitsmiseks 
kehtestada nii jae- kui ka hulgimüügi 
tasandil, kuna kogemused on näidanud, et 
rahvusvaheliste rändlusteenuste 
hulgihindade alandamine ei pruugi 
kajastuda rändluse madalamates 
jaehindades, sest puuduvad stiimulid nende 
alandamiseks. Teisalt võiksid meetmed 
jaehindade vähendamiseks, ilma et 
kohandataks hulgimüügiteenuste 
pakkumisega seotud kulude taset, ohustada 
rahvusvahelise rändluse turu reeglipärast 
toimimist.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis 

Muudatusettepanek 46
PÕHJENDUS 12

(12) Reguleerivad kohustused tuleks 
rändlusklientide huvide kaitsmiseks 
kehtestada nii jae- kui ka hulgimüügi 
tasandil, kuna kogemused on näidanud, et 
rahvusvaheliste rändlusteenuste 
hulgihindade alandamine ei pruugi 
kajastuda rändluse madalamates 
jaehindades, sest puuduvad stiimulid nende 
alandamiseks. Teisalt võiksid meetmed 
jaehindade vähendamiseks, ilma et 
kohandataks hulgimüügiteenuste 
pakkumisega seotud kulude taset, ohustada 
rahvusvahelise rändluse turu reeglipärast 
toimimist.

(12) Reguleerivad kohustused tuleks seetõttu 
rändlusklientide huvide kaitsmiseks 
kehtestada hulgimüügi tasandil.

Or. en

Selgitus

Reguleerimine nii hulgi- kui ka jaemüügi tasandil on liiga tugevaks sekkumiseks turul ning 
sellega kaasnevad Euroopa telekommunikatsioonitööstusele ulatuslikud konkurentsi 
pidurdavad tagajärjed. Ettepaneku eesmärk, nimelt rändlustasude alandamine, on kogu 
Euroopas soovitatav, kuid hindade reguleerimine jaemüügi tasandil peab jääma viimaseks 
võimaluseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel

Muudatusettepanek 47
PÕHJENDUS 12

(12) Reguleerivad kohustused tuleks 
rändlusklientide huvide kaitsmiseks 
kehtestada nii jae- kui ka hulgimüügi 
tasandil, kuna kogemused on näidanud, et 
rahvusvaheliste rändlusteenuste 
hulgihindade alandamine ei pruugi kajastuda 
rändluse madalamates jaehindades, sest 
puuduvad stiimulid nende alandamiseks. 
Teisalt võiksid meetmed jaehindade 
vähendamiseks, ilma et kohandataks 
hulgimüügiteenuste pakkumisega seotud 
kulude taset, ohustada rahvusvahelise 
rändluse turu reeglipärast toimimist.

(12) Reguleerivad kohustused tuleks 
rändlusklientide huvide kaitsmiseks 
kehtestada nii jae- kui ka hulgimüügi 
tasandil, kuna kogemused on näidanud, et 
rahvusvaheliste rändlusteenuste 
hulgihindade alandamine ei pruugi kajastuda 
rändluse madalamates jaehindades, sest 
puuduvad stiimulid nende alandamiseks. 
Teisalt võiksid meetmed jaehindade 
vähendamiseks, ilma et kohandataks 
hulgimüügiteenuste pakkumisega seotud 
kulude taset, ohustada rahvusvahelise 
rändluse turu reeglipärast toimimist. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata ohule, et 
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rändlusteenuste osutamise tingimused 
väiksematele, sõltumatutele ja äsja tegevust 
alustanud operaatoritele võivad olla 
sellised, mis takistavad nende 
konkureerimisvõimet, seega tuleks 
kuritarvituste ilmnemisel võtta kohe 
asjakohaseid meetmeid. Komisjon peaks 
analüüsima käesoleva määruse tagajärgede 
mõju väiksemate, sõltumatute ja äsja 
tegevust alustanud operaatorite 
konkurentsiolukorrale.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis 

Muudatusettepanek 48
PÕHJENDUS 12

(12) Reguleerivad kohustused tuleks 
rändlusklientide huvide kaitsmiseks 
kehtestada nii jae- kui ka hulgimüügi 
tasandil, kuna kogemused on näidanud, et 
rahvusvaheliste rändlusteenuste 
hulgihindade alandamine ei pruugi kajastuda 
rändluse madalamates jaehindades, sest 
puuduvad stiimulid nende alandamiseks. 
Teisalt võiksid meetmed jaehindade 
vähendamiseks, ilma et kohandataks 
hulgimüügiteenuste pakkumisega seotud 
kulude taset, ohustada rahvusvahelise 
rändluse turu reeglipärast toimimist.

(12) Reguleerivad kohustused tuleks 
rändlusklientide huvide kaitsmiseks 
kehtestada nii jae- kui ka hulgimüügi 
tasandil, kuna kogemused on näidanud, et 
rahvusvaheliste rändlusteenuste 
hulgihindade alandamine ei pruugi kajastuda 
rändluse madalamates jaehindades, sest 
puuduvad stiimulid nende alandamiseks. 
Teisalt võiksid meetmed jaehindade 
vähendamiseks, ilma et kohandataks 
hulgimüügiteenuste pakkumisega seotud 
kulude taset, ohustada rahvusvahelise 
rändluse turu reeglipärast toimimist. 
Komisjon peaks pöörama erilist tähelepanu 
sellele, missugust mõju avaldavad 
käesoleva määruse tagajärjed turule, ja 
tagama, et ei moonutataks konkurentsi, 
eelkõige seoses väiksemate, sõltumatute 
operaatoritega ja uute turuletulijatega.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga rõhutatakse, et määrus ei avalda asjaomasele turule 
negatiivset mõju.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen 

Muudatusettepanek 49
PÕHJENDUS 13

(13) Sellest tulenevaid kohustusi tuleks 
kohaldada vahetult kõigis liikmesriikides ja 
need peaksid jõustuma niipea kui võimalik, 
andes sealjuures asjaomastele 
operaatoritele mõistliku aja oma hindade ja 
teenusepakkumiste kohandamiseks ja 
täitmise tagamiseks.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ebatäpne väide, mis tuleb seetõttu välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis 

Muudatusettepanek 50
PÕHJENDUS 13

(13) Sellest tulenevaid kohustusi tuleks 
kohaldada vahetult kõigis liikmesriikides ja 
need peaksid jõustuma niipea kui võimalik, 
andes sealjuures asjaomastele 
operaatoritele mõistliku aja oma hindade ja 
teenusepakkumiste kohandamiseks ja 
täitmise tagamiseks.

(13) Sellest tulenevad kohustused peaksid 
jõustuma kohe ja vahetult kõigis 
liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Tasude ülempiiride kohene kohaldamine nii hulgi- kui ka jaemüügi tasandil on hindade 
languseks vaieldamatult vajalik. See on määruse esimeseks esmatähtsaks eesmärgiks. Peale 
selle, ehkki operaatorid teatasid eelmisel aastal märkimisväärsest hinnaalandusest 
hulgimüügi tasandil, jäid jaehinnad endiselt kõrgeks. Seetõttu pole ooteaja klausel vajalik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel

Muudatusettepanek 51
PÕHJENDUS 13

(13) Sellest tulenevaid kohustusi tuleks (13) Sellest tulenevaid kohustusi tuleks 



PE 384.658v03-00 8/94 AM\660783ET.doc
Freelance-tõlge

ET

kohaldada vahetult kõigis liikmesriikides ja 
need peaksid jõustuma niipea kui võimalik, 
andes sealjuures asjaomastele 
operaatoritele mõistliku aja oma hindade ja 
teenusepakkumiste kohandamiseks ja 
täitmise tagamiseks.

kohaldada vahetult kõigis liikmesriikides ja 
need peaksid jõustuma niipea kui võimalik.

Or. en

Selgitus

Peegeldamaks komisjoni ettepaneku artikli 5 väljajätmist, mille kohaselt pidi helistatud 
kõnede jaehindade reguleerimine jõustuma kuue kuu möödumisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis 

Muudatusettepanek 52
PÕHJENDUS 13

(13) Sellest tulenevaid kohustusi tuleks 
kohaldada vahetult kõigis liikmesriikides ja 
need peaksid jõustuma niipea kui võimalik, 
andes sealjuures asjaomastele operaatoritele 
mõistliku aja oma hindade ja 
teenusepakkumiste kohandamiseks ja 
täitmise tagamiseks.

(13) Sellest tulenevaid kohustusi tuleks 
kohaldada vahetult kõigis liikmesriikides ja 
need peaksid jõustuma niipea kui võimalik, 
andes sealjuures asjaomastele operaatoritele 
kohanduste tegemiseks aega 12 kuud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera 

Muudatusettepanek 53
PÕHJENDUS 13

(13) Sellest tulenevaid kohustusi tuleks
kohaldada vahetult kõigis liikmesriikides ja 
need peaksid jõustuma niipea kui võimalik, 
andes sealjuures asjaomastele operaatoritele 
mõistliku aja oma hindade ja 
teenusepakkumiste kohandamiseks.

(13) Sellest tulenevaid kohustusi tuleks 
kohaldada vahetult kõigis liikmesriikides ja 
need peaksid jõustuma niipea kui võimalik, 
andes sealjuures asjaomastele operaatoritele 
kuus kuud oma hindade ja 
teenusepakkumiste kohandamiseks.

Or. en



AM\660783ET.doc 9/94 PE 384.658v03-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Kui määrus on lõpliku kuju saanud, tuleb operaatoritele anda mõistlik kindlaksmääratud 
ajavahemik vajalike muudatuste kehtestamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ivo Belet

Muudatusettepanek 54
PÕHJENDUS 13

(13) Sellest tulenevaid kohustusi tuleks 
kohaldada vahetult kõigis liikmesriikides ja 
need peaksid jõustuma niipea kui võimalik, 
andes sealjuures asjaomastele operaatoritele 
mõistliku aja oma hindade ja 
teenusepakkumiste kohandamiseks ja 
täitmise tagamiseks.

(13) Sellest tulenevaid kohustusi tuleks 
kohaldada vahetult kõigis liikmesriikides ja 
need peaksid jõustuma niipea kui võimalik, 
andes sealjuures asjaomastele operaatoritele 
kuuekuulise ajavahemiku oma jaehindade 
ja teenusepakkumiste kohandamiseks ja 
täitmise tagamiseks.

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miloslav Ransdorf

Muudatusettepanek 55
PÕHJENDUS 13 A (uus)

(13 a) Tuleb tagada, et mobiilioperaatorid 
ei halvendaks käesolevast määrusest 
tingitult sektori töötingimusi.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 56
PÕHJENDUS 14

(14) Ühist mehhanismi nimetusega 
„Euroopa siseturu põhimõte” tuleks 
kasutada selle tagamiseks, et 
üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkude 
kasutajad ei maksaks rahvusvaheliste 
kõnede rändlusteenuste eest ühenduses 
helistamisel või kõne vastuvõtmisel 
ülemäära kõrget hinda, tõstes seeläbi 
tarbijakaitse taset ning kaitstes samal ajal 
mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. 

välja jäetud
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Pidades silmas asjaomaste teenuste 
piiriülest iseloomu, on vaja ühist 
mehhanismi, et mobiilioperaatoritel oleks 
ühtne sidus raamistik, mis põhineb 
objektiivselt kehtestatud kriteeriumidel.

Or. fr

Selgitus

Nimetuse „Euroopa siseturu põhimõte” kasutamisega ei kaasne mingit eelist. Käesolevat 
põhjendust peaks kasutama pigem hulgimüügituru reguleerimise põhimõtete kirjeldamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 57
PÕHJENDUS 14

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

(14) Ühist mehhanismi nimetusega 
„Euroopa siseturu põhimõte“ tuleks kasutada 
selle tagamiseks, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksaks 
rahvusvaheliste kõnede rändlusteenuste eest 
ühenduses helistamisel või kõne 
vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, tõstes 
seeläbi tarbijakaitse taset ning kaitstes samal 
ajal mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Daniel Caspary

Muudatusettepanek 58
PÕHJENDUS 14

(14) Ühist mehhanismi nimetusega 
„Euroopa siseturu põhimõte“ tuleks kasutada 
selle tagamiseks, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksaks 
rahvusvaheliste kõnede rändlusteenuste eest 

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

ühenduses helistamisel ülemäära kõrget 
hinda, tõstes seeläbi tarbijakaitse taset ning 
kaitstes samal ajal mobiilioperaatorite 
vahelist konkurentsi. Pidades silmas 
asjaomaste teenuste piiriülest iseloomu, on 
vaja ühist mehhanismi, et 
mobiilioperaatoritel oleks ühtne sidus 
raamistik, mis põhineb objektiivselt 
kehtestatud kriteeriumidel.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatus on seotud artikli 4 muudatusettepanekuga. Kõnede vastuvõtmine peab 
ELis olema põhimõtteliselt tasuta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel

Muudatusettepanek 59
PÕHJENDUS 14

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

(14) Ühist mehhanismi nimetusega 
„Euroopa siseturu põhimõte“ tuleks kasutada 
selle tagamiseks, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksaks 
rahvusvaheliste kõnede rändlusteenuste eest 
ühenduses helistamisel või kõne 
vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, 
kehtestades teenuse maksumust täpsemalt 
peegeldavad vaikimisi pakutavad keskmised 
hinnad kombinatsioonis 
maksimumtasudega, jättes kasutajatele 
õiguse nõustuda kõrgemate 
rändlustasudega, tõstes seeläbi tarbijakaitse 
taset ning kaitstes samal ajal 
mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. 
Pidades silmas asjaomaste teenuste piiriülest 
iseloomu, on vaja ühist mehhanismi, et 
mobiilioperaatoritel oleks ühtne sidus 
raamistik, mis põhineb objektiivselt 
kehtestatud kriteeriumidel.

Or. en
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Selgitus

Et peegeldada hinnapiirangute muudetud struktuuri

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 60
PÕHJENDUS 14

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

(14) Ühist mehhanismi nimetusega 
„Euroopa siseturu põhimõte“ tuleks kasutada 
selle tagamiseks, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksaks 
ühenduses reisides või alaliselt elades
rahvusvaheliste kõnede rändlusteenuste eest 
ühenduses helistamisel või kõne 
vastuvõtmisel või sõnumite saatmisel või 
vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, tõstes 
seeläbi tarbijakaitse taset ning kaitstes samal 
ajal mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. 
Pidades silmas asjaomaste teenuste piiriülest 
iseloomu, on vaja ühist mehhanismi, et 
mobiilioperaatoritel oleks ühtne sidus 
raamistik, mis põhineb objektiivselt 
kehtestatud kriteeriumidel. Ühise 
mehhanismi kehtestamisel peaksid riikide 
reguleerivad asutused ja operaatorid 
pöörama erilist tähelepanu 
naaberliikmesriikide piiriülestes 
piirkondades elavatele ja töötavatele 
kodanikele ning seal tegutsevatele 
ettevõtetele. Käesolevast määrusest 
sõltumatult tuleb võtta erimeetmeid, 
vältimaks kasutajate puhul tahtmatuid 
rändlustasusid. Euroopa reguleeriva 
asutuse puudumisel peab komisjon esitama 
2008. aastal kõnealuse küsimuse kohta 
arenguaruande.

Or. en

Selgitus

Rändlustasusid ei maksa mitte üksnes reisijad, vaid ka ELi sisepiiride piirkonnas tegutsevad 
ettevõtted, enamasti VKEd, ning neis piirkondades alaliselt elavad ja töötavad kodanikud. 
Nad on oma igapäevases tegevuses pidevalt silmitsi rändlustasuga ja seda ilma reisimata, 
juhtudel, kui leiab aset nn tahtmatu rändlus (st oma koduriigis teise, piiriülese operaatori 
võrku sattumine).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 61
PÕHJENDUS 14 A (uus)

(14 a) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem 
mehhanism rahvusvaheliste väljaminevate 
kõnede hinnataseme reguleerimiseks on
ühenduse hulgimüügi tasandil keskmise 
piirmäära kehtestamine, mis arvutatakse 
minuti ja operaatori kohta.

Or. fr

Selgitus

Nimetuse „Euroopa siseturu põhimõte“ kasutamisega ei kaasne mingit eelist. Käesolevat 
põhjendust peaks kasutama pigem hulgimüügituru reguleerimise põhimõtete kirjeldamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gunnar Hökmark

Muudatusettepanek 62
PÕHJENDUS 15

(15) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem 
mehhanism rahvusvaheliste rändluskõnede 
hinnataseme reguleerimiseks kooskõlas 
eespool mainitud kaalutlustega on 
minutitasu ülempiiri kehtestamine 
ühenduse tasandil nii jae- kui ka 
hulgimüügi tasandil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 63
PÕHJENDUS 15

(15) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem
mehhanism rahvusvaheliste rändluskõnede 
hinnataseme reguleerimiseks kooskõlas 
eespool mainitud kaalutlustega on 
minutitasu ülempiiri kehtestamine ühenduse 
tasandil nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil.

(15) Tõhus ja proportsionaalne mehhanism 
rahvusvaheliste rändluskõnede hinnataseme 
reguleerimiseks kooskõlas eespool mainitud 
kaalutlustega on minutitasu ülempiiri 
kehtestamine ühenduse hulgimüügi tasandil. 

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

Muudatusettepanek 64
PÕHJENDUS 15

(15) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem 
mehhanism rahvusvaheliste rändluskõnede 
hinnataseme reguleerimiseks kooskõlas 
eespool mainitud kaalutlustega on 
minutitasu ülempiiri kehtestamine ühenduse 
tasandil nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil.

(15) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem 
mehhanism rahvusvaheliste rändluskõnede 
hinnataseme reguleerimiseks kooskõlas 
eespool mainitud kaalutlustega on 
minutitasu ülempiiri kehtestamine ühenduse
hulgimüügi tasandil.

Or. de

Selgitus

Turumoonutuste vältimiseks ja mobiiliteenuse osutajate konkurentsivõime säilitamiseks tuleb 
rahvusvahelise rändlusteenuse hindasid reguleerida vaid hulgimüügi tasandil, mitte jaemüügi 
tasandil .

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 65
PÕHJENDUS 15

(15) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem 
mehhanism rahvusvaheliste rändluskõnede 
hinnataseme reguleerimiseks kooskõlas 
eespool mainitud kaalutlustega on 
minutitasu ülempiiri kehtestamine ühenduse 
tasandil nii jae- kui ka hulgimüügi tasandil.

