
PR\649863ET.doc PE 384.334v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

ESIALGNE
2006/0133(COD)

9.1.2007

***I
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja 
millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta
(KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Paul Rübig

Arvamuse koostaja(*):
Joseph Muscat, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

(*) Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö – kodukorra artikkel 47



PE 384.334v01-00 2/26 PR\649863ET.doc

ET

PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.



PR\649863ET.doc 3/26 PE 384.334v01-00

ET

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT..5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................23

(*) Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö – kodukorra artikkel 47



PE 384.334v01-00 4/26 PR\649863ET.doc

ET



PR\649863ET.doc 5/26 PE 384.334v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja millega 
muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise 
reguleeriva raamistiku kohta
(KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0382)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artiklit 95,
mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0244/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja majandus- ja 
rahanduskomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjon 
arvamusi (A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
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 

(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 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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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.

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 ei peegelda 
korrektselt kulusid.

Muudatusettepanek 2
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.

Selgitus

Viimastel kuudel on toimunud pidev arutelu, mis on operaatorite teadlikkust suurendanud. 
Tööstus näib juba hindade reguleerimist ootavat. Seetõttu ei ole edasine viivitamine 
õigustatud.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 15 A (uus)

(15 a) Hulgimüügi tasandil ei tohiks 
ühelgi vastuvõtval võrguoperaatoril olla 
võimalust sellest minutitasu ülempiirist 
kõrgemaid tasusid nõuda. Samuti tuleks 
jaemüügi tasandil kehtestada minutitasu 
ülempiirist madalam või sellega võrdne 
tariif (eurotariif), mida klientidel peaks 
alati olema võimalik valida ja mida neil 
peaks olema võimalik kombineerida 
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ükskõik millise riiklike teenuste tariifide 
komplektiga.

Selgitus

Minutitasu ülempiiri 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 teadliku valiku. 

Muudatusettepanek 4
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 tegemise ja vastuvõtmisega
seotud asjakohaseid elemente (sealhulgas 
üldkulud, signalisatsioon, kõne algatamine, 
transiit ja lõpetamine) Kuna näib, et 
rahvusvaheliste rändlusteenuste 
osutamise kulude erinevus külastatavas 
riigis tehtud või vastuvõetud kõnede, 
kliendi koduriiki või koduriigist või 
kolmandasse riiki või kolmandast riigist 
tehtud kõnede vahel on väike, tuleks 
maksimaalse hulgihinna arvutamisel 
kasutada ühtset kordajat.

Muudatusettepanek 5
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 

(19) Hinna ülempiir rahvusvahelise 
rändluskõne pakkumise eest hulgimüügi 
tasandil peaks põhinema minutimaksu 
keskmisel mobiilikõne lõpetamise tasu 
määral, mida arvutatakse keskmise määra 
näol maksimumhinna kehtimise ajal ja 
väljaspool seda olulise turujõuga 
ettevõtjate jaoks, kuna sellised lõpetustasu 
määrad on vastavalt elektroonilise side 
2002. aasta õiguslikule raamistikule juba 
õigusliku järelevalve objektid ja seepärast 
peaksid olema kindlaks määratud viitega 
kulupõhisuse põhimõttele. Võttes arvesse 
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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 kordsel, 
peaks seetõttu tagama, et reguleeritavate 
rändlusteenuste osutamise tegelikud kulud 
kaetakse.

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 kordsel, 
peaks seetõttu tagama, et reguleeritavate 
rändlusteenuste osutamise tegelikud kulud 
kaetakse.

Selgitus

Andmete kohaselt reguleerivad enamuse liikmesriikide reguleerivad asutused mobiilikõne 
lõpetamise tasusid keskmise määrana maksimumhinna kehtimise ajal ja väljaspool seda. 
Seetõttu näib selline alus vähem manipulatsioonialdis kui ainult maksimumhinna kehtimise 
ajaga arvestamine.