(15) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem 
mehhanism rahvusvaheliste rändluskõnede 
tegemise ja vastuvõtmise ning sõnumite 
saatmise ja vastuvõtmise hinnataseme 
reguleerimiseks kooskõlas eespool mainitud 
kaalutlustega on minutitasu ülempiiri 
kehtestamine ühenduse tasandil jae- ja 
hulgimüügi tasandil või jaemüügi tasandil 
rändlusega seotud tarbijakaitsetariifi 
arvutamise süsteemi kehtestamine.

Or. en

Selgitus

Rändlusteenused peavad hõlmama kõiki teenuseid: häälkõned, tekstisõnumid, välisriiki või 
külastatavasse riiki helistamine, kõnede vastuvõtmine. Tarbijakaitsetariif tuleb arvutada nii, 
et saab kehtestada automaatse maksimaalse jaehinna. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ivo Belet

Muudatusettepanek 66
PÕHJENDUS 15 A (uus)
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(15 a) Uuenduslike hinnapakettide 
pakkumise võimaldamiseks tuleks lubada 
koduteenuse osutajal jaemüügitasandi 
tariifide ülemmääradest kõrvale kalduda, 
kui klient selleks selgesõnaliselt soovi 
avaldab.

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romano Maria La Russa

Muudatusettepanek 67
PÕHJENDUS 15 A (uus)

(15 a) Hulgimüügi tasandil ei tohiks ühelgi 
vastuvõtval võrguoperaatoril olla võimalust 
maksimaalsest keskmisest hulgihinnast
kõrgemaid tasusid nõuda. Jaemüügi 
tasandil tuleb maksimaalne 
tarbijakaitsetariif minuti kohta kehtestada 
ka uutele ja olemasolevatele klientidele, kui 
nad ei ole tahtlikult muud tariifi valinud.

Or. en

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

Muudatusettepanek 68
PÕHJENDUS 16

(16) Nimetatud ühine mehhanism peaks 
tagama ka, et rahvusvahelise rändluse 
jaehinnad peegeldaksid mõistlikumalt 
teenuse pakkumisega seotud kulusid, kui 
see oli ajal, kui operaatoritele lubati 
konkureerida oma teenuste eristamise ja 
hinnakujundusstruktuuride kohandamise 
kaudu vastavalt turuolukorrale ja 
tarbijaeelistustele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Turumoonutuste vältimiseks ja mobiiliteenuse osutajate konkurentsivõime säilitamiseks tuleb 
rahvusvahelise rändlusteenuse hindasid reguleerida vaid hulgimüügi tasandil, mitte jaemüügi 
tasandil .
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 69
PÕHJENDUS 16 A (uus)

(16 a) Siiski peaksid võrguoperaatorid 
haavatavamate rändlusklientide 
kaitsmiseks tegema ilma tarbija jaoks 
kaasnevate lisakulutusteta 
jaemüügipakkumise, mille kohaselt 
väljaminevate rahvusvaheliste kõnede hind 
ja sissetulevate rahvusvaheliste kõnede 
hind ei ületa maksimaalset minutihinda.

Or. fr

Selgitus

Põhjenduse algses versioonis sisaldunud küsimusi käsitleti juba eespool. Käesolevas 
põhjenduses tuleks esitada haavatavama jaekliendi kaitsmise viisi konkreetsem kirjeldus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 70
PÕHJENDUS 17

(17) Ühist mehhanismi peaks olema lihtne 
kohaldada ja sellele järelevalvet teha, et 
viia halduskoormus miinimumini nii 
operaatorite jaoks, keda selle nõuded 
puudutavad, kui ka riiklike reguleerivate 
asutuste jaoks, kelle ülesanne on 
järelevalve ja jõustamine.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See on iseenesestmõistetav ja tuleb parema õigusloome eesmärgil välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 71
PÕHJENDUS 17

(17) Ühist mehhanismi peaks olema lihtne 
kohaldada ja sellele järelevalvet teha, et viia 
halduskoormus miinimumini nii operaatorite 

(17) Ühist mehhanismi peaks olema lihtne 
kohaldada ja sellele järelevalvet teha, et viia 
halduskoormus miinimumini nii operaatorite 
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jaoks, keda selle nõuded puudutavad, kui ka 
riiklike reguleerivate asutuste jaoks, kelle 
ülesanne on järelevalve ja jõustamine.

jaoks, keda selle nõuded puudutavad, kui ka 
riiklike reguleerivate asutuste jaoks, kelle 
ülesanne on järelevalve ja jõustamine. 
Maksimaalsete hulgi- ja jaehindade 
arvutamise lihtsustamiseks kehtestatakse 
käesolevas määruses konkreetsed väärtused 
eurodes. See parandab läbipaistvust tarbija 
jaoks ja suurendab reguleerimise kindlust 
ja prognoositavust. 

Or. en

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

Muudatusettepanek 72
PÕHJENDUS 17 A (uus)

(17 a) Vältimaks tulevikus seda, et üksikute 
mobiilioperaatorite kokkuhoid hulgimüügi 
tasandil ei jõua jaetarbijateni, peavad 
operaatorid olema kohustatud teatama 
jaehindade vähendamisest reguleerivatele 
asutustele.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 73
PÕHJENDUS 18

(18) Hindade ülempiirid peaksid võtma 
arvesse ühelt poolt rahvusvahelise 
rändluskõne tegemisega seotud eri elemente 
(sealhulgas üldkulud, signalisatsioon, kõne 
algatamine, transiit ja lõpetamine) ja 
külastatava riigi piires võetavate kõnede 
rahvusvaheliste rändlusteenuste osutamise 
põhikulude erinevusi ja teiselt poolt 
rändluskliendi koju või kolmandasse 
ühenduse riiki võetavate kõnede kulude 
erinevust.

(18) Keskmised hulgihinnad peaksid võtma 
arvesse rahvusvahelise rändluskõne
tegemisega seotud eri elemente (sealhulgas 
üldkulud, signalisatsioon, kõne algatamine, 
transiit ja lõpetamine).

Or. de
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on selgitada, et hulgihinnad peaksid põhinema 
keskmisel arvutusbaasil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 74
PÕHJENDUS 18

(18) Hindade ülempiirid peaksid võtma 
arvesse ühelt poolt rahvusvahelise 
rändluskõne tegemisega seotud eri elemente 
(sealhulgas üldkulud, signalisatsioon, kõne 
algatamine, transiit ja lõpetamine) ja 
külastatava riigi piires võetavate kõnede 
rahvusvaheliste rändlusteenuste osutamise 
põhikulude erinevusi ja teiselt poolt 
rändluskliendi koju või kolmandasse 
ühenduse riiki võetavate kõnede kulude 
erinevustes.

(18) Hindade keskmised ja maksimaalsed 
ülempiirid peaksid võtma arvesse 
rahvusvahelise rändluskõne tegemisega 
seotud eri elemente hulgi- ja jaemüügi 
tasandil (sealhulgas üldkulud, 
signalisatsioon, kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine).

Or. fr

Selgitus

Läbivaadatud põhjenduses viidatakse mõlemale, hindade keskmistele ülempiiridele (esitatud 
piirmäära jaoks hulgimüügiturul ja esitatud taotlushinna jaoks jaemüügiturul) ning 
maksimaalsetele ülempiiridele (tarbijakaitsetariifi jaoks). Samuti on vaja viidata selgelt 
jaemüügikuludele, mida komisjon oma mõju hindamises arvesse ei võtnud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 75
PÕHJENDUS 18

(18) Hindade ülempiirid peaksid võtma 
arvesse ühelt poolt rahvusvahelise 
rändluskõne tegemisega seotud eri elemente 
(sealhulgas üldkulud, signalisatsioon, kõne 
algatamine, transiit ja lõpetamine) ja 
külastatava riigi piires võetavate kõnede 
rahvusvaheliste rändlusteenuste osutamise 
põhikulude erinevusi ja teiselt poolt 
rändluskliendi koju või kolmandasse 
ühenduse riiki võetavate kõnede kulude 
erinevust.

(18) Hindade ülempiirid peaksid võtma 
arvesse ühelt poolt rahvusvahelise 
rändluskõne tegemisega ja vastuvõtmisega
seotud erinevaid asjaomaseid elemente 
(sealhulgas üldkulud, signalisatsioon, kõne 
algatamine, transiit ja lõpetamine).
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Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanekust lähtuva sidususe huvides tuleks viidata nii kõne tegemisele kui ka 
selle vastuvõtmisele. Lisaks, ja kooskõlas muudatusettepanekuga 10 (I lisa), on vaja välja 
jätta viide erinevatele kuludele seoses rahvusvaheliste rändlusteenuste osutamisega 
helistamisel külastatava riigi piires ja helistamisel rändluskliendi koju või ühenduse 
kolmandasse riiki.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel

Muudatusettepanek 76
PÕHJENDUS 18

(18) Hindade ülempiirid peaksid võtma 
arvesse ühelt poolt rahvusvahelise 
rändluskõne tegemisega seotud eri elemente 
(sealhulgas üldkulud, signalisatsioon, kõne 
algatamine, transiit ja lõpetamine) ja 
külastatava riigi piires võetavate kõnede 
rahvusvaheliste rändlusteenuste osutamise 
põhikulude erinevusi ja teiselt poolt 
rändluskliendi koju või kolmandasse 
ühenduse riiki võetavate kõnede kulude 
erinevust.

(18) Hindade ülempiirid peaksid võtma 
arvesse ühelt poolt rahvusvahelise 
rändluskõne tegemisega seotud kõiki 
asjaomaseid elemente (sealhulgas üldkulud, 
signalisatsioon, kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine) ja külastatava riigi piires 
võetavate kõnede rahvusvaheliste 
rändlusteenuste osutamise põhikulude 
erinevusi ja teiselt poolt rändluskliendi koju 
või kolmandasse ühenduse riiki võetavate 
kõnede kulude erinevust. Lihtsuse huvides 
tuleks hulgimüügitasandi hindade 
ülempiiri väljendada ühtse kombineeritud 
maksimumina.

Or. en

Selgitus

Peegeldamaks hindade ülempiiri muudetud struktuuri.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 77
PÕHJENDUS 18

(18) Hindade ülempiirid peaksid võtma 
arvesse ühelt poolt rahvusvahelise 
rändluskõne tegemisega seotud eri elemente 
(sealhulgas üldkulud, signalisatsioon, kõne 
algatamine, transiit ja lõpetamine) ja 

(18) Hindade ülempiirid peaksid võtma 
arvesse ühelt poolt rahvusvahelise 
rändluskõne tegemisega seotud eri elemente 
(sealhulgas üldkulud, signalisatsioon, kõne 
algatamine, transiit ja lõpetamine) ja 
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külastatava riigi piires võetavate kõnede 
rahvusvaheliste rändlusteenuste osutamise 
põhikulude erinevusi ja teiselt poolt 
rändluskliendi koju või kolmandasse 
ühenduse riiki võetavate kõnede kulude 
erinevust.

külastatava riigi piires võetavate kõnede 
rahvusvaheliste rändlusteenuste osutamise 
põhikulude erinevusi ja teiselt poolt 
rändluskliendi koju või kolmandasse
ühenduse riiki võetavate kõnede kulude 
erinevust. Lisaks peaks maksimaalse 
hulgihinna puhul võtma nõuetekohaselt 
arvesse piirkondlikku ebavõrdsust ja 
erinevusi operaatorite vahel, eriti selliseid, 
mis on tingitud erilistest asjaoludest, nagu 
näiteks topograafia või suur turistide arv 
lühikesel ajavahemikul.

Or. en

Selgitus

Kahtlemata on mõnede operaatorite hulgimüügikulud keskmisest kõrgemad ja seda nende 
mõjusfääri mittekuuluvate eriliste asjaolude tõttu. Seda peaks maksimaalsete hulgihindade 
kehtestamisel arvesse võtma.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 78
PÕHJENDUS 19

(19) Hinna ülempiir rahvusvahelise 
rändluskõne pakkumise eest hulgimüügi 
tasandil peaks põhinema minutimaksu 
keskmisel mobiilikõne lõpetamise tasu 
määral olulise turujõuga ettevõtjate jaoks, 
kuna sellised lõpetustasu määrad vastavalt 
elektroonilise side 2002. aasta õiguslikule 
raamistikule juba õigusliku järelevalve 
objektid ja seepärast peaksid olema kindlaks 
määratud viitega kulupõhisuse põhimõttele. 
Võttes arvesse kõnelõpetustasu turu omadusi 
üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ning 
rahvusvahelise rändluse piiriülest iseloomu, 
annavad need stabiilse aluse 
reguleerimiseks, mis võtab arvesse kogu 
ühenduse mobiilivõrkude kulustruktuure. 
Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu määr 
on hulgimüügi tasandi põhikomponentide 
maksumuse usaldusväärne lähtekoht ning 
hulgihinna ülemmäär, mis põhineb sellise 
keskmise lõpetustasu määra asjakohasel 

(19) Hinna ülempiir rahvusvahelise 
rändluskõne pakkumise eest hulgimüügi 
tasandil peaks põhinema minutimaksu 
keskmisel mobiilikõne lõpetamise tasu 
määral (MTR) olulise turujõuga ettevõtjate 
jaoks, kuna sellised lõpetustasu määrad 
vastavalt elektroonilise side 2002. aasta 
õiguslikule raamistikule juba õigusliku 
järelevalve objektid ja seepärast peaksid 
olema kindlaks määratud viitega 
kulupõhisuse põhimõttele. Võttes arvesse 
kõnelõpetustasu turu omadusi 
üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ning 
rahvusvahelise rändluse piiriülest iseloomu, 
annavad need stabiilse aluse 
reguleerimiseks, mis võtab arvesse kogu 
ühenduse mobiilivõrkude kulustruktuure. 
Keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu määr 
on hulgimüügi tasandi põhikomponentide 
maksumuse usaldusväärne lähtekoht ning 
hulgihinna ülemmäär, mis põhineb sellise 
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kordsel, peaks seetõttu tagama, et 
reguleeritavate rändlusteenuste osutamise 
tegelikud kulud kaetakse.

keskmise lõpetustasu määra asjakohasel 
kordsel, peaks seetõttu tagama, et 
reguleeritavate rändlusteenuste osutamise 
tegelikud kulud kaetakse. Käesoleval ajal on 
keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu määr
(MTR) hinnanguliselt 11,41 eurosenti. 
Sellise MTRi puhul oleks asjakohane 
kehtestada väljaminevate ELi-siseste 
kõnede suhtes koefitsient 3 (seega 0,34 
eurot) ja väljaminevate kohalike kõnede 
suhtes koefitsient 2 (seega 0,23 eurot).

Or. en

Selgitus

Välisriigi võrgus tehtud rändluskõnega seonduvate kogukulude puudumisel on tarbijate 
suhtes õiguspärane ja õiglane kehtestada eraldi tasupiirmäärad väljaminevate ELi-siseste 
kõnede suhtes ja väljaminevate kohalike kõnede suhtes. Kahtlemata on mõnede operaatorite 
hulgimüügitasandi kulud keskmisest kõrgemad ja seda nende mõjusfääri mittekuuluvate 
eriliste asjaolude tõttu. Seda peaks maksimaalsete hulgihindade kehtestamisel arvesse võtma.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gunnar Hökmark

Muudatusettepanek 79
PÕHJENDUS 20

(20) Jaetasandil kohaldatav hinna ülempiir 
peaks rändlusklientidele tagama, et neilt ei 
võeta ülemäärast tasu reguleeritud 
rändluskõne tegemise eest, kuid jätma 
samal ajal koduoperaatorile piisava 
marginaali klientidele pakutavate toodete 
eristamiseks.

välja jäetud

Or. en

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

Muudatusettepanek 80
PÕHJENDUS 20

(20) Jaetasandil kohaldatav hinna ülempiir
peaks rändlusklientidele tagama, et neilt ei 
võeta ülemäärast tasu reguleeritud 
rändluskõne tegemise eest, kuid jätma 
samal ajal koduoperaatorile piisava 

välja jäetud



PE 384.658v03-00 22/94 AM\660783ET.doc
Freelance-tõlge

ET

marginaali klientidele pakutavate toodete 
eristamiseks.

Or. de

Selgitus

Turumoonutuste vältimiseks ja mobiiliteenuse osutajate konkurentsivõime säilitamiseks tuleb 
rahvusvahelise rändlusteenuse hindasid reguleerida vaid hulgimüügi tasandil, mitte jaemüügi 
tasandil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 81
PÕHJENDUS 20

(20) Jaetasandil kohaldatav hinna ülempiir 
peaks rändlusklientidele tagama, et neilt ei 
võeta ülemäärast tasu reguleeritud 
rändluskõne tegemise eest, kuid jätma 
samal ajal koduoperaatorile piisava 
marginaali klientidele pakutavate toodete 
eristamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 82
PÕHJENDUS 20

(20) Jaetasandil kohaldatav hinna ülempiir
peaks rändlusklientidele tagama, et neilt ei 
võeta ülemäärast tasu reguleeritud 
rändluskõne tegemise eest, kuid jätma samal 
ajal koduoperaatorile piisava marginaali 
klientidele pakutavate toodete eristamiseks.

(20) Jaetasandil kohaldatavad keskmised ja 
maksimaalsed hinna ülempiirid peaksid
rändlusklientidele tagama, et neilt ei võeta 
ülemäärast tasu reguleeritud rändluskõne 
tegemise eest, kuid jätma samal ajal 
koduoperaatorile piisava marginaali 
klientidele pakutavate toodete eristamiseks.

Or. fr

Selgitus

Läbivaadatud põhjenduses viidatakse jaeturu puhul mõlemale, hindade keskmistele 
ülempiiridele (esitatud taotlushinna jaoks jaemüügiturul) ja maksimaalsetele ülempiiridele 
(tarbijakaitsetariifi jaoks). 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 83
PÕHJENDUS 20

(20) Jaetasandil kohaldatav hinna ülempiir
peaks rändlusklientidele tagama, et neilt ei 
võeta ülemäärast tasu reguleeritud 
rändluskõne tegemise eest, kuid jätma samal 
ajal koduoperaatorile piisava marginaali 
klientidele pakutavate toodete eristamiseks.

(20) Rändluse tarbijakaitsetariifi 
arvutamise süsteem peaks rändlusklientidele 
tagama, et neilt ei võeta ülemäärast tasu 
reguleeritud rändluskõne tegemise või 
vastuvõtmise eest või sõnumi saatmise või 
vastuvõtmise eest, kuid jätma samal ajal
koduoperaatorile piisava marginaali 
klientidele pakutavate toodete eristamiseks.

Or. en

Selgitus

Tarbijakaitsetariif tuleb arvutada nii, et saab kehtestada maksimaalse automaatse jaehinna.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 84
PÕHJENDUS 20

(20) Jaetasandil kohaldatav hinna ülempiir 
peaks rändlusklientidele tagama, et neilt ei 
võeta ülemäärast tasu reguleeritud
rändluskõne tegemise eest, kuid jätma samal 
ajal koduoperaatorile piisava marginaali 
klientidele pakutavate toodete eristamiseks.

(20) Jaetasandil kohaldatav eurotariifi hinna 
ülempiir peaks rändlusklientidele tagama, et 
neilt ei võeta põhjendamatut tasu 
rändluskõne tegemise eest, kuid jätma samal 
ajal koduoperaatorile piisava marginaali 
klientidele pakutavate toodete eristamiseks.

Or. de

Selgitus

Peab olema selge, et eurotariifi kasutamisel ei tohi ületada teatud asjakohast hinna ülempiiri. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romano Maria La Russa

Muudatusettepanek 85
PÕHJENDUS 20

(20) Jaetasandil kohaldatav hinna ülempiir 
peaks rändlusklientidele tagama, et neilt ei 
võeta ülemäärast tasu reguleeritud
rändluskõne tegemise eest, kuid jätma samal 
ajal koduoperaatorile piisava marginaali 
klientidele pakutavate toodete eristamiseks.

(20) Jaetasandil kohaldatavate hindade
ülempiir peaks rändlusklientidele tagama, et 
nad ei maksa rändluskõne tegemise või 
vastuvõtmise eest rohkem kui
kindlaksmääratud maksimum, mis on 
lähedasem teenuse osutamise 
maksumusele, kuid jätma samal ajal 
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koduoperaatorile piisava marginaali 
klientidele pakutavate toodete eristamiseks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 86
PÕHJENDUS 20 A (uus)

(20 a) Koduteenuse osutajad peaksid olema 
kohustatud pakkuma kõigile klientidele 
artiklis 4 a ette nähtud tarbijakaitsetariifi, 
mida saab kombineerida mis tahes muu 
jaemüügitariifiga. Nii olemasolevatele kui 
ka uutele tarbijatele tuleks kõnealune 
tarbijakaitsetariif anda automaatselt, 
säilitades nende liitumislepingu kõik muud 
osad, kuid tarbijatel peab olema võimalik 
valida muu tariif tasuta ja ilma igasuguste 
nende liitumislepingu kehtivate osade 
suhtes kohaldatavate tingimuste ja 
piiranguteta. Tänu loobumisvõimalusega 
lähenemisviisile peaksid tarbijad rohkem 
kasu saama ja operaatorid on sunnitud 
esitama konkurentsivõimelisemaid 
jaemüügi tariifikavasid.

Or. en

Selgitus

Tarbijakaitsetariif on tarbijatele kõige lihtsam ja läbipaistvam jaemüügitariif. Seepärast 
peavad tarbijad saama selle automaatselt, välja arvatud juhul, kui nad on selgesõnaliselt 
valinud mõne muu tariifikava. Kõnealune lähenemine sunnib operaatoreid esitama 
innovatiivsemaid ja konkurentsivõimelisemaid tariifikavasid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 87
PÕHJENDUS 21

(21) Käesoleva määruse kohaselt peaks 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkujale 
võimaldatama ajavahemik, mille jooksul 
vabatahtlikult kohandada oma 
jaemüügihindu välismaal tehtavate 
rändluskõnede eest käesoleva määrusega 
kehtestatud hindade ülempiiridega. Selleks 

välja jäetud
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on asjakohane anda kuuekuuline 
ajavahemik, mille jooksul turuosalised 
saaksid teha vajalikud kohandused.

Or. en

Selgitus

Tasude ülempiiride kohene kohaldamine nii hulgi- kui ka Jaemüügi tasandil on hindade 
languseks vaieldamatult vajalik. See on määruse esimeseks esmatähtsaks eesmärgiks. Peale 
selle, ehkki operaatorid teatasid eelmisel aastal märkimisväärsest hinnaalandusest 
hulgimüügi tasandil, jäid jaehinnad endiselt kõrgeks. Seetõttu pole ooteaja klausel vajalik.

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

Muudatusettepanek 88
PÕHJENDUS 21

(21) Käesoleva määruse kohaselt peaks 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkujale 
võimaldatama ajavahemik, mille jooksul 
vabatahtlikult kohandada oma 
jaemüügihindu välismaal tehtavate 
rändluskõnede eest käesoleva määrusega 
kehtestatud hindade ülempiiridega. Selleks 
on asjakohane anda kuuekuuline 
ajavahemik, mille jooksul turuosalised 
saaksid teha vajalikud kohandused.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Turumoonutuste vältimiseks ja mobiiliteenuse osutajate konkurentsivõime säilitamiseks tuleb 
rahvusvahelise rändlusteenuse hindasid reguleerida vaid hulgimüügi tasandil, mitte jaemüügi 
tasandil. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 89
PÕHJENDUS 21

(21) Käesoleva määruse kohaselt peaks
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkujale 
võimaldatama ajavahemik, mille jooksul
vabatahtlikult kohandada oma
jaemüügihindu välismaal tehtavate 
rändluskõnede eest käesoleva määrusega 
kehtestatud hindade ülempiiridega. Selleks 

(21) Rahvusvaheliste rändlusteenuste 
pakkujad peaksid käesoleva määrusega 
hõlmatud välismaal tehtavate 
rändluskõnede jaemüügihindu 
vabatahtlikult kohandama, nii et käesoleva 
määruse mõju saab tarbijatele ilmseks.
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on asjakohane anda kuuekuuline 
ajavahemik, mille jooksul turuosalised 
saaksid teha vajalikud kohandused. 

Or. en

Selgitus

Tasude ülempiiride kohene kohaldamine nii hulgi- kui ka Jaemüügi tasandil on hindade 
languseks vaieldamatult vajalik. See on määruse esimeseks esmatähtsaks eesmärgiks. Peale 
selle, ehkki operaatorid teatasid eelmisel aastal märkimisväärsest hinnaalandusest 
hulgimüügi tasandil, jäid jaehinnad endiselt kõrgeks. Seetõttu pole ooteaja klausel vajalik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 90
PÕHJENDUS 21

(21) Käesoleva määruse kohaselt peaks 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkujale 
võimaldatama ajavahemik, mille jooksul 
vabatahtlikult kohandada oma 
jaemüügihindu välismaal tehtavate 
rändluskõnede eest käesoleva määrusega 
kehtestatud hindade ülempiiridega. Selleks 
on asjakohane anda kuuekuuline 
ajavahemik, mille jooksul turuosalised 
saaksid teha vajalikud kohandused.

(21) Käesoleva määruse kohaselt peaks 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkujale 
võimaldatama kolmekuuline ajavahemik 
välismaal tehtavate rändluskõnede eest
eurotariifi kasutusele võtmiseks.

Or. de

Selgitus

Eurotariif tuleb kasutusele võtta teatud ajavahemiku möödumisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis

Muudatusettepanek 91
PÕHJENDUS 21

(21) Käesoleva määruse kohaselt peaks 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkujale 
võimaldatama ajavahemik, mille jooksul 
vabatahtlikult kohandada oma 
jaemüügihindu välismaal tehtavate 
rändluskõnede eest käesoleva määrusega 
kehtestatud hindade ülempiiridega. Selleks 
on asjakohane anda kuuekuuline 
ajavahemik, mille jooksul turuosalised 

(21) Käesoleva määruse kohaselt peaks 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkujale 
võimaldatama ajavahemik, mille jooksul 
vabatahtlikult kohandada oma 
jaemüügihindu välismaal tehtavate 
rändluskõnede eest käesoleva määrusega 
kehtestatud tarbijakaitsetariifiga. Selleks on 
asjakohane anda kuuekuuline ajavahemik,
mille jooksul turuosalised saaksid teha 
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saaksid teha vajalikud kohandused. vajalikud kohandused. 

Or. en

Selgitus

Kõige usaldusväärsem viis kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks on tarbijakaitsetariifi 
kehtestamine ühenduse tasandil. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 92
PÕHJENDUS 21

(21) Käesoleva määruse kohaselt peaks 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkujale 
võimaldatama ajavahemik, mille jooksul 
vabatahtlikult kohandada oma 
jaemüügihindu välismaal tehtavate 
rändluskõnede eest käesoleva määrusega 
kehtestatud hindade ülempiiridega. Selleks 
on asjakohane anda kuuekuuline 
ajavahemik, mille jooksul turuosalised 
saaksid teha vajalikud kohandused.

(21) Käesoleva määruse kohaselt peaks 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkujale 
võimaldatama ajavahemik, mille jooksul 
vabatahtlikult kohandada oma 
jaemüügihindu käesoleva määrusega 
kehtestatud hindade ülempiiridega. Selleks 
on asjakohane anda kuuekuuline 
ajavahemik, mille jooksul turuosalised 
saaksid teha vajalikud kohandused.

Or. en

Selgitus

Rändlusteenused peavad hõlmama kõiki teenuseid: häälkõned, tekstisõnumid, välisriiki või 
külastatavasse riiki helistamine, kõnede vastuvõtmine.

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

Muudatusettepanek 93
PÕHJENDUS 22

(22) Samuti tuleks kohaldada ülempiiri 
hindade suhtes, mida rändlusklientidelt 
võidakse nõuda ühenduse piires välismaal 
rändlemisel vastuvõetavate telefonikõnede 
eest, et tagada, et need hinnad täpsemalt 
peegeldaksid teenuse pakkumisega seotud 
kulusid ja annaksid tarbijatele suurema 
kindlustunde hindade suhtes, mis nad 
peavad maksma välismaal olles 
mobiiltelefonile vastamisel.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Käesolev muudatus on seotud artikli 4 muudatusettepanekuga. Kõnede vastuvõtmine peab 
ELis olema põhimõtteliselt tasuta.

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

Muudatusettepanek 94
PÕHJENDUS 23

(23) Käesolev määrus ei tohiks piirata 
tarbijatele tehtavaid uuenduslikke 
pakkumisi, mis on soodsamad kui 
käesolevas määruses sisalduvad minutitasu 
ülempiirid.

(23) Käesolev määrus ei tohiks piirata 
tarbijatele tehtavaid uuenduslikke 
pakkumisi.

Or. de

Selgitus

Kuna rahvusvahelise rändlusteenuse hindasid ei reguleerita jaetasandil, ei piirata tarbijatele 
tehtavaid uuenduslikke soodsaid pakkumisi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 95
PÕHJENDUS 23

(23) Käesolev määrus ei tohiks piirata 
tarbijatele tehtavaid uuenduslikke 
pakkumisi, mis on soodsamad kui 
käesolevas määruses sisalduvad minutitasu 
ülempiirid.

(23) Käesolev määrus ei tohiks piirata 
tarbijatele tehtavaid uuenduslikke 
pakkumisi, mis on soodsamad kui 
käesolevas määruses sisalduvad meetmed.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel

Muudatusettepanek 96
PÕHJENDUS 23 A (uus)

(23 a) Ehkki võrgukasutamise haldamise 
tehnika võib aidata tagada, et tarbijad 
maksavad alati kõige madalamat 
saadaolevat rändlustasu, võib kõnealune 
tehnika ka tarbija valikut piirata. Kasutajal 
peaks olema alati võimalik käsitsi valida 
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eelistatud külastatav võrk.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 97
PÕHJENDUS 23 A (uus)

(23 a) Konkurentsivõime ja uuenduslikkus 
on telekommunikatsioonisektoris väga 
olulised ja seetõttu tuleks käesoleva 
määruse rakendamiseks operaatorite poolt 
kasutatavate tehnoloogiliste meetodite 
puhul ettekirjutatud meetmetele eelistada 
tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Kui operaatoritel on uuenduslikke ideesid, mis võimaldavad käesolevas määruses sätestatud 
meetmeid paremini rakendada, siis tuleb neid eelistada, et mitte lämmatada konkurentsi ja 
uuenduslikkust asjaomases sektoris.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 98
PÕHJENDUS 24 

(24) Käeolevas määruses sätestatud 
hinnakujundusnõudeid tuleks kohaldada 
hoolimata sellest, kas rändlusklientidel on 
koduse teenuseosutajaga ette- või järelmaksu 
leping, et tagada kõigile mobiiltelefoni 
kasutajatele kasu kõnealustest sätetest.

(24) Käeolevas määruses sätestatud 
hinnakujundusnõudeid ja tariife tuleks 
kohaldada hoolimata sellest, kas 
rändlusklientidel on koduse 
teenuseosutajaga ette- või järelmaksu leping, 
et tagada kõigile mobiiltelefoni kasutajatele
kasu kõnealustest sätetest. Klientidel, kellel 
juba on mobiiltelefoni kasutuslepingud, 
peaks olema võimalik valida rändluse 
tarbijakaitsetariif kohandatud lepingusätete 
raames. Operaatorid peavad kõiki kliente 
tarbijakaitsetariifi tingimustest aktiivselt 
teavitama.

Or. en

Selgitus

Klientidel võivad olla pikaajalised lepingud, mida nad soovivad uue lepingu vastu vahetada. 
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Igal juhul peavad kõik mobiiliteenuste kasutamise lepingud sätestama võimaluse valida 
tulevane tarbijakaitsetariif. Rändlusteenused peavad hõlmama kõiki teenuseid: häälkõned, 
tekstisõnumid, välisriiki või külastatavasse riiki helistamine, kõnede vastuvõtmine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 99
PÕHJENDUS 25 

(25) Käesolevas määruses esitatud keskmine 
mobiilikõne lõpetamise tasu määr peaks 
põhinema riiklike reguleerivate asutuste 
korrapäraselt antaval teabel, mille komisjon 
regulaarselt avaldab. Operaatoritele, kellel 
on käesoleva määruse alusel kehtestatud 
kohustused, tuleks anda mõistlik aeg, mille 
jooksul oleks võimalik tagada, et nende 
hinnad jäävad avaldatud teabe põhjal 
muudetud ülempiiride vahemikku.

(25) Käesolevas määruses esitatud keskmine 
mobiilikõne lõpetamise tasu määr peaks 
põhinema riiklike reguleerivate asutuste 
korrapäraselt antaval teabel, mille komisjon 
regulaarselt avaldab. Käesoleval ajal on 
keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu määr
hinnanguliselt 11,41 eurosenti.
Operaatoritele, kellel on käesoleva määruse 
alusel kehtestatud kohustused, tuleks anda 
mõistlik aeg, mille jooksul oleks võimalik 
tagada, et nende hinnad jäävad avaldatud 
teabe põhjal muudetud ülempiiride 
vahemikku.

Or. en

Selgitus

Siinkohal tuleb ära tuua keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu määr, et oleks võimalik 
paremini mõista artiklites 3 ja 4 a (uus) toodud näitajaid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Daniel Caspary

Muudatusettepanek 100
PÕHJENDUS 26

(26) Ühenduse piires rahvusvaheliste 
rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise
jaehinna suurema läbipaistvuse 
saavutamiseks ja selleks, et aidata 
rändlusklientidel otsustada, kuidas oma 
mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, 
peaks mobiiltelefoniteenuste pakkuja 
võimaldama oma rändlusklientidel saada 
soovi korral tasuta kergesti teavet neile 
asjaomastes liikmesriikides pakutavate 
rändlushindade kohta. Läbipaistvuse 
tagamiseks on samuti nõutav, et 
teenusepakkujad annaksid teavet 

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

et nad teavitaksid oma kliente sellest niihästi 
regulaarselt kui ka oluliste muutuste korral.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatus on seotud artikli 4 muudatusettepanekuga. Kõnede vastuvõtmine peab 
ELis olema põhimõtteliselt tasuta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 101
PÕHJENDUS 26 

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

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

Or. en

Selgitus

Rändlusteenused peavad hõlmama kõiki teenuseid: häälkõned, tekstisõnumid, välisriiki või 
külastatavasse riiki helistamine, kõnede vastuvõtmine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel

Muudatusettepanek 102
PÕHJENDUS 26 

(26) Ühenduse piires rahvusvaheliste 
rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise 
jaehinna suurema läbipaistvuse 

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

saavutamiseks ja selleks, et aidata 
rändlusklientidel otsustada, kuidas oma 
mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, 
peaks mobiiltelefoniteenuste pakkuja andma
oma rändlusklientidele tasuta kergesti teavet 
neile asjaomastes liikmesriikides pakutavate 
rändlushindade kohta. Kõnealuse teabe 
hulka peaksid kuuluma häälkõnede 
tegemise ja vastuvõtmise ning andmete 
saatmise ja vastuvõtmise tasud igas 
külastatava liikmesriigi juurdepääsetavas 
külastatavas võrgus. Teabes tuleks esile 
tõsta erinevusi tippkoormuse tariifide ja 
mittetippkoormuse tariifide vahel ning 
võimalikke muid ajalisi erinevusi. 
Rändluskliendil peaks olema õigus saada 
ühe tunni jooksul pärast teise liikmesriigi 
territooriumile sisenemist oma koduteenuse 
osutajalt automaatne SMS kokkuvõtliku 
hinnateabega. Eespool tooduga seotud 
täielik üksikasjalik teave peab olema 
automaatselt kättesaadav. Läbipaistvuse 
tagamiseks on samuti nõutav, et 
teenusepakkujad annaksid teavet 
rändlustasude kohta teenusega liitumisel ja 
et nad teavitaksid oma kliente sellest niihästi 
regulaarselt kui ka oluliste muutuste korral. 
Eelkõige peaksid koduteenuse osutajad 
varustama kliente korrapäraselt täieliku 
teabega eurotariifi tingimuste kohta, ning 
tegema seda samas ulatuses, nagu kliente 
teavitatakse erinevatest kehtivatest 
rändlustariifidest. 

Or. en

Selgitus

Käsitleb tugevdatud läbipaistvusmeetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 103
PÕHJENDUS 26 

(26) Ühenduse piires rahvusvaheliste 
rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise 
jaehinna suurema läbipaistvuse 
saavutamiseks ja selleks, et aidata 

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

rändlusklientidel otsustada, kuidas oma 
mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, 
peaks mobiiltelefoniteenuste pakkuja 
võimaldama oma rändlusklientidel saada 
kergesti teavet neile asjaomastes 
liikmesriikides pakutavate rändlushindade 
kohta. Rändlusklient peaks saama, kus 
võimalik, ühe tunni jooksul pärast teise 
liikmesriigi territooriumile sisenemist 
sõnumi, milles talle teatatakse, kust saada 
soovi korral kohe tasuta teavet 
rändlustasude kohta. Teave peaks 
hõlmama häälkõnede tegemise ja 
vastuvõtmise ning andmete saatmise ja 
vastuvõtmise tasusid nii tippkoormuse ja 
mittetippkoormuse ajal igas külastatava 
liikmesriigi juurdepääsetavas võrgus.
Läbipaistvuse tagamiseks on samuti nõutav, 
et teenusepakkujad annaksid teavet 
rändlustasude kohta teenusega liitumisel ja 
et nad teavitaksid oma kliente 
rändlustasudest niihästi regulaarselt kui ka 
oluliste muutuste korral. Koduteenuse 
osutajad peaksid varustama kliente ka 
täieliku teabega eurotariifi tingimuste
kohta nii teenusega liitumisel kui ka soovi 
korral pärast liitumist. 