Muudatusettepanek 6
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) Vabatahtlikule eurotariifile 
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.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 20 A (uus)

(20 a) Et suurendada rahvusvaheliste 
mobiilandmesideteenuste turul 
konkurentsi ja muuta uute teenuste, nagu 
MMSi (multimeediateenuse), 



PR\649863ET.doc 9/26 PE 384.334v01-00

ET

mobiilinterneti ja mobiiltelevisiooni tasud 
kliendi jaoks läbipaistvaks ja 
võrreldavaks, peaksid koduteenuse 
osutajad olema kohustatud pakkuma 
lisaks eurotariifile ka kindlasummalist 
kuu koondhinda, mis hõlmaks kõiki 
koduteenuse osutaja pakutavaid 
rahvusvahelisi rändlus- ja 
andmesideteenuseid. Kindlasummaline 
tasu peaks võimaldama klientidel võrrelda 
tariifide komplekte kogu Euroopas ja 
seega valida suurema arvu koduteenuse 
osutajate vahel.

Selgitus

Raportöör nõustub komisjoni üldise seisukohaga, et praeguse teabe (st mõjuhinnangu) põhjal 
jääks rahvusvaheliste andmeteenuste hindade reguleerimine väljapoole käesoleva määruse 
reguleerimisala. Sellegipoolest on kindlaid tõendeid, et andmeedastusturg ei toimi hästi. 
Üleeuroopalise kindlasummalise tasu kehtestamisega muutuksid tasude komplektid üle kogu 
Euroopa tarbija jaoks võrreldavaks. See soodustaks turul konkurentsi ja võiks viia andmeside 
rändlustasude alanemiseni. 

Muudatusettepanek 8
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

Muudatusettepanek 9
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 

välja jäetud
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peegeldaksid teenuse pakkumisega seotud 
kulusid ja annaksid tarbijatele suurema 
kindlustunde hindade suhtes, mis nad 
peavad maksma välismaal olles 
mobiiltelefonile vastamisel.

Muudatusettepanek 10
PÕHJENDUS 23

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 11
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, 
samuti andmete 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. Selle teabe hulka 
peaksid kuuluma häälkõnede tegemise ja 
vastuvõtmise ning andmete saatmise ja 
vastuvõtmise tasude kohta igas asjaomase 
liikmesriigi juurdepääsetavas külastatavas 
võrgus. Teabesisus tuleks esile tõsta 
määrade erinevusi maksimumhinna 
kehtimise ajal ja väljaspool seda ning 
võimalikke muid ajalisi erinevusi. 
Rändluskliendil peaks olema õigus saada 
ühe tunni jooksul pärast teise liikmesriigi 
territooriumile sisenemist oma 
koduteenuse osutajalt automaatne SMS-
sõnum või nägemispuudega kliendi puhul 
muu sobivat tüüpi sõnum 
personaliseeritud hinnateabega jaetasude 
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kohta, mida tema suhtes kohaldatakse 
kõne tegemisel ja vastuvõtmisel ning 
andmete saatmisel ja vastuvõtmisel 
külastatavas liikmesriigis. Klientidel 
peaks alati olema võimalus valida 
tõukerežiimi (automaatne SMS) ja 
tõmberežiimi (päringu korral saadetav 
SMS) vahel.

Muudatusettepanek 12
PÕHJENDUS 26 A (uus)

(26 a) 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 ja kindlasummalise kuu 
koondtasu kohta, samas ulatuses, nagu 
kliente teavitatakse erinevatest 
olemasolevatest rändlustariifidest. Samuti 
peaksid koduteenuse osutajad kliente 
teavitama sellest, kuidas lülituda ühelt 
kohustuslikult tariifikavalt teisele.

Muudatusettepanek 13
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 

(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 tegemise ja 
vastuvõtmise erihindadega ühenduse 
äärealadel ning vajadusega tagada, et need 
hinnad oleksid adekvaatselt kaetud 
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käesoleva määruse kohaldamist käsitlev 
ajakohastatud teave tehakse üldsusele 
kättesaadavaks. 

hulgiturul. Riiklikud reguleerivad 
asutused peaksid edastama järelevalve 
tulemused komisjonile iga kuue kuu järel 
pärast käesoleva määruse jõustumist. 
Teavet tuleks anda eraldi nii juriidilisest 
isikust klientide kui ette- või järelmaksu 
kasutavate klientide kohta. Pärast 
käesoleva määruse jõustumist peaks 
komisjon iga 12 kuu järel avaldama 
aruande ELi piires toimunud muutuste 
kohta. Riiklikud reguleerivad asutused
peaksid tagama, et käesoleva määruse 
kohaldamist käsitlev ajakohastatud teave 
tehakse üldsusele kättesaadavaks. 