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus on vajalik, et kliendid saaksid teha teadlikke valikuid. Uude liikmesriiki 
saabumisel tuleb tarbijaid teavitada saadaolevast teabest rändlustasude kohta, kuid 
automaatsele režiimile (automaatne SMS) tuleks eelistada valikrežiimi (päringu korral 
saadetav SMS), et mitte häirida tarbijaid üleliigse infotulvaga. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 104
PÕHJENDUS 26 

(26) Ühenduse piires rahvusvaheliste 
rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise 
jaehinna suurema läbipaistvuse 
saavutamiseks ja selleks, et aidata 
rändlusklientidel otsustada, kuidas oma 
mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, 
peaks mobiiltelefoniteenuste pakkuja 

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

pakkuja andma oma rändlusklientidele 
nende teises liikmesriigis rändlemise korral 
tasuta täpset ja kõikehõlmavat teavet neile 
asjaomaste liikmesriikide kõigis võrkudes
pakutavate rändlushindade kohta. 
Läbipaistvuse tagamiseks on samuti nõutav, 
et teenusepakkujad annaksid teavet 
rändlustasude kohta teenusega liitumisel ja 
et nad teavitaksid oma kliente sellest niihästi 
regulaarselt kui ka oluliste muutuste korral, 
eriti seoses tarbijakaitsetariifiga.

Or. en

Selgitus

Olemas on suur vajadus jaemüügitariifide täieliku läbipaistvuse järele. Klientidel peab olema 
võimalik valida külastatava riigi eri võrguoperaatorite seast selline, mille puhul tema 
koduoperaator pakub kõige soodsamaid jaemüügitariife.

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

Muudatusettepanek 105
PÕHJENDUS 26 A (uus)

(26 a) Pigem turismi- kui ärieesmärkidel 
reisivate isikute piiriülese liikuvuse 
tagamiseks peaksid koduteenuse osutajad 
olema kohustatud kliendi soovil klienti 
teavitama külastatava liikmesriigi 
soodsaimatest tariifidest ja/või kehtestama 
spetsiaalse turistidele mõeldud rändlustasu.

Or. it

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 106
PÕHJENDUS 27 

(27) Riiklikel reguleerivatel asutustel, kes 
vastutavad elektrooniliste sidevõrkude 2002. 
aasta reguleeriva raamistiku kohaste 

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

ülesannete täideviimise eest, peaksid olema 
õigused oma territooriumil määruse 
jõustamiseks ja selle täitmise üle järelevalve 
teostamiseks. Nad teostavad järelevalvet 
samuti kõne- ja andmesideteenuste hindade 
muutumise üle klientidele rändlemise puhul 
ühenduses, eriti seoses rändluskõnede 
erihindadega ühenduse äärealadel ning 
vajadusega tagada, et need hinnad oleksid 
adekvaatselt kaetud hulgiturul. Nad peaksid 
tagama, et käesoleva määruse kohaldamist 
käsitlev ajakohastatud teave tehakse 
üldsusele kättesaadavaks. Lisaks peaksid 
nad teostama erinevate riiklike 
rändlusturgude üksikasjaliku uuringu ja 
koguma eelkõige teavet väljaminevate ja 
sissetulevate rändluskõnede minutite arvu 
ja sellele vastava operaatorite sissetuleku 
kohta. Uuringute tulemused tuleb teha 
kättesaadavaks vähemalt kuus kuud enne 
artiklis 12 kehtestatud käesoleva määruse 
läbivaatamise kuupäeva, et komisjon saaks 
neid määruse läbivaatamisel arvesse võtta.

Or. en

Selgitus

Euroopa rändlusturust selgema ülevaate saamiseks tuleb riiklikul tasandil teha 
märkimisväärseid algatusi rändlusega seotud hindade, mahtude ja sissetulekutega seotud 
teabe konsolideerimiseks. On kahetsusväärne, et kõnealuseid uuringuid ei tehtud enne 
käesoleva määruse vastuvõtmist kättesaadavaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel

Muudatusettepanek 107
PÕHJENDUS 27

(27) Riiklikel reguleerivatel asutustel, kes 
vastutavad elektrooniliste sidevõrkude 2002. 
aasta reguleeriva raamistiku kohaste 
ülesannete täideviimise eest, peaksid olema 
õigused oma territooriumil määruse 
jõustamiseks ja selle täitmise üle järelevalve 
teostamiseks. Nad teostavad järelevalvet 
samuti kõne- ja andmesideteenuste hindade 
muutumise üle klientidele rändlemise puhul 

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

ühenduses, eriti seoses rändluskõnede 
erihindadega ühenduse äärealadel ning 
vajadusega tagada, et need hinnad oleksid 
adekvaatselt kaetud hulgiturul. Nad peaksid 
tagama, et käesoleva määruse kohaldamist 
käsitlev ajakohastatud teave tehakse 
üldsusele kättesaadavaks. Nad peavad 
järelevalve tulemused avaldama iga kuue 
kuu järel. Teavet tuleks anda eraldi nii 
juriidilisest isikust klientide kui ka ette- või 
järelmaksu kasutavate klientide kohta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud riikide reguleerivate asutuste järelevalve tugevdamise 
vajadusest lähtudes ja kõnealuse järelevalve läbipaistvuse nimel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 108
PÕHJENDUS 27 

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

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

Or. en
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Selgitus

Komisjonil peab olema vajaduse korral võimalik riikide reguleerivatelt asutustelt teavet 
saada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 109
PÕHJENDUS 27 A (uus)

(27 a) Ausa konkurentsi tagamiseks ELis 
peaksid riikide reguleerivad asutused 
hoolitsema selle eest, et täidetaks 
külastatavatele võrkudele juurdepääsu 
kohustust.

Or. en

Selgitus

Väiksematel operaatoritel peab olema kindlus, et neil on külastatavatele võrkudele igal ajal 
juurdepääs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 110
PÕHJENDUS 27 A (uus)

(27 a) Riigisisese rändluse suhtes 
äärepoolseimates piirkondades, kus 
telefoniteenuste litsentsid erinevad riigi 
ülejäänud territooriumil väljastatutest, 
tuleks kohaldada samasuguseid 
hinnaalandusi kui rahvusvahelisel 
rändlusturul. Käesoleva määruse 
rakendamine ei tohi seada riigisiseseid 
rändlusteenuseid kasutavaid kliente 
hinnatingimustelt ebasoodsamasse 
olukorda võrreldes rahvusvahelisi 
rändlusteenuseid kasutavate klientidega. 
Selle vältimiseks võtavad riiklikud 
ametiasutused vastu täiendavaid õigusakte.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva määruse rakendamisega ei tohi kaasneda riigisiseseid rändlusteenuseid 
kasutavatele klientidele ebasoodsamad hinnad võrreldes rahvusvahelisi rändlusteenuseid 
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kasutavate klientidega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): András Gyürk

Muudatusettepanek 111
PÕHJENDUS 27 A (uus)

(27 a) Arvestades asjaolu, et lisaks kõne 
edastamisele pakuvad uued 
mobiilsideteenused ka palju muid 
võimalusi, peaks käesolev määrus 
võimaldama turuprotsesside järelevalvet ka 
nimetatud valdkondades. Komisjon peaks 
seetõttu tarbijate huvisid kaitstes ja samal 
ajal tarbetut turumehhanismidesse 
sekkumist vältides teostama tugevamat 
rahvusvahelise turu järelevalvet mobiilside 
andmeedastuse valdkonnas häälkõnede 
rändlustasude alusel ja vajaduse korral 
riikide reguleerivate asutuste esitatud 
andmete alusel ning olema valmis sundima 
õigustamatult kõrgeid hindu alandama.

Or. hu

Selgitus

Tänu tehnoloogia kiirele arengule on rahvusvahelise andmeedastusteenuste turu roll üha 
tähtsam. Interneti-põhine telefonside (VoIP) teeb lauatelefoniteenuste valdkonnas 
revolutsiooni ja võimaldab uut, odavamat telefonsidet. 3G-võrkude levik ja olemasolu ning 
muud seonduvad tehnoloogiad avaldavad mobiilsideteenuste turule suurt mõju. Tarbijate 
huvides ja konkurentsi tagamiseks tuleks teostada turuprotsesside tugevamat järelevalvet ning 
kui turuprotsessid ei toimi rahuldavalt, tuleks ette näha proportsionaalne sekkumisvõimalus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miloslav Ransdorf

Muudatusettepanek 112
PÕHJENDUS 27 A (uus)

(27 a) Riikide reguleerivad asutused peavad 
teostama järelevalvet ka käesoleva määruse 
mõju kohta maapealsetele üldsusele 
kasutada olevate mobiilsidevõrkude turule.

Or. en

Selgitus

Väiksematel operaatoritel peab olema kindlus, et neil on külastatavatele võrkudele igal ajal 
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juurdepääs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 113
PÕHJENDUS 29

(29) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ettepanek määrata hulgihindadele kindlad ülempiirid muudab käesoleva sätte kehtetuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 114
PÕHJENDUS 29 

(29) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

(29) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Eelkõige peaks 
komisjonil olema volitused võtta vastu 
käesoleva määruse lisadega seotud 
muudatusettepanekuid, et kohandada 
lisasid tehniliste või turuarengutega. Kuna 
need meetmed on üldised ja kavandatud 
muutma käesoleva määruse vähem olulisi 
osasid, tuleks need vastu võtta otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 115
PÕHJENDUS 30



PE 384.658v03-00 40/94 AM\660783ET.doc
Freelance-tõlge

ET

(30) Kuna kavandatavate meetmete 
eesmärke: rajada ühine mehhanism selle 
tagamiseks, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei peaks 
maksma rahvusvahelise rändlusteenuste eest 
ühenduses helistamisel või kõne 
vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, ning 
saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge 
taseme, kuid kaitstes samas 
mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi, ei 
ole võimalik saavutada turvalisel, 
harmoneeritud ja õigeaegsel viisil ja seetõttu 
võib neid pigem saavutada ühenduse 
tasandil, võib ühendus võtta meetmeid 
kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

(30) Kuna kavandatavate meetmete 
eesmärke: rajada ühine mehhanism selle 
tagamiseks, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei peaks 
maksma rahvusvahelise rändlusteenuste eest 
ühenduses helistamisel või kõne 
vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, ning 
saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge 
taseme, kuid kaitstes samas 
mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi, ei 
ole võimalik saavutada turvalisel, 
harmoneeritud ja õigeaegsel viisil ja seetõttu 
võib neid pigem saavutada ühenduse 
tasandil, võib ühendus võtta meetmeid 
kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.

Or. de

Selgitus

See on iseenesest mõistetav ning tuleb parema õigusloome eesmärgil välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 116
PÕHJENDUS 31

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

(31) Käesolev määrus tuleks üle vaadata 
mitte hiljem kui kaheksateist kuud pärast 
selle jõustumist eesmärgiga tagada, et see 
jääb vajalikuks ja asjakohaseks sellel ajal 
elektroonilise side turul valitsevas olukorras. 
Määrus peaks igal juhul kaotama kehtivuse 
kolme aasta pärast.

Or. de

Selgitus

Määrus tuleb läbi vaadata juba hiljemalt kaheksateistkümne kuu pärast. Lisaks ei tohi jätta 
tähelepanuta, et hinna reguleerimise instrument ei ole oluline sekkumine turu arengusse. 
Seega tuleb määruse kehtivusaega piirata.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 117
PÕHJENDUS 31 

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

(31) Käesolev määrus tuleks üle vaadata 
mitte hiljem kui kaks aastat pärast selle 
jõustumist eesmärgiga teha kindlaks, kas 
see jääb vajalikuks ja asjakohaseks sellel ajal 
elektroonilise side turul valitsevas olukorras
ja kas on vaja turgude jätkuvat 
reguleerimist, säilinud kohustuste 
kaotamist või asendamist muude sätetega. 
Pärast nimetatud ülevaate teostamist ja igal 
juhul hiljemalt kolm aastat pärast selle 
jõustumise kuupäeva kaotab käesolev 
määrus oma kehtivuse.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 118
PÕHJENDUS 31

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

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

Or. fr

Selgitus

Vastavalt regulatiivse praktika heale tavale peavad need, kes soovivad turgu sekkuda, 
näitama, et selline sekkumine on vajalik ja proportsionaalne.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 119
PÕHJENDUS 31 

(31) Käesolev määrus tuleks üle vaadata 
mitte hiljem kui kaks aastat pärast selle 
jõustumist eesmärgiga tagada, et see jääb 

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

vajalikuks ja asjakohaseks sellel ajal 
elektroonilise side turul valitsevas olukorras. 
Igasuguse kehtetuks tunnistamise 
ettepanekuga peavad kaasnema selged 
tõendid, et vastava taotluse aluseks olevad 
turuarengud on pärast määruse kehtetuks 
tunnistamist jätkusuutlikud ja 
tagasivõetamatud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): András Gyürk

Muudatusettepanek 120
PÕHJENDUS 31

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

(31) Käesolev määrus tuleks üle vaadata 
mitte hiljem kui kaks aastat pärast selle 
jõustumist eesmärgiga teha kindlaks, kas 
see jääb vajalikuks ja asjakohaseks sellel ajal 
elektroonilise side turul valitsevas olukorras, 
või kas on tekkinud majanduskeskkond ja 
rahalised kauplemismehhanismid, mis 
muudavad määruse üleliigseks.

Or. hu

Selgitus

Tõhusalt ja moonutusteta toimiv turg on nii ELi kodanike heaolu kui ka ELi konkurentsivõime 
jaoks esmase tähtsusega. Konkurentsivõimeline turg vähendab kodanike kulusid ning 
soodustab investeerimist ja innovatsiooni. Kui konkurentsiprotsesse moonutatakse ja turg ei 
ole võimeline seda korrigeerima, on vaja sekkumist. Sekkumine on õigustatud üksnes niikaua, 
kuni turg on jälle võimeline end ise reguleerima. Kui see on juhtunud, pole enam õigustust 
määruse säilitamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 121
PÕHJENDUS 31 A (uus)

(31 a) Kui turuarengud osutavad, et 
käesolev määrus ei ole enam vajalik, peaks 
komisjon vastavalt parema õigusloome 
põhimõttele tegema ettepaneku määruse 
kehtetuks tunnistamiseks. 
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Or. en

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

Muudatusettepanek 122
ARTIKLI 1 LÕIGE 1

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine 
mehhanism nimetusega „Euroopa siseturu 
põhimõte“, et tagada, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksa 
rahvusvaheliste häälkõnede rändlusteenuste 
eest ühenduses helistamisel või kõne 
vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, 
saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge 
taseme, kaitstes samas mobiilioperaatorite 
vahelist konkurentsi. Sellega kehtestatakse 
eeskirjad tasude kohta, mida 
mobiilioperaatorid võivad nõuda 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkumise 
eest kõnede puhul, mida alustatakse ja 
lõpetatakse ühenduses, ning seda 
kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel 
võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil 
kui ka koduteenuse osutaja võetavate 
tasude suhtes jaemüügitasandil.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine 
mehhanism nimetusega „Euroopa siseturu 
põhimõte“, et tagada, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksa 
rahvusvaheliste häälkõnede rändlusteenuste 
eest ühenduses helistamisel või kõne 
vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, 
saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge 
taseme, kaitstes samas mobiilioperaatorite 
vahelist konkurentsi. Sellega kehtestatakse 
eeskirjad võrguoperaatorite vahel võetavate 
tasude suhtes hulgimüügitasandil. 

Or. de

Selgitus

Turumoonutuste vältimiseks ja mobiiliteenuse osutajate konkurentsivõime säilitamiseks tuleb 
rahvusvahelise rändlusteenuse hindasid reguleerida vaid hulgimüügi tasandil, mitte jaemüügi 
tasandil. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 123
ARTIKLI 1 LÕIGE 1

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine 
mehhanism nimetusega „Euroopa siseturu 
põhimõte“, et tagada, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksa 
rahvusvaheliste häälkõnede rändlusteenuste 
eest ühenduses helistamisel või kõne 
vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, 
saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge 
taseme, kaitstes samas mobiilioperaatorite 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine 
mehhanism nimetusega „Euroopa siseturu 
põhimõte“, et tagada, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksa 
rahvusvaheliste häälkõnede rändlusteenuste 
eest ühenduses helistamisel või kõne 
vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, 
saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge 
taseme, kaitstes samas mobiilioperaatorite 
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vahelist konkurentsi. Sellega kehtestatakse 
eeskirjad tasude kohta, mida 
mobiilioperaatorid võivad nõuda 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkumise 
eest kõnede puhul, mida alustatakse ja 
lõpetatakse ühenduses, ning seda 
kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel 
võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil 
kui ka koduteenuse osutaja võetavate 
tasude suhtes jaemüügitasandil.

vahelist konkurentsi. Sellega kehtestatakse 
eeskirjad tasude kohta, mida 
mobiilioperaatorid võivad nõuda 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkumise 
eest kõnede puhul, mida alustatakse ja 
lõpetatakse ühenduses, ning seda 
kohaldatakse võrguoperaatorite vahel 
võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel

Muudatusettepanek 124
ARTIKLI 1 LÕIGE 1

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine 
mehhanism nimetusega „Euroopa siseturu 
põhimõte“, et tagada, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksa 
rahvusvaheliste häälkõnede rändlusteenuste 
eest ühenduses helistamisel või kõne 
vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, 
saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge 
taseme, kaitstes samas mobiilioperaatorite 
vahelist konkurentsi. Sellega kehtestatakse 
eeskirjad tasude kohta, mida 
mobiilioperaatorid võivad nõuda 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkumise 
eest kõnede puhul, mida alustatakse ja 
lõpetatakse ühenduses, ning seda 
kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel 
võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil 
kui ka koduteenuse osutaja võetavate tasude 
suhtes jaemüügitasandil.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine 
mehhanism, et tagada, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksa 
rahvusvaheliste häälkõnede rändlusteenuste 
eest ühenduses helistamisel või kõne 
vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, 
sätestades maksimaalse vaikimisi pakutava 
hinna, mis vastab täpsemalt teenuse 
osutamise maksumusele. Määrusega 
kehtestatakse ka eeskirjad, mille abil 
parandada klientidele rändlusteenuste, 
sealhulgas andmeedastusteenuste tariifide 
alase teabe andmist, saavutades seeläbi 
tarbijakaitse kõrge taseme, kaitstes samas 
mobiilioperaatorite vahelist konkurentsi. 
Sellega kehtestatakse eeskirjad tasude kohta, 
mida mobiilioperaatorid võivad nõuda 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkumise 
eest kõnede puhul, mida alustatakse ja 
lõpetatakse ühenduses, ning seda 
kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel 
võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil 
kui ka koduteenuse osutaja võetavate tasude 
suhtes jaemüügitasandil.