Muudatusettepanek 14
PÕHJENDUS 31 A (uus)

(31 a) Hindade reguleerimine hulgimüügi 
tasandil tuleks lõpetada, kui kujuneb hästi 
toimiv börs, kus kaubeldakse 
rändlusminutite ja/või bittidega.

Selgitus

Hästitoimiv börs, kus anonüümselt kaubeldakse rändlusminutite ja/või bittidega, looks kõigile 
operaatoritele võrdse mänguruumi, diskrimineerimata väiksemaid või üksteisega otseselt 
konkureerivaid operaatoreid. Sel juhul kaoks vajadus sama tulemust andva 
hulgimüügihindade piirmäära järele.

Muudatusettepanek 15
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 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euroopa siseturu põhimõttel rajanev 
ühine mehhanism, 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 
ning uuenduste ja tarbijavaliku algatusi. 
Sellega kehtestatakse eeskirjad tasude 
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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.

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. 

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad, millega suurendatakse hindade 
läbipaistvust ning parandatakse 
hinnateabe, sealhulgas andmeedastuse 
hindu puudutava teabe edastamist 
rahvusvahelise rändlusteenuse 
kasutajatele.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT D

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

(d) reguleeritav rändluskõne –
mobiiltelefonikõne, mida rändlusklient 
alustab või mille ta võtab vastu 
külastatavas võrgus ja mis lõpetatakse 
üldkasutatavas telefonivõrgus ühenduses;

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 3 ESIMENE A LÕIK (uus)

Rahvusvaheliste rändlusteenuste 
osutamise eesmärgil on igal koduteenuse 
osutajal juurdepääs maapealsetele 
üldkasutatavatele 
mobiiltelefonivõrkudele, mis asuvad muus 
liikmesriigis kui koduvõrk, ja õigus neid 
võrke kasutada.
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Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 4 PEALKIRI

Jaemüügitasud reguleeritavate 
rändluskõnede tegemise eest

Jaemüügitasud reguleeritavate 
rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise 
eest

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 4 ESIMENE LÕIK

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.

Artikli 5 kohaselt ei tohi jaemüügi 
kogutasu (ilma käibemaksuta), mida 
koduteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
tegemise eest nõuda, ületada [x%] selle 
kõne tegemise eest kohaldatavast, 
käesoleva määruse I lisa kohaselt 
kindlaksmääratud maksimaalsest 
hulgitasust. Reguleeritud rändluskõnede 
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.
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 olemasolevate 
komponentidega seotud tingimusi või 
piiranguid. Eurotariifi võib liita mistahes 
tariifide komplektiga.

Selgitus

Standardse reguleeritud hinnaga osavõtutariifi kehtestamine kogu jaeturu reguleerimise 
asemel kaitseb tarbijat ja jätab samas tööstusele ruumi kasutaja individuaalsete vajadustega 



PR\649863ET.doc 15/26 PE 384.334v01-00

ET

kohandatud uute tariifikomplektide kasutuselevõtuks. Seoses läbipaistvusnõuetega, mis 
kohustavad tööstust tarbijale hinnateavet andma, saavad kliendid võimaluse teha turul 
leiduvate erinevate pakkumiste vahel teadlik valik. 

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 4 ESIMENE A LÕIK (uus)

1 a. Lisaks esimeses lõigus sätestatud 
eurotariifile 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.

Selgitus

Raportöör nõustub komisjoni üldise seisukohaga, et praeguse teabe (st mõjuhinnangu) põhjal 
jääks rahvusvaheliste andmeteenuste hindade reguleerimine väljapoole käesoleva määruse 
reguleerimisala. Sellegipoolest on kindlaid tõendeid, et andmeedastusturg ei toimi hästi. 
Üleeuroopalise kindlasummalise tasu kehtestamisega muutuksid tariifide komplektid üle kogu 
Euroopa tarbija jaoks võrreldavaks. See soodustaks turul konkurentsi ja võiks viia andmeside 
rändlustasude alanemiseni.

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 5 ESIMENE LÕIK

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

Artiklis 4 sätestatud kohustused jõustuvad
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval, 
vastavalt artikli 10 lõikele 5.

Selgitus

Viimastel kuudel on toimunud pidev arutelu, mis on operaatorite teadlikkust suurendanud. 
Tööstus näib juba hindade reguleerimist ootavat. Seetõttu ei ole edasine viivitamine 
õigustatud.

Muudatusettepanek 23
ARTIKKEL 6
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Artikkel 6
Kõnede vastuvõtmise jaetasud ühenduses 
rändlemise korral

välja jäetud

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.

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

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

1. Iga koduteenuse pakkuja annab oma 
rändlusklientidele personaliseeritud teavet 
jaetasude kohta, mida nende suhtes 
kohaldatakse kõne tegemisel ja SMS- ning 
MMS-sõnumite saatmisel ja vastuvõtmisel
ja muude rahvusvaheliste andmeside 
rändlusteenuste kasutamisel külastatavas 
liikmesriigis.

Muudatusettepanek 25
ARTIKLI 7 LÕIGE 2

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

välja jäetud
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Muudatusettepanek 26
ARTIKLI 7 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Ühe tunni jooksul pärast sisenemist 
oma koduteenuse osutaja liikmesriigist 
erineva liikmesriigi territooriumile on 
rändluskliendil õigus saada koduteenuse 
osutajalt automaatne SMS-sõnum või 
nägemispuudega kliendi puhul muu 
sobivat tüüpi sõnum, mis sisaldab ainult 
personaliseeritud hinnateavet jaetasude 
kohta, mida tema suhtes kohaldatakse 
kõne tegemisel ja SMS- ning MMS-
sõnumite saatmisel ja vastuvõtmisel, 
samuti kõigi muude andmesideteenuste 
kasutamisel igas külastatava liikmesriigi 
võrgus. Klientidel on igal ajal võimalus 
valida tõukerežiimi (automaatne 
hinnateave SMSiga) ja tõmberežiimi 
(hinnateave päringu korral saadetava 
SMSiga) vahel.

Muudatusettepanek 27
ARTIKLI 7 LÕIGE 3

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

3. Eespool viidatud teavitamisteenust 
osutatakse tasuta.

Muudatusettepanek 28
ARTIKLI 7 LÕIGE 4

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 29
ARTIKLI 7 LÕIGE 5
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5. Koduoperaatorid annavad uute klientide 
liitumisel neile täielikku teavet 
kohaldatavate rändlustasude kohta. 
Koduoperaatorid annavad oma klientidele 
kohaldatavate rändlustasude kohta teavet 
nii regulaarselt kui ka lisaks nende tasude 
oluliste muutuste korral.

5. Koduoperaatorid annavad uute klientide 
liitumisel neile täielikku teavet 
kohaldatavate rändlustasude kohta. Nad 
annavad oma klientidele kohaldatavate 
rändlustasude kohta teavet nii regulaarselt 
kui ka lisaks nende tasude oluliste 
muutuste korral. Koduteenuse pakkujad 
annavad viivitamata igale kliendile 
täielikku teavet artikli 4 esimeses lõigus 
sätestatud eurotariifi tingimuste ja artikli 
4 teises lõigus sätestatud kindlasummalise 
kuu koondhinna kohta ning selgitavad, 
kuidas ühelt kohustuslikult tariifilt teisele 
üle minna.

Muudatusettepanek 30
ARTIKLI 8 LÕIGE 6

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

6. Riiklikud reguleerivad asutused 
kontrollivad rändluskõneteenuste jae- ja 
hulgihindade muutumist klientidele 
rändlemise puhul ühenduses, eriti ühenduse 
äärealadel, ning edastavad sellise 
järelevalve tulemused komisjonile iga 
kuue kuu järel alates käesoleva määruse 
jõustumisest. Teavet antakse eraldi nii 
juriidilisest isikust klientide kui ette- või 
järelmaksu kasutavate klientide kohta.
Riiklike reguleerivate asutuste aruannete
põhjal ning Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühma arvamust arvesse 
võttes esitab komisjon 12 kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
parlamendile ja nõukogule analüüsi 
rahvusvaheliste hulgi- ja jaemüügi 
rändlushindade kohta ühenduses. Kui 
jaemüügi rändlushinnad ei ole pärast 
käesoleva määruse jõustumist 
märgatavalt langenud, kohandab 
komisjon vastavalt artikli 13 lõikes 2 
viidatud kontrolliga regulatiivmenetlusele 
I lisas nimetatud mobiilikõne lõpetamise 
tasumäära kordajat. 
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Muudatusettepanek 31
ARTIKLI 8 LÕIGE 6 A (uus) 