Or. en

Selgitus

Täpsustamine.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 125
ARTIKLI 1 LÕIGE 1

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine 
mehhanism nimetusega „Euroopa siseturu 
põhimõte“, et tagada, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksa 
rahvusvaheliste häälkõnede rändlusteenuste 
eest ühenduses helistamisel või kõne 
vastuvõtmisel ülemäära kõrget hinda, 
saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge 
taseme, kaitstes samas mobiilioperaatorite 
vahelist konkurentsi. Sellega kehtestatakse 
eeskirjad tasude kohta, mida 
mobiilioperaatorid võivad nõuda 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkumise 
eest kõnede puhul, mida alustatakse ja 
lõpetatakse ühenduses, ning seda 
kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel 
võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil 
kui ka koduteenuse osutaja võetavate tasude 
suhtes jaemüügitasandil.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine 
mehhanism nimetusega „Euroopa siseturu 
põhimõte“, et tagada, et üldkasutatavate 
mobiiltelefonivõrkude kasutajad ei maksa 
rahvusvaheliste häälkõnede rändlusteenuste 
eest ühenduses ülemäära kõrget hinda, 
saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge 
taseme, kaitstes samas mobiilioperaatorite 
vahelist konkurentsi. Sellega kehtestatakse 
eeskirjad tasude kohta, mida 
mobiilioperaatorid võivad nõuda 
rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkumise 
eest kõnede puhul, mida alustatakse ja 
lõpetatakse ühenduses, ning seda 
kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel 
võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil 
kui ka koduteenuse osutaja võetavate tasude 
suhtes jaemüügitasandil.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 126
ARTIKLI LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Käesolevas määruses kehtestatakse 
lisaks eeskirjad piiriüleste jaehindade 
kohta, mida tohib esitada rändluskõnede 
eest Euroopa Liidus.

Or. de

Selgitus

Määruse teema ja reguleerimisala ning tõlkevea selgitamine.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 127
ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT A A (uus)

a a) eurotariif – maksimumtasu minuti 
kohta, mida mobiilioperaatorid võivad 
nõuda rahvusvaheliste rändlusteenuste 
osutamise eest Euroopa Liidu sihtkohtadest 
ja sihtkohtadesse kõnede tegemisel ja 
vastuvõtmisel, mida kohaldatakse nii ühe 
võrguoperaatori poolt teise võrguoperaatori 
käest nõutavate hulgihindade suhtes kui ka 
koduteenuse osutaja poolt nõutud 
jaehindade suhtes;

Or. it

Selgitus

Kohustusliku mõiste „eurotariif” lisamine, mis tähistab minutipõhist hinna ülemmäära nii 
hulgi- kui ka jaemüügi tasandil , ning millel on kaks eesmärki: tarbijate kaitsmine ja selge 
viide Euroopale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 128
ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT C 

c) rahvusvaheline rändlus – rändluskliendi 
poolt mobiiltelefoni või muu seadme 
kasutamine kõnede tegemiseks või 
vastuvõtmiseks, reisides väljaspool 
liikmesriiki, kus tema koduvõrk asub, 
koduvõrgu operaatori ja külastatava võrgu 
operaatori vahel sõlmitud kokkulepete 
vahendusel;

c) kogu ühendust hõlmav rändlus –
rändluskliendi poolt mobiiltelefoni või muu 
seadme kasutamine kõnede tegemiseks või 
vastuvõtmiseks, reisides väljaspool 
liikmesriiki, kus tema koduvõrk asub, 
koduvõrgu operaatori ja külastatava võrgu 
operaatori vahel sõlmitud kokkulepete 
vahendusel;

Or. en

Selgitus

Täpsustamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 129
ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT D

d) reguleeritav rändluskõne – d) rändluskõne – mobiiltelefonikõne, mida 
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mobiiltelefonikõne, mida rändlusklient 
alustab külastatavas võrgus ja mis 
lõpetatakse üldkasutatavas telefonivõrgus 
ühenduses;

rändlusklient alustab külastatavas võrgus ja 
mis lõpetatakse üldkasutatavas 
telefonivõrgus ühenduses;

Or. de

Selgitus

Tõlkeviga ja teksti kohandamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 130
ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT D A (uus)

d a) väljaminev ühendusesisene kõne –
reguleeritud rändluskõne, mis lõpetatakse 
külastatava võrgu omast erineva 
liikmesriigi üldkasutatavas telefonivõrgus;

Or. en

Selgitus

Täpsustamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 131
ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT D B (uus)

d b) väljaminev kohalik kõne – reguleeritud 
rändluskõne, mis lõpetatakse külastatava 
võrgu liikmesriigi üldkasutatavas 
telefonivõrgus;

Or. en

Selgitus

Täpsustamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis

Muudatusettepanek 132
ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT E A ja E B (uus)

e a) uus rändlusklient – rändlusklient, kes 
sõlmib esimest korda koduvõrgu 
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operaatoriga lepingu või ostab ettemakstud 
kaardi pärast artiklis 4 toodud kohustuste 
jõustumist.
e b) olemasolev rändlusklient –
rändlusklient, kes ostab ettemakstud kaardi 
või sõlmib lepingu enne artiklis 4 toodud 
kohustuste jõustumist või kes laiendab oma 
lepingut sama teenuseosutajaga, või iga 
rändlusklient, kes valib artiklis 4 sätestatud 
tarbijakaitsetariifi.

Or. en

Selgitus

Uue ja olemasoleva rändluskliendi määratlemine on oluline aruteluks, kas esitatud 
tarbijakaitsetariifi peaks kohaldama nõusoleku (opt-in) või keeldumise (opt-out) põhimõttel 
või mõlema hübriidina. Tarbijakaitsetariif peaks olema vaikimisi pakutav tariif uutele 
klientidele, kes ei vali selgesõnaliselt muud tariifi, kuid seevastu olemasolevatel klientidel 
peaks olema võimalus tariifi valida. Selguse ja õiguskindluse huvides näivad uue ja 
olemasoleva rändluskliendi määratlused soovitavad olevat.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 133
ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT F A (uus)

f a) Euroopa tariif – koduoperaatori kõigile 
klientidele ajutiselt üle kogu Euroopa 
kehtiv tariif rändluskõnede eest, mida peab 
pakkuma pärast määruse jõustumist kahel 
esimesel aastal ja millele kehtib artiklis 4 
sätestatud ülempiir.

Or. de

Selgitus

Nn Euroopa tariif tagab, et hindade alandamine kahel esimesel aastal jõuab vahetult 
jaetarbijateni ja et siiski on tagatud vaba konkurents artiklis 4 sätestatud ülempiiri raames.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 134
ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT F A (uus)
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f a) rahvusvaheline mobiilne 
rändlusandmesideteenus – avalik, 
mobiiltelefonikõnedest eristatav 
mobiilsideteenus, mida pakutakse 
ühenduses asuva maapealse üldkasutatava 
mobiilivõrgu abil ja rändlusklientide poolt 
väljaspool liikmesriiki, kus asub koduvõrk, 
vastavalt kokkuleppele koduvõrgu 
operaatori ja külastatava võrgu operaatori 
vahel.

Or. de

Selgitus

Raporti projekti muudatusettepanekutes tehtud ettepanek laiendada määruse reguleerimisala 
rändlusklientide jaoks kõneteenustelt mobiilandmesideteenustele vajab selgitamist, et aru 
saada, mida kõnealuse mõistega täpsemalt mõeldakse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto, Margie Sudre

Muudatusettepanek 135
ARTIKLI 2 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Mobiilioperaatorite puhul, kelle 
litsentsid hõlmavad üksnes ühenduse 
äärepoolseimaid piirkondi EÜ 
asutamislepingu artikli 299 tähenduses, on 
keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu määr
kohalik keskmine mobiilikõne lõpetamise 
tasu määr, arvestades ka neisse 
piirkodadesse sisenevate mobiiliühenduste 
mahtu.

Or. fr

Selgitus

Mobiilikõne lõpetamise tasu määrad on äärepoolseimates piirkondades kõrgemad, kuid 
määruses esitatud arvutusmeetod ei võta neid kõrgemaid määrasid arvesse. Sellest tulenevalt 
on kavandatud hindade piirmäärad ebapiisavad, et katta täielikult mobiilivõrku tehtud 
kohalike kõnede lõpetamise tasu. Määruse rakendamine äärepoolseimates piirkondades 
tähendaks kehvemat rändlusteenust tarbijate kahjuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto, Margie Sudre

Muudatusettepanek 136
ARTIKLI 2 LÕIGE 2 B (uus)



PE 384.658v03-00 50/94 AM\660783ET.doc
Freelance-tõlge

ET

2 b. Kõnealust keskmist mobiilikõne 
lõpetamise tasu määra tuleks kohaldada ka 
niipea, kui Euroopa operaator lubab oma 
võrku kliendid, kelle mobiilioperaatori 
litsents hõlmab üksnes ühenduse 
äärepoolseimaid piirkondi, seda juhul, kui 
helistatakse nimetatud äärepoolseimatesse 
piirkondadesse.

Or. fr

Selgitus

Kuna mobiilikõne lõpetamise tasu määrad on äärepoolseimates piirkondades kõrgemad, ei 
võimalda kavandatud hindade piirmäärad Euroopa operaatoritel teatavate kõnede puhul 
nimetatud piirkondadesse oma kulusid katta. Tarbijaile võib tekkida oht, et neile keeldutakse 
andmast juurdepääsu enamikku Euroopa võrkudesse, kui need võrgud peavad kohaldama 
esitatud hindade piirmäärasid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Daniel Caspary

Muudatusettepanek 137
ARTIKKEL 3

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda 
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid 
minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas käesoleva määruse I 
lisaga.

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda 
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid 
minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas käesoleva määruse I 
lisaga. Lisaks I lisas kindlaks määratud 
tasudele võivad mobiilioperaatorid pakkuda 
lisatariife. 

Or. de

Selgitus

Mobiilioperaatoritel peab olema lubatud lisaks planeeritud standardtariifile pakkuda ka 
lisatariife.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 138
ARTIKKEL 3
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Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda 
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid 
minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas käesoleva määruse I 
lisaga.

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib ühe rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt kõnealusest 
külastatavast võrgust väljuva reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest keskmiselt
nõuda (sealhulgas kõne algatamise tasu, 
transiit ja lõpetamine), ei tohi ületada 28 
eurosenti minutis.
Keskmine hulgihind arvutatakse vastavalt 
külastatava võrgu operaatori ja 
rändluskliendi koduvõrgu operaatori vahel 
sõlmitud lepingule kaheteistkümne kuu või 
lühema arvutusperioodi alusel. Nimetatud 
tasu vähendatakse 12 või 24 kuu 
möödumisel käesoleva artikli kohustuste 
jõustumisest viie protsendi võrra.

Or. de

Selgitus

Juba määruses tuleks kindlaks määrata summa, mida hulgihind ületada ei tohi. Komisjoni 
esitatud lähenemisviis on liiga keeruline.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 139
ARTIKKEL 3

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda 
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid
minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas käesoleva määruse I 
lisaga.

Keskmine hulgimüügi tasu, mida 
külastatava võrgu operaator võib 
rändluskliendi koduvõrgu mis tahes 
operaatorilt külastatavast võrgust alguse 
saanud reguleeritud rändluskõne pakkumise 
eest nõuda (sealhulgas kõne algatamise, 
transiidi ja lõpetamise maksumus), ei tohi 
ületada 0,28 eurot minutis. Keskmine 
hulgihind arvutatakse 12 kuulise 
ajavahemiku kohta või lühema 
arvestusperioodi kohta, mis on kindlaks 
määratud külastatava võrgu operaatori ja 
rändluskliendi koduvõrgu operaatori vahel 
sõlmitud lepingus. Nimetatud tasu väheneb 
[5 protsendi] võrra 12 või 24 kuud pärast 
käesoleva artikli sätete jõustumist.

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

Muudatusettepanek 140
ARTIKKEL 3

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda 
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid 
minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas käesoleva määruse I 
lisaga.

Keskmine hulgimüügihind, mida 
külastatava võrgu operaator võib nõuda
rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt 
reguleeritud rändluskõne tegemise eest
(sealhulgas tasu kõne algatamise eest, 
transiit ja lõpetamine), ei tohi ületada 30 
eurosenti minutis.
Keskmine hulgihind arvutatakse 
külastatavas võrgus tehtud reguleeritud 
rändluskõnede eest 12 kuu jooksul saadud 
tulu alusel (sealhulgas tasu kõne 
algatamise eest), mis jagatakse külastatavas 
võrgus tehtud reguleeritud rändluskõnede 
minutite koguarvuga sama ajavahemiku 
jooksul.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giles Chichester

Muudatusettepanek 141
ARTIKKEL 3

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda 
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid
minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas käesoleva määruse I 
lisaga.

Keskmine hulgimüügi tasu, mida 
külastatava võrgu operaator võib koduvõrgu 
mis tahes operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda, ei tohi 
ületada 25 eurosenti minutis mis tahes 
ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. 
augustini. 

Keskmine hulgihind arvutatakse 
asjaomasel perioodil asjaomaste 
rändluskõnede eest saadud kogu 
hulgimüügi sissetulekute jagamise teel 
vastava hulgimüügi rändlusminutite 
arvuga.

Or. en
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Selgitus

Keskmine hulgihinna piirmäär annab operaatoritele paindlikkuse sätestada erinevad tariifid, 
mis peegeldaksid erinevusi nende võrgu kasutamise maksumuses, nt maksimumhinna 
kehtimise ajal ja muul ajal või erinevate võrguteede kaudu, ning soodustab konkurentsi 
arengut. Maksimaalse piirmäära kohaldamine viib tõenäoliselt ühtsete maksimaalsel lubatud 
tasemel kehtestatud hulgihindadeni. Tuleb kindlaks määrata keskmise piirmäära arvutamise 
ajavahemik ja arvutusmeetod. Esitatud kuupäevad eeldavad, et määruse vastuvõtmise 
kuupäevaks on 1. juuli 2007 ja et hulgimüügi määrus jõustub kaks kuud pärast selle 
avaldamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 142
ARTIKKEL 3

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda 
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid 
minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas käesoleva määruse I 
lisaga.

Artikli 5 kohaselt ei tohi keskmine 
hulgimüügihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib koduvõrgu operaatorilt 
koduvõrgu operaatori klientide poolt 
eespool nimetatud külastatud võrgus tehtud
reguleeritud väljaminevate rändluskõnede 
eest nõuda, ületada aasta lõikes 0,35 eurot 
minutis.

Or. fr

Selgitus

Keskmine hinna piirmäär igale operaatorile võimaldab külastatavate võrkude operaatoritel 
hulgimüügiturul edasi konkureerida, kuid iga operaatori jaoks kehtiv hinna ülemmäär 
takistaks taolist konkurentsi.

Vastavalt läbivaadatud põhjendusele 19 on esitatud hinna piirmäär absoluutarv, mis põhineb 
Euroopa keskmisel mobiilikõne lõpetamise tasu määral, mis omakorda põhineb 2005. aasta 
mobiilikõne lõpetamise tasu määradel (ära toodud komisjoni mõju hindamises).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romano Maria La Russa

Muudatusettepanek 143
ARTIKKEL 3

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda 
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid 
minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks 

Keskmine hulgimüügi tasu, mida 
külastatava võrgu operaator võib 
rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt 
reguleeritud rändluskõne pakkumise eest 
nõuda (sealhulgas kõne algatamine, transiit 
ja lõpetamine), ei tohi ületada 0,30 eurot 
minutis.
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määratud kooskõlas käesoleva määruse I 
lisaga.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Markus Ferber

Muudatusettepanek 144
ARTIKKEL 3

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud
rändluskõne pakkumise eest nõuda
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid 
minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas käesoleva määruse I 
lisaga.

Keskmine hulgimüügi tasu, mida 
külastatava võrgu operaator võib 
rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt 
reguleeritud väljamineva rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, ei tohi ületada 0,35 
eurot minutis.

Or. en

Selgitus

Artikli 3 muudatused kõrvaldavad iga rändlusteenuse osa suhtes kehtivad eraldi piirmäärad 
ja asendavad need ühtsete keskmiste piirmääradega, mis võimaldavad operaatoritel ja 
klientidel kindlaks määrata erinevat tüüpi kõnede suhtelised hinnad eri klientide jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 145
ARTIKKEL 3

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda 
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid 
minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas käesoleva määruse I 
lisaga.

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu mis tahes operaatorilt 
külastatavast võrgust alguse saanud
reguleeritud rändluskõne pakkumise eest 
nõuda (sealhulgas kõne algatamise, transiidi 
ja lõpetamise maksumus), ei tohi ületada
0,20 eurot minutis.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hannes Swoboda

Muudatusettepanek 146
ARTIKKEL 3

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda 
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid
minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas käesoleva määruse I 
lisaga.

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda 
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi ületada 30 eurosenti 
minutis. 

Or. de

Selgitus

Lisaks kõigi kulude katmisele peab mõistlik reguleerimine tagama ka konkurentsi säilimise, 
see tähendab, et olemasolevad ja potentsiaalsed operaatorid peaksid suutma saavutada 
asjakohase kasumimarginaali nende osutatud teenuste eest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 147
ARTIKKEL 3

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda 
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid 
minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas käesoleva määruse I 
lisaga.

Hulgimüügi kogutasu, sealhulgas mis tahes 
muutumatud osised nagu kõnealustustasu, 
mida külastatava võrgu operaator võib 
rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt 
reguleeritud rändluskõne pakkumise eest 
nõuda (sealhulgas kõne algatamine, transiit 
ja lõpetamine), ei tohi ületada:

a) väljaminevate kohalike kõnede 
puhul 0,23 eurot minuti kohta koos 
käibemaksuga või
b) väljaminevate ühendusesiseste 
kõnede puhul 0,34 eurot minuti kohta koos 
käibemaksuga.