6 a. Riiklikud reguleerivad asutused 
kontrollivad SMS- ja muude 
andmesideteenuste hulgi- ja jaehindade 
muutumist klientidele rändlemise puhul 
ühenduses ning edastavad sellise 
järelevalve tulemused komisjonile iga 
kuue kuu järel alates käesoleva määruse 
jõustumisest. Teavet antakse juriidilisest 
isikust klientide ja ette- või järelmaksu 
kasutavate klientide kohta eraldi. 
Riiklike reguleerivate asutuste aruannete 
põhjal esitab komisjon 18 kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
parlamendile ja nõukogule analüüsi 
rahvusvaheliste andmeside 
rändlusteenuste hulgi- ja 
jaemüügihindade kohta ühenduses. Kui 
rahvusvahelised andmeside 
rändlushinnad ei ole pärast käesoleva 
määruse jõustumist märgatavalt 
langenud, hindab komisjon vajadust 
määruse vastuvõtmiseks, millega 
nimetatud hindu vähendataks, ja esitab 
vajadusel vastava ettepaneku.

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 12 ESIMENE LÕIK 

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

Komisjon vaatab üle käesoleva määruse 
toimimise ja annab sellest Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru mitte hiljem 
kui kaks aastat pärast selle jõustumise 
kuupäeva. Oma aruandes käsitleb komisjon 
reguleerimise jätkuva vajadusepõhjendusi,
sätte kehtestamise vajadust, mille kohaselt 
helistaja maksab, või võimalust selle 
lõpetamiseks turu arengute ja konkurentsi 
seisukohast ning hästitoimiva börsi 
olemasolu või puudumist, kus 
kaubeldakse rändlusminutite ja -bittidega.
Nimetatud eesmärgil võib komisjon nõuda 
liikmesriikidelt ja riiklikelt reguleerivatelt 
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asutustelt teavet, mis tuleb esitada ilma 
asjatu viivituseta.

Muudatusettepanek 33
I LISA

Artiklis 3 nimetatud reguleeritud 
rändluskõnede tegemise hulgihinnad

Artiklites 3 ja 4 nimetatud reguleeritud 
rändluskõnede tegemise hulgihinnad

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

Kogu hulgitasu, mida üks külastatava 
võrgu operaator võib nõuda rändluskliendi 
koduvõrgu mis tahes operaatorilt sellest 
külastatavast võrgust pärineva 
reguleeritava rändluskõne tegemise eest, ei 
tohi, minutihinna alusel, ületada summat, 
mis võrdub artikli 10 lõike 3 kohaselt 
avaldatud keskmise mobiilikõne 
lõpetamise tasuga, mis korrutatakse [y] 
kõigi kõnede puhul üldkasutatavasse 
telefonivõrku, vaatamata sellele, kas kõne 
tehakse külastatava võrgu asukohaks 
olevas liikmesriigis või muus kui 
külastatava võrgu asukohaks olevas 
liikmesriigis.

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

Muudatusettepanek 34
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT A

a) Riigi kaalutud keskmine mobiilikõne 
lõpetamise tasu – keskmine mobiilikõne 

a) Riigi kaalutud keskmine mobiilikõne 
lõpetamise tasu – keskmine mobiilikõne 
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lõpetamise tasu SMP operaatori kohta, 
kaalutud aktiivsete klientide arvu põhjal;

lõpetamise tasu SMP operaatori kohta, 
kaalutud kõneminutite koguarvu põhjal;