Or. en
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Selgitus

Külastatava riigi operaatori võrgus tehtud rändluskõnega seotud kogumaksumuse puudumisel 
on klientide suhtes õiguspärane ja õiglane sätestada eraldi tasupiirmäärad väljaminevatele 
ühendusesisestele kõnedele ja väljaminevatele kohalikele kõnedele. Euroopa Komisjoni 
kohaselt on praegune keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu määr (MTR) ligikaudu 11,41 
eurosenti. Nimetatud tasandil MTRi puhul on vastavalt komisjoni ettepanekule kohane 
kehtestada ühendusesiseste kõnede suhtes koefitsient 3 (0,34 eurot) ja kohalike kõnede suhtes 
koefitsient 2 (0,23 eurot), arvestades eelkõige mõnedes liikmesriikides operaatorite suhtes 
valitsevaid eriolusid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 148
ARTIKKEL 3

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda 
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi ületada kohaldatavaid 
minutipõhiseid tasusid, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas käesoleva määruse I 
lisaga.

Hulgimüügi kogutasu, mida külastatava 
võrgu operaator võib rändluskliendi 
koduvõrgu operaatorilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda 
(sealhulgas kõne algatamine, transiit ja 
lõpetamine), ei tohi minutipõhise hinna 
alusel ületada summat, mis võrdub artikli 
10 lõike 3 kohaselt avaldatud keskmise 
mobiilikõne lõpetamise tasuga, mis 
korrutatakse teguriga 2,6.

Or. es

Selgitus

Lihtsuse huvides võib I lisa välja jätta ja selle sisu lülitada käesolevasse artiklisse. Lisaks 
pole sama põhimõtte järgi vaja teha vahet külastatava võrgu asukohaks oleva liikmesriigi 
üldkasutatavas telefonivõrgus registreeritud numbrile tehtava rändluskõne ja rändluskõne 
vahel, mis tehakse muule kui külastatava võrgu asukohaks oleva liikmesriigi üldkasutatavas 
telefonivõrgus registreeritud numbrile, sest erinevus ühe ja teise vahel rändluskõnede 
koguarvus ja maksumuses on tühine. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 149
ARTIKLI 3 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
arvutatakse nii, et kõik hulgimüügitulud 
rändluselt jagatakse hulgimüügi 
rändluskõnede pakkumisel asjaomase 
operaatori poolt asjaomases ajavahemikus 
müüdud hulgimüügi rändlusminutite 
arvuga. Külastatava võrgu operaator võib 
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eristada tasusid tippkoormuse ajal ja 
mittetippkoormuse ajal.

Or. de

Selgitus

Keskmise hulgihinna arvutamisel tuleks arvesse võtta erinevust tippkoormuse aja ja 
mittetippkoormuse ajal vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 150
ARTIKLI 3 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
arvutatakse asjaomase operaatori poolt 
asjaomasel ajavahemikul rändluskõnede 
hulgimüügist saadud sissetuleku jagamise 
teel rändluskõnede hulgimüügi minutite 
koguarvuga. Külastatavate võrkude 
operaatorid võivad teha vahet tippkoormuse 
hinna ja mittetippkoormuse hinna vahel.

Or. xm

Selgitus

Reguleerimise lihtsustamiseks tuleb hinnad üks kord kindlaks määrata ja seejärel teatud 
protsendimäära võrra alandada. Ettevõtjatel peab lisaks säilima oma võrgu tõhusaks 
koormamiseks võimalus eristada hulgihindasid vastavalt kellaajale ja hooajale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 151
ARTIKLI 3 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Rahvusvahelise rändluskõne 
hulgimüügi hinna ülempiir põhineb 
keskmisel mobiilikõne lõpetamise tasu 
minutihinnal, mis arvutatakse vastavalt 
artikli 10 lõikele 1.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gunnar Hökmark

Muudatusettepanek 152
ARTIKKEL 4

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Operaatorid on konkurentsi surve all sunnitud jaehindu vähendama, seda ei peaks kuidagi 
reguleerima. Konkurents riiklikul tasandil tagab kulude kokkuhoiu ülekandumise kliendile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 153
ARTIKKEL 4

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Tarbijakaitsetariif on iseenesest piisav jaehinnatariifide märkimisväärse alandamise 
tagamiseks. Täiendavaid jaehinna piirmäärasid ei tuleks vastu võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 154
ARTIKKEL 4

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

välja jäetud

Or. en

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

Muudatusettepanek 155
ARTIKKEL 4

Jaemüügitasud reguleeritavate
rändluskõnede tegemise eest

Jaemüügitasud rändluskõnede tegemise eest

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

Mobiilsideettevõtjad on kohustatud teatama 
oma keskmised jaehinnad riigi 
reguleerivale asutusele. Keskmine hind 
jaemüügi tasandil arvutatakse terve 
kalendriaasta jooksul saadud tulude alusel 
valitud ja vastuvõetud rändluskõnede eest 
(sealhulgas tasu kõne algatamise eest) 
külastatavas mobiilsidevõrgus, mis 
jagatakse sama ajavahemiku jooksul 
külastatavas mobiilsidevõrgus valitud ja 
vastuvõetud rändluskõnede minutite 
koguarvuga.
Riigi reguleerivad asutused esitavad 
komisjonile igal aastal aruande oma 
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vastutusalas kehtivate tariifide kohta. 
Eelkõige teatavad nad arvutatud keskmised 
hinnad ning protsentuaalsed muutused 
eelmise ajavahemiku jooksul.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul ja Werner Langen

Muudatusettepanek 156
ARTIKKEL 4

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

Esimesel kahel aastal pärast käesoleva
määruse jõustumist peab iga 
teenuseosutaja pakkuma nn Euroopa 
tariifi, mida koduoperaator võib 
rändlusklientidelt rändluskõnede 
pakkumise eest nõuda, mis võib olenevalt 
rändluskõnest olla erinev, aga ei tohi 
ületada 40 eurosenti minutis valitud kõnede 
eest ja 20 eurosenti minutis vastuvõetud 
kõnede eest.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Daniel Caspary

Muudatusettepanek 157
ARTIKKEL 4

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

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

Selgitus

Mobiilioperaatoritel peab olema lubatud lisaks planeeritud standardtariifile pakkuda ka 
lisatariife.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 158
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Koduteenuse osutajad peavad 
miinimumina pakkuma kõigile klientidele 
lõikes 2 sätestatud tarbijakaitsetariifi, mida 
võib kombineerida muude teenuste 
jaemüügitariifidega.

Or. en

Selgitus

Tarbijakaitsetariifid arvutatakse, võttes arvesse artiklis 3 sätestatud hulgihindade ülempiire, 
millele lisatakse 40%, mis annab operaatorile hea marginaali. Tarbijakaitsetariifist 
keeldumise võimalus on klientide kasuks ja sunnib operaatoreid esitama alternatiivseid ja 
konkurentsivõimelisemaid jaemüügi tariifikavasid. Lisaks võivad operaatorid alati teavitada 
oma kliente kehtivatest alternatiivsetest tariifivõimalustest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 159
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Koduteenuse osutajad peavad kõigile 
klientidele pakkuma selget ja läbipaistvat 
eurotariifi vastavalt lõikele 2. Kõik kliendid 
peavad eurotariifi saama kombineerida mis 
tahes muu jaemüügitariifiga.

Or. de

Selgitus

Asjaomane eurotariif tagab, et rändlustasud vähenevad, ilma et samas oleks vaja reguleerida 
kogu jaeturgu.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis

Muudatusettepanek 160
ARTIKKEL 4

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

Koduteenuse osutajad teevad kõigile 
klientidele selgelt ja läbipaistvalt 
kättesaadavaks lõikes 2 sätestatud 
tarbijakaitsetariifi, mida võib kombineerida 
mis tahes muu jaemüügitariifiga.

Or. en

Selgitus

Jaemüügi tasandil kohaldatav tarbijakaitsetariif peab tagama klientidele kindluse, et neilt ei 
võeta rändluskõnede tegemisel või vastuvõtmisel ülemäära kõrget tasu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 161
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Koduteenuse osutajad teevad kõigile 
klientidele selgelt ja läbipaistvalt 
kättesaadavaks lõikes 2 sätestatud 
tarbijakaitsetariifi, mida võib kombineerida 
mis tahes muu jaemüügitariifiga.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 162
ARTIKLI 4 LÕIGE - 1 A (uus)

-1 a. Koduteenuse osutajad teevad kõigile 
klientidele selgelt ja läbipaistvalt 
kättesaadavaks lõikes 2 sätestatud 
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ühenduse kliendi tariifi, mida võib 
kombineerida mis tahes muu 
jaemüügitariifiga.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 163
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Uutele rändlusklientidele 
võimaldatakse automaatselt eurotariif 
vastavalt lõikele 2, välja arvatud juhul, kui 
nad valivad teadlikult mõne muu tariifi.

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on selgitada, et uutele klientidele tuleb 
automaatselt pakkuda eurotariifi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 164
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 B (uus)

1 b. Uutele rändlusklientidele antakse 
automaatselt lõikes 2 sätestatud ühenduse 
standardtariif, välja arvatud juhul, kui nad 
valivad teadlikult mõne muu tariifi.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 165
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Kõigile olemasolevatele ja uutele 
rändlusklientidele antakse automaatselt 
lõikes 2 sätestatud tarbijakaitsetariif, välja 
arvatud juhul, kui nad valivad teadlikult 
mõne muu tariifi.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romano Maria La Russa

Muudatusettepanek 166
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Uutele ja olemasolevatele 
rändlusklientidele antakse automaatselt ja 
tasuta tarbijakaitsetariif, välja arvatud 
juhul, kui nad valivad teadlikult mõne muu 
tariifi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 167
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 C (uus)

1 c. Nii olemasolevatele kui ka uutele 
rändlusklientidele antakse automaatselt 
tarbijakaitsetariif, säilitades samal ajal 
nende liitumislepingu muud osad, välja 
arvatud juhul, kui nad valivad teadlikult 
mõne muu tariifi. Üleminekud ühelt tariifilt 
teisele toimuvad tasuta ning nendega ei 
tohi kaasneda liitumislepingu kehtivate 
osadega seotud tingimusi või piiranguid.

Or. en

Selgitus

Tarbijakaitsetariifid arvutatakse, võttes arvesse artiklis 3 sätestatud hulgihindade ülempiire, 
millele lisatakse 40%, mis annab operaatorile hea marginaali. Tarbijakaitsetariifist 
keeldumise võimalus on klientide kasuks ja sunnib operaatoreid esitama alternatiivseid ja 
konkurentsivõimelisemaid jaemüügi tariifikavasid. Lisaks võivad operaatorid alati teavitada 
oma kliente kehtivatest alternatiivsetest tariifivõimalustest.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 168
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 B (uus)

1 b. Kasutajatel on võimalik 30 päeva 
varem kirjalikult ette teatades valida artikli 
4 nõuetele vastavad või mittevastavad 
rändlustasud või neist loobuda, tehes seda 
tasuta ja mis tahes arv kordi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 169
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 B (uus)

1 b. Rändluse püsiklientidele tuleb igal ajal 
anda võimalus minna kolme kuu jooksul 
üle eurotariifile vastavalt lõikele 2, 
kusjuures kehtivad edasi lepingu muud 
osad. Üleminek peab olema tasuta ega tohi 
hõlmata tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud kehtiva lepingu osadega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis

Muudatusettepanek 170
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 C (uus)

1 c. Rändluse püsiklientidele tuleb igal ajal 
anda võimalus minna kahe kuu jooksul üle 
eurotariifile vastavalt lõikele 2, kusjuures 
kehtivad edasi lepingu muud osad. 
Üleminek peab olema tasuta ega tohi 
hõlmata tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud kehtiva lepingu osadega.
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Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega hõlmatud rändluskõnesid pakkuvatel rahvusvaheliste rändlusteenuste 
osutajatel peab olema teatud ajavahemik oma jaehindade kohaldamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 171
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Rändluse püsiklientidele tuleb igal ajal 
anda võimalus minna kolme kuu jooksul 
üle eurotariifile vastavalt lõikele 2, 
kusjuures kehtivad edasi lepingu muud 
osad. Selline üleminek peab olema tasuta 
ega tohi hõlmata tingimusi või piiranguid, 
mis on seotud kehtiva lepingu osadega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 172
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 C (uus)

1 c. Rändluse püsiklientidele tuleb igal ajal 
anda võimalus minna kolme kuu jooksul 
üle eurotariifile vastavalt lõikele 2, 
kusjuures kehtivad edasi lepingu muud 
osad. Üleminek peab olema tasuta ega tohi 
hõlmata tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud kehtiva lepingu osadega.

Or. de

Selgitus

Käesoleva sätte eesmärgiks on, et püsikliendid saaksid omal soovil minna üle eurotariifile, 
ilma et nad peaksid sealjuures eritasu maksma.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giles Chichester

Muudatusettepanek 173
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)
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1 a. Kliendid võivad vabalt eurotariifile üle 
minna ja sellest loobuda, kusjuures kõik 
taolised üleminekud toimuvad tasuta ja 
karistamatult ning nendega ei tohi 
kaasneda liitumislepingu kehtivate osadega 
seotud tingimusi või piiranguid. 
Eurotariifiga ei kaasne liitumislepingut ega 
muid püsitasusid ja seda võib komineerida 
mis tahes koduteenuse tariifipaketiga.

Or. en

Selgitus

Majanduslikult on õigustatud ja poliitilises mõttes atraktiivsem eristada lisamäära üle 
hulgihinna piirmäära tehtud ja vastuvõetud kõnede eest, säilitades samal ajal ligikaudu 
samasuguse keskmise lisamäära. Seega kõnede tegemisele kohaldatav piirmäär oleks veidi 
kõrgem ja kõnede vastuvõtmisele kohaldatav piirmäär madalam. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 174
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Käesolevas artiklis nimetatud 
piirmäärasid kohaldatakse eurotariifile, 
mida iga koduteenuse osutaja peab 
pakkuma. Kliendid võivad vabalt 
eurotariifile üle minna ja sellest loobuda, 
kusjuures kõik taolised üleminekud 
toimuvad tasuta ja karistamatult ning 
nendega ei tohi kaasneda liitumislepingu 
kehtivate osadega seotud tingimusi või 
piiranguid. Eurotariifi võib liita mis tahes
tariifipaketiga.

Or. en

Selgitus

Standardse reguleeritud hinnaga osavõtutariifi kehtestamine kogu jaeturu reguleerimise 
asemel kaitseb tarbijat ja jätab samas tööstusele ruumi kasutaja individuaalsete vajadustega 
kohandatud uute tariifikomplektide kasutuselevõtuks. Seoses läbipaistvusnõuetega, mis 
kohustavad tööstust tarbijale hinnateavet andma, saavad kliendid võimaluse teha turul 
leiduvate erinevate pakkumiste vahel teadlik valik. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 175
ARTIKLI 4 LÕIGE E 1 A (uus)

b) iga koduteenuse osutaja peab pakkuma 
oma rändlusklientidele lisatasuta tariifi, 
mille kohaselt klient maksab 
maksimaalselt:
i) 0,65 eurot minuti kohta (ilma 
käibemaksuta) kõigi reguleeritud 
väljaminevate rändluskõnede eest; 
ii) 0,35 eurot minuti kohta (ilma 
käibemaksuta) kõigi reguleeritud 
sissetulevate rändluskõnede eest.

Or. fr

Selgitus

Keskmise hinna kohaldamine annab operaatoritele vajaliku paindlikkuse, et turustada eri 
klientide vajadustele vastavaid erinevaid pakkumisi. 

Lisaks pakub jaepakkumine, mis seab piiri väljaminevate ja sissetulevate kõnede 
minutihinnale, täiendavat kaitset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Markus Ferber

Muudatusettepanek 176
ARTIKKEL 4 A (uus)

Artikkel 4 a
Ilma et see piiraks artikli 5 kohaldamist,
pakub iga koduteenuse osutaja lisatasuta 
tariifi, mille kohaselt väljaminevate 
rändluskõnede maksumus ei ületa 0,65 
eurot (ilma käibemaksuta) ja sissetulevate 
rändluskõnede maksumus ei ületa 0,35 
eurot (ilma käibemaksuta). 

Or. en

Selgitus

Tuleks lisada uus artikkel 4 a, et täiendada keskmisi hinna ülempiire tarbijakaitsetariifiga, 
mis tagab, et ükski tarbija ei pea maksma rändluse eest ülemäära kõrge tariifi järgi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Giles Chichester

Muudatusettepanek 177
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 B (uus)

1 b. Iga koduteenuse osutaja pakub 
eurotariifi, mis ei ületa 60 eurosenti minuti 
kohta kõne tegemise eest ja 25 eurosenti 
minuti kohta kõne vastuvõtmise eest. 

Or. en

Selgitus

Majanduslikult on õigustatud ja poliitilises mõttes atraktiivsem eristada lisamäära üle 
hulgihinna piirmäära tehtud ja vastuvõetud kõnede eest, säilitades samal ajal ligikaudu 
samasuguse keskmise lisamäära. Seega kõnede tegemisele kohaldatav piirmäär oleks veidi 
kõrgem ja kõnede vastuvõtmisele kohaldatav piirmäär madalam. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ivo Belet

Muudatusettepanek 178
ARTIKKEL 4

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

Artikli 4 a kohaselt ei tohi jaemüügi 
kogutasu (ilma käibemaksuta), mida 
koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
tegemise eest nõuda, ületada rohkem kui 25 
eurosendi võrra selle kõne tegemise eest 
kohaldatavat, käesoleva määruse I lisa 
kohaselt kindlaksmääratud maksimaalset 
hulgitasu. Reguleeritud rändluskõnede 
vastuvõtmise korral ei tohi tasu, mida 
koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt nõuda, ületada rohkem kui 
7 eurosendi võrra kohaldatavat, käesoleva 
määruse I lisa kohaselt kindlaksmääratud
maksimaalset hulgitasu. Selles artiklis 
nimetatud piirmäärad sisaldavad kõiki 
reguleeritud rändluskõne pakkumisega 
seotud muutumatuid osiseid, nagu 
kõnealustustasud või valikulised tasud.

Or. nl
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Selgitus

Hulgimüügi ja jaemüügi maksimumhindade vahele tuleb jätta piisav marginaal, et jätta ruumi 
konkurentsile ja kasumimarginaalidele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 179
ARTIKKEL 4

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

Eurotariifi kohane jaehind (ilma 
käibemaksuta), mida koduoperaator võib 
oma rändluskliendilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda, võib 
olenevalt rändluskõnest olla erinev, aga ei 
tohi ületada 55 eurosenti tehtud kõnede eest
ja 35 eurosenti vastuvõetud kõnede eest. 
Nimetatud hindu vähendatakse 12 või 24 
kuu möödumisel käesoleva artikli 
kohustuste jõustumisest automaatselt 
kümne protsendi võrra. Lõikes 2 nimetatud 
piirmäärad sisaldavad kõiki reguleeritud 
rändluskõne pakkumisega seotud 
muutumatuid osiseid, nagu ühekordsed või 
valikulised tasud.