Muudatusettepanek 35
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT B

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

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

Muudatusettepanek 36
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT D

d) aktiivseid kliente SMP operaatori kohta 
– iga SMP operaatori enda aktiivsete 
klientide ja kõikide teiste selle SMP 
operaatori võrku kõnede lõpetamiseks 
kasutavate teenuseosutajate aktiivsete 
klientide üldarv;

välja jäetud

Muudatusettepanek 37
II LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT E

e) aktiivsed kliendid –aktiivsed 
mobiilikasutajad (mõlemad, nii ette- kui 
järelmaksu kasutavad), kes määratakse 
kindlaks vastavalt riiklike reguleerivate 
asutuste heakskiidetud meetoditele.

välja jäetud

Muudatusettepanek 38
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II LISA PUNKT 2

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

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

Sissejuhatus

Euroopa kodanike võimalus välismaal reisides oma mobiilsidevahendeid kasutada on 
Euroopa mobiilside siseturu võtmeelement. Praegusel rändlusturul esineb silmanähtavalt 
tõrkeid, mis takistavad Euroopa Liidu kodanikke ühest liikmesriigist teise liikudes 
mobiiltelefone kasutamast.

Me toetame üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires toimuvat rändlust käsitleva 
komisjoni ettepaneku üldist suunda. Sellele vaatamata näeme võimalusi teksti täiustamiseks 
seoses hindade läbipaistvuse suurendamisega tarbija jaoks, et võimaldada tarbijal teha 
teadlik valik, ja seoses mobiilsidevõrgu operaatoritele võrdse mänguruumi loomisega, et 
rändluse siseturul konkurentsi tekitada.

Euroopa Parlament mõistab komisjoni soovi seda turuosa puudutava praeguse teabe põhjal 
rahvusvaheliste mobiilandmesideteenuste hindu reguleerida, eriti seoses nõuetekohase 
mõjuhinnangu puudumisega. Sellele vaatamata juhib parlament tähelepanu tungivale 
vajadusele kõnealust turuosa hoolikalt hinnata ja jälgida, kuna seal näib esinevat ilmseid 
tõrkeid.

I. Turutõrked 

1. Ülikõrged hinnad
Rändlusklientidele pakutavate mobiilsideteenuste hinnatase vaheldub kõrgest ülikõrgeni. 
Kuigi õigustamatult kõrged on olnud eriti jaehinnad, leidub tõendeid, et ka hulgitasandil 
on hinnad, mida vastuvõtva võrgu operaatorid nõuavad, eriti väiksematelt operaatoritelt, palju 
kõrgemad kui vastuvõtvate operaatorite kulutused ja seega takistavad ausat konkurentsi. 

2. Vähene läbipaistvus 
Euroopa kodanikud vajavad sujuvat ja kvaliteetset sidet. See on ilmne, arvestades sellega, et 
igast kümnest ELi kodanikust kaheksal on mobiiltelefon ja mõnes liikmesriigis ületab 
kasutajate arv 100% (Itaalias 123,2%, Portugalis 117,1%, Ühendkuningriigis 116,3%)1. 
Seetõttu on läbipaistvad hinnakujundusmehhanismid hädavajalikud. Äritasandil peab 
läbipaistvus tagama siseturu toimimise. Äriettevõtte ja tarbija vaheliste suhete tasandil on 
peamiseks eesmärgiks anda tarbijale täielik ja võrreldav teave kehtivate hindade kohta, et 
võimaldada tal teadlikke valikuid teha.

II Telekommunikatsioonituru mittetoimimise kahjulikud tagajärjed

1. Lissaboni strateegia eesmärgid jäävad saavutamata
Lissaboni tegevuskava peamiseks eesmärgiks on muuta Euroopa 2010. aastaks kõige 
konkurentsivõimelisemaks teadmistepõhiseks majandusjõuks. Euroopa Ülemkogu 2005. aasta 

  
12005. aasta neljanda kvartali lõpu seisuga. 
Allikas: Credit Suisse, Prof. Gerpott’i analüüs.