Or. de

Selgitus

Juba määruses tuleks selgitada, milliste hindadega tarbijad eurotariifi kasutamisel 
maksimaalselt arvestama peavad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hannes Swoboda

Muudatusettepanek 180
ARTIKKEL 4

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

Jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, ei tohi ületada 50 
eurosenti tehtud kõnede eest ja 15 eurosenti 
vastuvõetud kõnede eest. 
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seotud muutumatuid osiseid, nagu 
ühekordsed või valikulised tasud.

Or. de

Selgitus

20 eurosendi suurune hinnavahemik hulgihinna (vt muudatusettepanek 1) ja jaehinna vahel 
peab eelkõige väiksematele teenuseosutajatele võimaldama mänguruumi hinna kujundamisel
ning tagama nende olemasolu turul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romano Maria La Russa

Muudatusettepanek 181
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Maksimaalne jaetasu (ilma 
käibemaksuta), mida koduteenuse osutaja 
võib tarbijakaitsetariifi järgi oma 
rändluskliendilt rändluskõnede eest nõuda, 
on 0,50 eurot minuti kohta tehtud kõnede 
eest ja 0,25 eurot minuti kohta vastuvõetud 
kõnede eest. Nimetatud tasusid 
vähendatakse automaatselt 5% võrra 12 või 
24 kuu möödumisel alates käesoleva artikli 
sätete jõustumise kuupäevast.
Uute ja olemasolevate rändlusklientide 
suhtes kohaldatakse automaatselt ja tasuta 
tarbijakaitsetariifi, välja arvatud juhul, kui 
nad valivad tahtlikult mõne muu tariifi.
Lõikes 2 sätestatud tasu piirmäärad 
sisaldavad reguleeritud rändluskõnede 
pakkumisega seotud püsitasusid, näiteks 
kõnealustustasu.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel

Muudatusettepanek 182
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Igal juhul ei tule rändluskliendil 
maksta rohkem kui 40 eurosenti minuti 
kohta tehtud kõne eest ja rohkem kui 25 
eurosenti minuti kohta vastuvõetud kõne 
eest (ilma käibemaksuta).
Käesolevas artiklis nimetatud piirmäärad 
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sisaldavad kõiki reguleeritud rändluskõne 
pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, 
nagu kõnealustustasud või valikulised 
tasud.

Or. en

Selgitus

Operaatori tasandil kehtestatakse keskmised jaehindade piirmäärad paindlikkuse 
võimaldamiseks kombineerituna tasude ülempiiridega üksiku kõne tasandil, et tagada tarbija 
kaitse. Komisjoni ettepaneku artiklite 4 ja 6 ühendamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 183
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 B (uus)

1 b. Maksimaalne jaetasu (ilma 
käibemaksuta), mida koduteenuse osutaja 
võib tarbijakaitsetariifi järgi oma 
rändluskliendilt rändluskõnede eest nõuda, 
on 0,48 eurot minuti kohta väljaminevate 
ühendusesiseste kõnede eest, 0,32 eurot 
minuti kohta väljaminevate kohalike 
kõnede eest ja 0,16 eurot minuti kohta 
vastuvõetud kõnede eest.

Or. en

Selgitus

Tarbijakaitsetariifid arvutatakse, võttes arvesse artiklis 3 sätestatud hulgihindade ülempiire, 
millele lisatakse 40%, mis annab operaatorile hea marginaali. Tarbijakaitsetariifist 
keeldumise võimalus on klientide kasuks ja sunnib operaatoreid esitama alternatiivseid ja 
konkurentsivõimelisemaid jaemüügi tariifikavasid. Lisaks võivad operaatorid alati teavitada 
oma kliente kehtivatest alternatiivsetest tariifivõimalustest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 184
ARTIKKEL 4

Artikli 5 kohaselt ei tohi jaemüügi 
kogutasu (ilma käibemaksuta), mida

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

osutaja võib oma rändluskliendilt 
reguleeritud rändluskõne pakkumise eest 
nõuda, võib rändluskõnedest olenevalt 
varieeruda, kuid ei tohi ületada [0,50 eurot] 
minuti kohta tehtud kõne eest ja [0,25 
eurot] minuti kohta vastuvõetud kõne eest. 
Neid tasusid vähendatakse automaatselt 
[10]% võrra 12 või 24 kuu möödumisel 
alates käesoleva artikli sätete jõustumisest.
Selles lõikes nimetatud piirmäärad 
sisaldavad kõiki reguleeritud rändluskõne 
pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, 
nagu kõnealustustasud või valikulised tasud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 185
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 B (uus)

1 b. Jaehind (ilma käibemaksuta) 
tarbijakaitsetariifi järgi, mida koduteenuse 
osutaja võib oma rändluskliendilt 
rändluskõne pakkumise eest nõuda, ei tohi 
ületada 0,33 eurot minuti kohta tehtud 
rahvusvahelise rändluskõne eest, 0,25 eurot 
minuti kohta tehtud kohaliku rändluskõne 
eest või 0,16 eurot minuti kohta 
vastuvõetud rändluskõne eest.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis

Muudatusettepanek 186
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Jaehind (ilma käibemaksuta) 
tarbijakaitsetariifi järgi, mida koduteenuse 
osutaja võib oma rändluskliendilt 
rändluskõne pakkumise eest nõuda, ei tohi 
ületada [0,40 eurot] minuti kohta tehtud 
kõne eest või [0,20 eurot] minuti kohta 



PE 384.658v03-00 74/94 AM\660783ET.doc
Freelance-tõlge

ET

vastuvõetud kõne eest. Neid tasusid 
vähendatakse automaatselt [10]% võrra 12 
või 24 kuu möödumisel käesoleva artikli 
sätete jõustumisest. Lõikes 2 nimetatud 
piirmäärad sisaldavad kõiki reguleeritud 
rändluskõne pakkumisega seotud 
muutumatuid osiseid, nagu 
kõnealustustasud või valikulised tasud.

Or. en

Selgitus

Tarbijakaitsetariif peab lähedaselt vastama teenuse osutamise maksumusele, jättes samal ajal 
koduvõrgu operaatoritele piisava marginaali tarbijatele pakutavate toodete eristamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 187
ARTIKKEL 4

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

Artikli 5 kohaselt ei tohi jaemüügi kogutasu 
(ilma käibemaksuta), mida koduteenuse 
osutaja võib oma rändluskliendilt 
reguleeritud rändluskõne tegemise eest 
nõuda, ületada 200% [0,42 eurot] selle kõne 
tegemise eest kohaldatavast, käesoleva 
määruse I lisa kohaselt kindlaksmääratud 
maksimaalsest hulgitasust. Reguleeritud 
rändluskõne vastuvõtmise eest ei või 
koduteenuse osutaja nõuda oma 
rändlusklientidelt tasu, mis on suurem kui 
üks kolmandik rändluskõnede tegemise 
maksimaalsest jaetasust. Selles artiklis 
nimetatud piirmäärad sisaldavad kõiki 
reguleeritud rändluskõne pakkumisega 
seotud muutumatuid osiseid, nagu 
kõnealustustasud või valikulised tasud.

Or. en

Selgitus

Standardse reguleeritud hinnaga osavõtutariifi kehtestamine kogu jaeturu reguleerimise 
asemel kaitseb tarbijat ja jätab samas tööstusele ruumi kasutaja individuaalsete vajadustega 
kohandatud uute tariifipakettide kasutuselevõtuks. Seoses läbipaistvusnõuetega, mis 
kohustavad tööstust tarbijale hinnateavet andma, saavad kliendid võimaluse teha turul 
leiduvate erinevate pakkumiste vahel teadlik valik.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 188
ARTIKKEL 4

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

Kõigil Euroopa tarbijatel on õigus valida 
reguleeritud rändluskõnede tegemise ja 
vastuvõtmise korral tasu garanteeritud 
määr, mis määratakse kindlaks, korrutades 
hulgitariifi teguriga vahemikus 1,30–1,75 
vastavalt sellele, kuidas riikide reguleerivad 
asutused artiklis 5 sätestatud tähtajaks 
otsustavad. Selles artiklis nimetatud 
piirmäärad sisaldavad kõiki reguleeritud 
rändluskõne pakkumisega seotud 
muutumatuid osiseid, nagu kõnealustustasud 
või valikulised tasud.

Or. es

Selgitus

Reguleeritud garantiitariifi sisseviimine on tarbijate kaitsmise viis, mis samal ajal jätab riigi 
reguleerivale asutusele manööverdamisruumi, et kohandada riiklike kulude suhtes 
kohaldatavaid tasusid ja seeläbi vältida võimalikku liiga väikest vahet hulgi- ja jaehindade 
vahel. Lisaks võimaldab kehtestatud kriteerium lihtsuse huvides kaasata ka rändluskõnede 
vastuvõtmise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 189
ARTIKKEL 4

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

Artikli 5 kohaselt ei tohi jaemüügi eurotariif
(ilma käibemaksuta), mida koduteenuse 
osutaja võib oma rändluskliendilt 
reguleeritud rändluskõne pakkumise eest 
nõuda, ületada 120% selle kõne tegemise 
eest kohaldatavast, käesoleva määruse I lisa 
kohaselt kindlaksmääratud maksimaalsest 
hulgitasust. Selles artiklis nimetatud 
piirmäärad sisaldavad kõiki reguleeritud 
rändluskõne pakkumisega seotud 
muutumatuid osiseid, nagu kõnealustustasud 
või valikulised tasud, ning nendega ei tohi 
kaasneda liitumislepingu kehtivate osadega 
seotud tingimusi või piiranguid. 
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Or. it

Selgitus

Etteantud kohustusliku maksimumtasu sisseviimine, mis võimaldab 20% kasumimarginaali 
seoses maksimaalse hulgitasu piirmääraga, kaitseb tarbijaid ja jätab samal ajal tööstusele 
konkurentsivõimelise kasumimarginaali, mis võimaldab ettevõtetel pakkuda veelgi 
konkurentsivõimelisemaid tasumäärasid. Lisaks ei tohi maksimumtasu kahjustada kehtivate 
liitumislepingute alusel pakutavate tasumääradega teenuseid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 189b
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)

Erandina eelnevast lõikest ei tohi jaemüügi 
kogu eurotariif (ilma käibemaksuta), mida 
koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, ületada 100% selle 
kõne tegemise eest kohaldatavast, 
käesoleva määruse I lisa kohaselt kindlaks 
määratud maksimaalsest hulgitasust. Selles 
lõikes nimetatud piirmäärad sisaldavad 
kõiki reguleeritud rändluskõne 
pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, 
nagu kõnealustustasud või valikulised 
tasud, ning neid kohaldatakse 
rahvusvahelise rändluse käivitumisel alati 
esimese viie minuti jooksul, mil välisriigis 
reisiv klient teenust kasutab.

Or. it

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on vajadus kaitsta madalama sissetulekuga 
tarbijaid (näiteks üliõpilased ja pensionärid) ja tagada, et neilt võetaks rändluskõnede 
tegemise ja vastuvõtmise eest õiglast tasu, võimaldamaks neil suhelda sugulastega koduriigis, 
ilma et neilt nõutaks tasu, mis on kohasem enamiku rändlusklientide puhul, kes kasutavad 
pidevalt rahvusvahelisi rändlusteenuseid tööga seotud põhjustel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 190
ARTIKKEL 4
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Artikli 5 kohaselt ei tohi jaemüügi kogutasu 
(ilma käibemaksuta), mida koduteenuse 
osutaja võib oma rändluskliendilt 
reguleeritud rändluskõne pakkumise eest 
nõuda, ületada 130% selle kõne tegemise 
eest kohaldatavast, käesoleva määruse I 
lisa kohaselt kindlaksmääratud 
maksimaalsest hulgitasust. Selles artiklis 
nimetatud piirmäärad sisaldavad kõiki 
reguleeritud rändluskõne pakkumisega 
seotud muutumatuid osiseid, nagu 
kõnealustustasud või valikulised tasud.

Artikli 5 kohaselt,

(a) keskmine jaemüügihind (ilma 
käibemaksuta), mida koduteenuse osutaja 
võib oma rändluskliendilt reguleeritud
rändluskõnede pakkumise eest nõuda, ei 
tohi aasta lõikes ületada 0,50 eurot minuti 
kohta.

Or. fr

Selgitus

Keskmise hinna kohaldamine annab operaatoritele vajaliku paindlikkuse, et tuua turule eri 
klientide vajadustele vastavaid erinevaid pakkumisi. 

Muuhulgas kujutab sissetulevate ja väljaminevate kõnede jaemüügi minutihinna piirmääraga 
pakkumine endast täiendavat kaitset. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Markus Ferber

Muudatusettepanek 191
ARTIKKEL 4

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

Artikli 5 kohaselt ei tohi keskmine
jaemüügihind (ilma käibemaksuta), mida 
koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt nõuda, ületada 0,5 eurot 
minuti kohta.

Kui koduteenuse osutaja ei täida keskmise 
jaehinna tingimust, siis kohaldatakse 
artiklit 9 ja riigi reguleeriv asutus määrab 
operaatorile piisava karistuse, mis peab 
tagama tingimuse viivituseta täitmise.

Or. en
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Selgitus

Artikli 3 muudatused kõrvaldavad iga rändlusteenuse osa suhtes kehtivad eraldi piirmäärad 
ja asendavad need ühtsete keskmiste piirmääradega, mis võimaldavad operaatoritel ja 
klientidel kindlaks määrata erinevat tüüpi kõnede suhtelised hinnad eri klientide jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giles Chichester

Muudatusettepanek 192
ARTIKKEL 4

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

Artikli 5 kohaselt ei tohi keskmine 
jaemüügihind (ilma käibemaksuta), mida 
koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest igal ajavahemikul alates 1. 
oktoobrist kuni 30. septembrini nõuda, 
ületada 40 eurosenti minuti kohta. 
Keskmise arvutamisel võetakse arvesse 
kõiki asjaomasel ajavahemikul tehtud või 
vastuvõetud reguleeritud rändluskõnesid.

Keskmine jaemüügihind arvutatakse 
asjaomasel ajavahemikul tehtud ja 
vastuvõetud rändluskõnedest tuleneva 
sissetuleku jagamise teel vastava 
rändlusminutite arvuga. Arvesse võetakse 
kõiki rändluskõne pakkumisega seotud 
jaemüügi tulusid, nagu kõnealustustasud või 
valikulised tasud.

Or. en

Selgitus

Sätestab raportööri esitatud eurotariifi täiendusena keskmiste jaehindade reguleerimise. See 
on vajalik tarbijate kaitsmiseks, kes pole eurotariifist teadlikud või pole seda valinud. 
Esitatakse kokkuvõtlik keskmine piirmäär, mis hõlmab nii tehtud kui ka vastuvõetud kõnesid 
ja annab operaatoritele suurema paindlikkuse määrade ja tariifide kehtestamiseks. Nimetatud 
kuupäevad eeldavad, et määrus võeti vastu 1. juulil 2007 ja et keskmine jaehind jõustub seega 
kolm kuud pärast määruse avaldamist. Konkreetne sihttasand on kavandatud tagama, et kõik 
jaemüüjad saavad konkureerida. Konkreetsete arvude mainimine lihtsustab määrust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Romano Maria La Russa

Muudatusettepanek 193
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 B (uus)

1 b. Keskmine jaemüügihind, mida 
koduteenuse osutaja võib kuuekuulise 
ajavahemiku jooksul oma rändluskliendilt 
reguleeritud rändluskõne pakkumise eest 
nõuda, ei tohi ületada 0,40 eurot minuti 
kohta (ilma käibemaksuta). Neid tasusid 
vähendatakse automaatselt 5% võrra 12 või 
24 kuu möödumisel alates käesoleva artikli 
sätete jõustumisest.
Rändluskõnede keskmise jaemüügihinna 
arvutamiseks määravad riikide 
reguleerivad asutused kindlaks iga 
operaatori rändlusest tuleneva 
kogusissetuleku ja jagavad selle kuuele 
kuule vastava teenustemahuga. Arvesse 
võetakse nii vastuvõetud kui ka tehtud 
kõnesid. 
Esimeses lõigus osutatud keskmine  
jaemüügihind sisaldab kõiki rändluskõne 
pakkumisega seotud tasusid, nagu 
kõnealustustasud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel

Muudatusettepanek 194
ARTIKKEL 4

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

Artikli 4a lõike 1 ja artikli 10 lõike 5
kohaselt ei tohi keskmised vaikimisi 
pakutavad minutipõhised jaehinnad (ilma 
käibemaksuta), mida koduteenuse osutaja 
võib oma rändluskliendilt reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest nõuda, ületada 
130% selle kõne tegemise eest 
kohaldatavast, käesoleva määruse I lisa 
kohaselt kindlaksmääratud maksimaalsest 
hulgitasust. Selles artiklis nimetatud hinna
piirmäärad sisaldavad kõiki reguleeritud 
rändluskõne pakkumisega seotud 
muutumatuid osiseid, nagu kõnealustustasud 
või valikulised tasud.
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Or. en

Selgitus

Operaatori tasandil kehtestatakse keskmised jaemüügihindade piirmäärad paindlikkuse 
võimaldamiseks kombineerituna tasude ülempiiridega üksiku kõne tasandil, et tagada tarbija 
kaitse. Komisjoni ettepaneku artiklite 4 ja 6 ühendamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ivo Belet

Muudatusettepanek 195
ARTIKKEL 4 A (uus)

Artikkel 4 a
Alternatiivsed tariifikavad

Koduteenuse osutajad võivad nõuda 
klientidelt artiklis 4 sätestatud piirmäärasid 
ületavaid rändlushindu, tingimusel, et igal 
taolise pakkumise saanud kliendil on õigus 
igal ajal, mõistliku etteteatamise ajaga ning 
ilma rahalise karistuseta minna üle 
rändlushindadele, mis vastavad artikli 4 
nõuetele.

Or. nl

Selgitus

Hulgimüügi ja jaemüügi maksimumhindade vahele tuleb jätta piisav marginaal, et jätta ruumi 
konkurentsile ja kasumimarginaalidele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 196
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Koduteenuse osutajad võivad pakkuda 
järelmaksulepinguga klientidele artiklis 4 
sätestatud piirmäärasid ületavaid 
rändlushindu, tingimusel, et igal taolise 
pakkumisega nõustuval kliendil on õigus 
igal ajal, 30päevase etteteatamise ajaga 
ning ilma rahalise karistuseta minna üle 
rändlushindadele, mis vastavad artikli 4 
nõuetele. Kõik rändlushinnad kuuluvad 
riigi reguleeriva asutuse järelevalve alla 
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vastavalt artikli 8 lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel

Muudatusettepanek 197
ARTIKKEL 4 A (uus)

Artikkel 4 a
Alternatiivne tariifikava

1. Koduteenuse osutajad võivad pakkuda 
järelmaksulepinguga klientidele artiklis 4 
sätestatud piirmäärasid ületavaid 
rändlushindu, tingimusel, et igal taolise
pakkumisega nõustuval kliendil on õigus 
igal ajal, 30päevase etteteatamise ajaga 
ning ilma rahalise karistuseta minna üle 
rändlushindadele, mis vastavad artikli 4 
nõuetele. Kõik rändlushinnad kuuluvad 
riigi reguleeriva asutuse järelevalve alla 
vastavalt artikli 8 lõikele 1, eesmärgiga 
teha kindlaks, kas need vastavad artiklis 4 
sätestatud keskmistele hindadele. 
Kasutajatel on võimalik 30 päeva varem 
kirjalikult ette teatades valida artikli 4 
nõuetele vastavad või mittevastavad 
rändlustasud või neist loobuda, tehes seda 
tasuta ja mis tahes arv kordi.

2. Koduteenuse osutajad kohandavad 
hiljemalt artikli 10 lõikes 5 sätestatud 
tähtajaks olemasolevate kasutajate 
tariifikavasid nii, et nende rändluskõnede 
tariifid ei ületa artiklis 4 sätestatud 
piirmäärasid, välja arvatud olemasolevate 
kasutajate puhul, kellele pärast käesoleva 
määruse jõustumist pakutakse ja kes 
nõustuvad lõikes 1 sätestatud 
rändlushindadega.

Or. en
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Selgitus

Operaatoritel on võimalus pakkuda rändlushindu, mis ületavad reguleeritud piirmäärasid. 
Pole vaja lisadagi, et igasugust kõrgemat rändlushinda peab tasakaalustama mõne muu 
kliendile pakutava eelisega, et klient kõrgema rändlushinnaga nõustuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 198
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 C (uus)

1 c. Lisaks lõikes 2 sätestatud ühenduse 
tarbija tariifile pakub iga koduteenuse 
osutaja õiglastel tingimustel 
kindlasummalist kuu koondhinda, mille 
kohta ei kehti mingid piirmäärad. 
Koondhind hõlmab rahvusvahelisi kõne- ja 
andmeside rändlusteenuseid (sealhulgas 
SMS ja MMS) ühenduse piires.

Or. xm

Selgitus

Vaid iga uus klient tuleks automaatselt seadistada tarbijakaitsetariifile. Sealjuures on kliendil 
igal ajal võimalik minna üle tema jaoks soodsamale tariifile. See pakub ettevõtjatele 
stiimuleid uuenduslike hinnamudelite loomiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gunnar Hökmark

Muudatusettepanek 199
ARTIKKEL 5

Reguleeritud rändluskõnede eest jaetasude 
ülempiiri kohaldamise ajastamine
Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Operaatorid on konkurentsi surve all sunnitud jaehindu vähendama, seda ei peaks kuidagi 
reguleerima. Konkurents riiklikul tasandil tagab kulude kokkuhoiu ülekandumise kliendile.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel

Muudatusettepanek 200
ARTIKKEL 5

Reguleeritud rändluskõnede eest jaetasude 
ülempiiri kohaldamise ajastamine
Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Välja on jäetud tehtud kõnede reguleerimise jõustumine samal ajal hulgimüügi tasandil ja 
vastuvõetud kõnede tasandil reguleerimise jõustumisega.

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

Muudatusettepanek 201
ARTIKKEL 5

Reguleeritud rändluskõnede eest jaetasude
ülempiiri kohaldamise ajastamine
Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Turumoonutuste vältimiseks ja mobiiliteenuse osutajate konkurentsivõime säilitamiseks tuleb 
rahvusvahelise rändlusteenuse hindasid reguleerida vaid hulgimüügi tasandil, mitte jaemüügi 
tasandil. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 202
ARTIKKEL 5

Reguleeritud rändluskõnede eest jaetasude 
ülempiiri kohaldamise ajastamine
Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist. 

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 203
ARTIKKEL 5 A (uus)

Artikkel 5 a
Jaehinnad rändluskõnede eest ELis ei tohi 
hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist olla suuremad kui 
riigisiseste kõnede hinnad.

Or. de

Selgitus

Jaehindade alandamiseks tuleb kõigepealt alandada hulgihindasid, et allahindlused 
kanduksid üle jaeturule. Vaba konkurentsi ja Euroopa siseturu tagamiseks tuleb hinnad ühe 
aasta jooksul kohandada jaeturu hindadele vastavaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 204
ARTIKKEL 5

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Artiklis 3 ja artiklis 4 sätestatud kohustused 
jõustuvad käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval.

Or. en

Selgitus

Tasude ülempiiride kohene kohaldamine nii hulgi- kui ka Jaemüügi tasandil on hindade 
languseks vaieldamatult vajalik. See on määruse esimeseks esmatähtsaks eesmärgiks. Peale 
selle, ehkki operaatorid teatasid eelmisel aastal märkimisväärsest hinnaalandusest 
hulgimüügi tasandil, jäid jaehinnad endiselt kõrgeks. Seetõttu pole ooteaja klausel vajalik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Muudatusettepanek 205
ARTIKLI 5 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Artiklites 3 ja 7 sätestatud kohustused 
jõustuvad kaks kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. de
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Selgitus

Ettevõtjatele tuleb tagada teatud aeg uute nõudmistega kohanemiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 206
ARTIKLI 5 LÕIGE -1 A (uus)

-1 a. Artiklis 3 ja artiklis 7 sätestatud 
kohustused jõustuvad kaks kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ján Hudacký

Muudatusettepanek 207
ARTIKKEL 5

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist. 

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kaks kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Jaetasudega seotud kohustused jõustuvad 
üks kuu pärast hulgimüügitasudega seotud 
kohustuste jõustumist.

Or. en

Selgitus

Operaatoritel on vaja piisavalt aega, et sõlmida kahepoolseid rahvusvahelise rändluse 
lepinguid ja et võtta muid meetmeid reguleeritud hindade rakendamiseks. Esitatud 
kahekuuline ajavahemik peaks pakkuma piisavalt aega läbirääkimisteks ja üks lisakuu peaks 
võimaldama tööstusel valmistada ette reguleeritud jaemüügi hinnapaketid lõpptarbijatele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 208
ARTIKLI 5 LÕIGE -1 A (uus)

-1 a. Artiklis 3 sätestatud kohustused 
jõustuvad kolm kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en



PE 384.658v03-00 86/94 AM\660783ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Hulgimüügi piirmäärasid tuleb rakendada enne jaemüügi piirmäärade jõustumist, et vältida 
hulgi- ja jaehindade liiga väikese erinevuse probleemi eriti väiksemate operaatorite puhul, 
kes peavad vähendama oma hulgimüügikulusid, et toetada madalamaid jaehindu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 209
ARTIKKEL 5

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Artiklis 4 sätestatud esialgne jaemüügi 
garantiimäär kehtestatakse hiljemalt kolm 
kuud pärast käesoleva määruse jõustumist 
ja sellest tulenevad kohustused jõustuvad 
hiljemalt kuus kuud pärast nimetatud 
kuupäeva.

Or. es

Selgitus

Asjaomased kohustused peavad jõustuma nii kiiresti kui võimalik, ehkki riikide 
reguleerivatele asutustele tuleb anda piisavalt aega riiklikul tasemel tasude kehtestamiseks ja 
asjaomastel operaatoritel tuleb võimaldada kohandada oma hindu ja teenuseid kõnealuste 
kohustustega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 210
ARTIKKEL 5

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist Euroopa Liidu Teatajas, kui 
kehtestatud kriteeriumidel põhinev 
hindamine näitab, et koduteenuse osutajad 
ei ole eespool toodud tähtajaks teinud 
mõistlikke hinnaalandusi jaemüügiturul.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romano Maria La Russa

Muudatusettepanek 211
ARTIKKEL 5

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kuus kuud pärast käesoleva määruse 

Artiklis 3 ja artiklis 4 sätestatud kohustused 
jõustuvad kolm kuud pärast käesoleva 



AM\660783ET.doc 87/94 PE 384.658v03-00
Freelance-tõlge

ET

jõustumist. määruse jõustumist.

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kolm kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Vastavust artikli 4 a sätetele 
hinnatakse esimest korda üheksa kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist ja 
seejärel iga kuue kuu järel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 212
ARTIKKEL 5

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

1. Artiklis 3 sätestatud kohustused jõustuvad 
kolm kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. fr

Selgitus

Kolmekuuline ajavahemik enne määruse jõustumist on hulgimüügihindade puhul vajalik, sest 
operaatorid vajavad aega uute tariifide rakendamiseks oma kehtivate rändluslepingute 
kontekstis.

Jaemüügihindade puhul on vajalik kuuekuuline ajavahemik, et võimaldada operaatoritel 
kindaks määrata ja rakendada uusi tariife ja pakkumisi, teostada vajalikud tehnilised 
korraldused, valmistada ette tarbijate teavitamismaterjalid ja luua äriühingute ja tarbijate 
tugirühmad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giles Chichester

Muudatusettepanek 213
ARTIKKEL 5

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist. 

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kolm kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist vastavalt artikli 10 lõikele 5.

Or. en
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Selgitus

Hulgimüügi reguleerimine peab jõustuma kaks kuud pärast käesoleva määruse avaldamist (et 
anda aega asjaajamise korra sisseviimiseks, nt arvete koostamiseks). Lisaks on enne 
jaemüügi kontrolli kohaldamist vajalik veel ühekuuline ajavahemik, et võimaldada jaemüügi 
asjaajamise korra jõustumist ja vältida rahavoo probleeme, kui alandatud hulgihindade tulud 
ei ole veel realiseeritud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Muudatusettepanek 214
ARTIKKEL 5

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kolm kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. de

Selgitus

Eurotariif tuleb kasutusele võtta kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 215
ARTIKKEL 5

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist. 

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad 
kolm kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 216
ARTIKLI 5 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Artiklis 4 sätestatud kohustused
jõustuvad kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist. Vastavust artikli 4 
lõike 2 sätetele hinnatakse esimest korda 
kaksteist kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist ja seejärel iga kuue kuu järel.

Or. fr
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Selgitus

Kolmekuuline ajavahemik enne määruse jõustumist on hulgimüügihindade puhul vajalik, sest 
operaatorid vajavad aega uute tariifide rakendamiseks oma kehtivate rändluslepingute 
kontekstis.

Jaemüügihindade puhul on vajalik kuuekuuline ajavahemik, et võimaldada operaatoritel 
kindaks määrata ja rakendada uusi tariife ja pakkumisi, teostada vajalikud tehnilised 
korraldused, valmistada ette tarbijate teavitamismaterjalid ja luua äriühingute ja tarbijate 
tugirühmad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel

Muudatusettepanek 217
ARTIKKEL 6

Kõnede vastuvõtmise jaetasud ühenduses 
rändlemise korral 
Jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
vastuvõtmise eest nõuda külastatavas 
võrgus rändlemise puhul, ei tohi 
minutihinna alusel ületada 130% selle 
kõne tegemise eest kohaldatavast, artikli 10 
lõike 3 kohaselt avaldatud keskmisest 
mobiilikõne lõpetamise tasu määrast. Selles 
artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad 
kõiki reguleeritud rändluskõne 
pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, 
nagu ühekordsed või valikulised tasud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühendatud artikliga 4.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Muudatusettepanek 218
ARTIKKEL 6

Kõnede vastuvõtmise jaetasud ühenduses 
rändlemise korral
Jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
vastuvõtmise eest nõuda külastatavas 

välja jäetud
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võrgus rändlemise puhul, ei tohi 
minutihinna alusel ületada 130% selle 
kõne tegemise eest kohaldatavast, artikli 10 
lõike 3 kohaselt avaldatud keskmisest 
mobiilikõne lõpetamise tasu määrast. Selles 
artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad 
kõiki reguleeritud rändluskõne 
pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, 
nagu ühekordsed või valikulised tasud.

Or. de

Selgitus

Jaeturu ulatuslikust reguleerimisest tuleb loobuda. Eurotariif tagab, et rändlusklientidele 
tuleb igal juhul pakkuda läbipaistvamat ja tarbijasõbralikumat hinda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 219
ARTIKKEL 6

Kõnede vastuvõtmise jaetasud ühenduses 
rändlemise korral 
Jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
vastuvõtmise eest nõuda külastatavas 
võrgus rändlemise puhul, ei tohi 
minutihinna alusel ületada 130% selle 
kõne tegemise eest kohaldatavast, artikli 10 
lõike 3 kohaselt avaldatud keskmisest 
mobiilikõne lõpetamise tasu määrast. Selles 
artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad 
kõiki reguleeritud rändluskõne 
pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, 
nagu ühekordsed või valikulised tasud.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kõnealust tüüpi kõned on juba hõlmatud artikliga 4.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 220
ARTIKKEL 6
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Kõnede vastuvõtmise jaetasud ühenduses 
rändlemise korral
Jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
vastuvõtmise eest nõuda külastatavas 
võrgus rändlemise puhul, ei tohi 
minutihinna alusel ületada 130% selle 
kõne tegemise eest kohaldatavast, artikli 10 
lõike 3 kohaselt avaldatud keskmisest 
mobiilikõne lõpetamise tasu määrast. Selles 
artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad 
kõiki reguleeritud rändluskõne 
pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, 
nagu ühekordsed või valikulised tasud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 221
ARTIKKEL 6

Kõnede vastuvõtmise jaetasud ühenduses 
rändlemise korral
Jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
vastuvõtmise eest nõuda külastatavas 
võrgus rändlemise puhul, ei tohi 
minutihinna alusel ületada 130% selle 
kõne tegemise eest kohaldatavast, artikli 10 
lõike 3 kohaselt avaldatud keskmisest 
mobiilikõne lõpetamise tasu määrast. Selles 
artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad 
kõiki reguleeritud rändluskõne 
pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, 
nagu ühekordsed või valikulised tasud.

välja jäetud

Or. en

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

Muudatusettepanek 222
ARTIKKEL 6

Kõnede vastuvõtmise jaetasud ühenduses 
rändlemise korral
Jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
vastuvõtmise eest nõuda külastatavas 
võrgus rändlemise puhul, ei tohi 
minutihinna alusel ületada 130% selle 
kõne tegemise eest kohaldatavast, artikli 10 
lõike 3 kohaselt avaldatud keskmisest 
mobiilikõne lõpetamise tasu määrast. Selles 
artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad 
kõiki reguleeritud rändluskõne 
pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, 
nagu ühekordsed või valikulised tasud.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Turumoonutuste vältimiseks ja mobiiliteenuse osutajate konkurentsivõime säilitamiseks tuleb 
rahvusvahelise rändlusteenuse hindasid reguleerida vaid hulgimüügi tasandil, mitte jaemüügi 
tasandil . 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gunnar Hökmark

Muudatusettepanek 223
ARTIKKEL 6

Kõnede vastuvõtmise jaetasud ühenduses 
rändlemise korral
Jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
vastuvõtmise eest nõuda külastatavas 
võrgus rändlemise puhul, ei tohi 
minutihinna alusel ületada 130% selle 
kõne tegemise eest kohaldatavast, artikli 10 
lõike 3 kohaselt avaldatud keskmisest 
mobiilikõne lõpetamise tasu määrast. Selles 
artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad 
kõiki reguleeritud rändluskõne 
pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, 

välja jäetud
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nagu ühekordsed või valikulised tasud.

Or. en

Selgitus

Operaatorid on konkurentsi surve all sunnitud jaehindu vähendama, seda ei peaks kuidagi 
reguleerima. Konkurents riiklikul tasandil tagab kulude kokkuhoiu ülekandumise kliendile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Daniel Caspary

Muudatusettepanek 224
ARTIKKEL 6

Jaemüügi kogutasu (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
vastuvõtmise eest nõuda külastatavas 
võrgus rändlemise puhul, ei tohi 
minutihinna alusel ületada 130% selle 
kõne tegemise eest kohaldatavast, artikli 10 
lõike 3 kohaselt avaldatud keskmisest 
mobiilikõne lõpetamise tasu määrast. Selles 
artiklis nimetatud piirmäärad sisaldavad
kõiki reguleeritud rändluskõne pakkumisega 
seotud muutumatuid osiseid, nagu 
ühekordsed või valikulised tasud.

Koduteenuse osutaja ei tohi oma 
rändluskliendilt nõuda mingit tasu. See 
hõlmab kõiki reguleeritud rändluskõne 
pakkumisega seotud muutumatuid osiseid, 
nagu ühekordsed või valikulised tasud. 
Samas ei tohi külastatava võrgu operaator 
koduteenuse osutajalt nõuda mingit tasu.

Or. de

Selgitus

ELis rändluse reguleerimise ambitsioonika lähenemisviisi eesmärgiks peab olema see, et 
kõnede vastuvõtmine on tasuta kogu Euroopa Liidus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 225
ARTIKKEL 6

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

Jaemüügi eurotariif (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
vastuvõtmise eest nõuda külastatavas võrgus 
rändlemise puhul, ei tohi minutihinna alusel 
ületada 100% selle kõne tegemise eest 
kohaldatavast, artikli 10 lõike 3 kohaselt 
avaldatud keskmisest mobiilikõne 
lõpetamise tasu määrast. Selles artiklis 
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nimetatud piirmäärad sisaldavad kõiki 
reguleeritud rändluskõne pakkumisega 
seotud muutumatuid osiseid, nagu 
ühekordsed või valikulised tasud.

nimetatud piirmäärad sisaldavad kõiki 
reguleeritud rändluskõne pakkumisega 
seotud muutumatuid osiseid, nagu 
ühekordsed või valikulised tasud.

Or. it

Selgitus

Absoluutväärtuses kaldub keskmine mobiilikõne lõpetamise tasu määr juba kõnesid 
vastuvõtvate tarbijate jaoks kõrge olema. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel

Muudatusettepanek 226
ARTIKKEL 6 A (uus)

Artikkel 6 a
Mobiilikõnede suunamine

Rändluskliente ei takistata külastatava 
võrgu valimisel mobiilikõnede 
suunamistehnikaga. Külastatava võrgu 
valik jääb vabaks, kuni klient oma seadme 
välja lülitab või külastatavast võrgust 
lahkub.

Or. en