PE 384.334v01-00 24/26 PR\649863ET.doc

ET

märtsi kohtumisel kutsuti komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles Lissaboni strateegiat uuesti 
käivitama, keskendudes uuesti majanduskasvule ja tööhõivele Euroopas. Õiglaselt toimiv 
tööturg võiks kasvu soodustada ja Euroopa majanduse konkurentsivõime suurenemisele kaasa 
aidata. Et tagada Euroopa turu ülemaailmne konkurentsivõime, on vaja dünaamilist 
tõketeta siseturgu. Põhjendamatult kõrged hinnad, mis takistavad kliente oma mobiiltelefone 
kasutamast, tekitavad teenuste siseturul tõkkeid.

2. Ei kujune teadmistel põhinevat siseturgu 
Mobiilsideturg on osa laiemast infoühiskonna teenuste turust ja hõlmab lisaks 
häälkõneteenustele ka uuemaid mobiilsideteenuseid. Eelkõige VOIP, kolmanda põlvkonna 
võrgud, GPS, traadita internet, mobiilinternet ja mobiiltelevisioon ning suuremahulist 
andmeedastust võimaldavad mobiiltelefonid on paljutõotavad uuendused, mida ei tohiks 
pidurdada ülepakutud hindadest tingitud vähene nõudmine.

3. Iseregulatsioon ei toimi 
Iseregulatsioon tähendaks, et operaatorid või ühendused kooskõlastaksid omavahel Euroopa 
tasandi tegevusjuhised. Operaatorid peaksid tagama märgatava hinnalanguse hulgi- ja 
jaetasandil. Näib, et selliseid ettepanekuid ei ole siiani veel esitatud. 

4. Mittetoimimise arvulised tõendid
Uuringud on näidanud, et: 

• peaaegu kaheksal kümnest Euroopa Liidu kodanikust on mobiiltelefon;
• mobiilikasutajad kasutavad väga palju rändlusteenuseid, enamus neist (üheksa 

kümnest) valib välismaal reisides selle võimaluse, selle asemel et osta uus SIM-kaart;
• selge enamus kasutajatest piirab välismaal reisides mobiilside kasutamist;
• liiga suured sidekulud on peamine põhjus (81% puhul küsitletutest), miks eurooplased 

välismaal reisides vähem mobiiltelefoni kasutavad; 
• hindade läbipaistvus on väga väike, igast kümnest küsitletust neljal puudub selge 

ettekujutus oma kõnede maksumusest;
• selge enamus Euroopa Liidu kodanikest (70% vastanutest) soovib, et EL asuks kõnede

ja tekstsõnumite hindu reguleerima, et rändlustasud ei oleks kohalikest hindadest 
põhjendamatult kõrgemad. 

B. Ettepanekud olukorra parandamiseks

Käesoleva määruse lõppeesmärgiks on hästitoimiva Euroopa telekommunikatsiooni siseturu 
loomine. Dünaamilist konkurentsi takistavad geograafilised tõkked tuleb ületada. Tuleb 
suurendada läbipaistvust nii tarbijate kui tööstuse jaoks ja see võib üldise eesmärgi 
saavutamisele osaliselt kaasa aidata.

5. Hulgimüügi reguleerimine

Hulgitasandi hindade reguleerimine on peamine hoob eelmainitud eesmärkide 
saavutamiseks. Hindade reguleerimine peaks looma võrdse mänguruumi suurtele ja 
väikestele, vanadele ja uutele (ligipääs turule), lõuna- ja põhjapoolsetele (turism) ning ida- ja 
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läänepoolsetele (sissetulekute tase) operaatoritele ja tagama konkurentsi. Ausa konkurentsi 
tagamiseks tuleb kõiki operaatoreid kohustada hulgitasandil rändlusteenuseid pakkuma.

Hulgihindade reguleerimise alused peavad olema läbipaistvad, manipuleerimiskindlad ja 
võrdselt kohaldatavad kõigis liikmesriikides ning ei tohiks reguleerivatele asutustele liiga 
suurt halduskoormust tekitada.

Hulgitasandil peaks reguleerimine põhinema kõigi 27 liikmesriigi keskmisena arvutatud 
mobiilikõne lõpetamise tasul. Hulgitasandi absoluutne hinnalagi arvutatakse keskmise 
mobiilikõne lõpetamise tasu korrutamise teel ühtse kordajaga. Ükski mobiilvõrgu 
operaator ei tohi nõuda teiselt operaatorilt sellest piirmäärast kõrgemat tasu.

Hulgitasandi hinnaregulatsioon peaks jõustuma viivimatatult.

6. Aegumisklausel

Kui tööstus peaks rajama kogu Euroopa rändlusturgu (sisenevad ja väljuvad kõned) hõlmava 
börsi, ei alluks operaatorid, kes kogu oma rändlusminutite mahuga sellel börsil kauplevad, 
enam hulgitasandi regulatsioonile.

7. Jaemüügi reguleerimine

Hindade reguleerimine jaetasandil peaks eelkõige tagama, et kui operaatorid hulgitasandil 
hindu alandavad, jõuaks see ka tarbijateni, jättes samas operaatoritele piisavalt ruumi uute 
teenuste ja tariifikomplektide sisseseadmiseks.

Jaetasandi hindade absoluutset ülemmäära kohaldatakse ainult reguleeritud jaetariifi 
(eurotariifi) puhul, mida kõik operaatorid on kohustatud pakkuma. See tariif peaks endast 
kujutama koondhinda kõne või ajaühiku kohta ja Euroopa Parlament või nõukogu võivad seda 
vajadusel muuta. Operaatorid on kohustatud andma täielikku teavet selle tariifi tingimuste 
kohta ja võimaldama tarbijal kergesti eurotariifile üle minna.

Et mobiilandmeside turul konkurentsi suurendada ja rändlushindade üleeuroopalist 
võrreldavust võimaldada, on operaatorid kohustatud pakkuma ka rahvusvahelist 
kindlasummalist kuu koondtasu. See kindlasummaline tasu peab hõlmama põhitasu, 
riiklikke ja rahvusvahelisi rändluskõne tasusid, tasu andmete mobiilülekande eest (SMS, 
MMS, mobiiltelevisioon jne) ja tasu kliendile hiljem pakutud teenuste eest. Kindlasummalise 
tasu suhtes ei kehti hinnaregulatsioon. 

Kui operaatorid on täitnud mõlemad nõudmised (eurotariif ja kindlasummaline koondtasu), ei 
kuulu reguleerimise alla ükski muu olemasolev või uus rahvusvaheline rändlustariifide 
mudel, jättes nii operaatoritele vabad käed oma teenusekomplektide kujundamiseks.
Jaetasandi hinnaregulatsioon peaks jõustuma viivitamata ja aeguma siis, kui geograafilised 
hinnatõkked on ületatud ning hästitoimiv siseturg loodud.
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8. Läbipaistvus

Aktiivne "tõukesüsteem" on eelistatavam kui päringu peale antav hinnateave 
("tõmbesüsteem"). Rämpsposti vältimiseks peab teave piirduma hindade näitamisega ja 
tarbijatele tuleb anda võimalus soovi korral „tõmbesüsteemile” ümber lülituda.

Kliente tuleb reaalajas teavitada nende rändluse käigus tekkivatest kuludest.

Tuleb säilitada klientide teavitamise kulude proportsionaalsus. 

Et hulgitasandil tehtud hinnavähendusi edasi kanda, tuleb suurendada läbipaistvust seoses 
hindadega, mida erinevad operaatorid nõuavad. Kuni ei eksisteeri üleeuroopalist reguleerivat 
asutust, jääb läbipaistvuse tagamine riiklike reguleerivate asutuste ülesandeks.

9. Edasised sammud

Euroopa Parlament palub komisjonil hoolikalt jälgida hindade muutumist rahvusvahelised 
mobiilandmesides ja hinnata selle valdkonna edasise reguleerimise vajalikkust. Raportöör 
juhib tähelepanu suurele riskile, mis liiga kõrgete hindade tõttu uuendusliku tehnoloogia ja 
teenuste kasutuselevõtmisega kaasneb. 

C. Eesmärgid 

Selles kontekstis tuleb ettepaneku kohase regulatsiooni abil saavutada tasakaalustatud 
lähenemine, võttes arvesse nii tarbija kui mobiiltelekommunikatsiooni valdkonna 
ettevõtjate huvisid. Sel teel peaks olema võimalik saavutada rändlushindade märgatav langus 
ja säilitada mobiilsideoperaatorite konkurentsivõimet ning võrdset mänguruumi.


