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Muudatusettepanek 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Sylvana Rapti, 
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Seni kuni riigisiseste ja 
rändluskõnede hindade vahel on olulised 
erinevused, ei saa öelda, et eksisteerib 
ühtne telekommunikatsiooniturg; seega 
peaks käesoleva määruse lõppeesmärk 
olema rändlustasude lõplik kõrvaldamine, 
asutades sellega kogu ELi hõlmava 
mobiilside turu.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Seni kuni riigisiseste ja 
rändluskõnede hindade vahel on olulised 
erinevused, ei saa öelda, et eksisteerib 
ühtne telekommunikatsiooniturg; seega 
peaks käesoleva määruse lõppeesmärk 
olema rändlustasude lõplik kõrvaldamine, 
asutades sellega kogu ELi hõlmava 
mobiilside turu.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Anna Hedh



PE478.641v01-00 4/175 AM\888019ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Rändlus- ja riigisiseste tariifide 
vahelise erinevuse vähendamine 
eesmärgiga see 2015. aastaks kaotada oli 
komisjoni ettepanek võrdlusuuringute 
raamistikus 2011–2015 ja seejärel kiitsid 
liikmesriigid selle 2009. aasta novembris1

heaks. See eesmärk on märgitud ära ka 
komisjoni teatises „Euroopa digitaalne 
tegevuskava”2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM(2010) 0245.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Kõrgemad riigisisesed kõnede, 
SMSide ja andmeside tariifid (kaasa 
arvatud need, mis on seotud mõne teise 
riigiga kui koduriik) võrreldes 
rändlustariifidega ei ole tarbijale 
kasulikud ning moonutavad turgu; alates 
2012. aastast ei tohi seega riigisisesed 
tariifid ületada rändlustariifidele 
määratud jaehinna hinnalage.

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Selleks et saavutada ühtne 
telekommunikatsiooniturg, peaks igat 
samasse gruppi kuuluvat 
telekommunikatsiooni ettevõtet 
julgustama viima oma riiklikud litsentsid 
ühe Euroopa operaatori alla; tulevikus 
peaksid mobiilsidevõrgu kehtivad 
telekommunikatsiooni litsentsid ning 
uued litsentsid katma ühe liikmesriigi 
asemel terve Euroopa territooriumi.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üldkasutatavate mobiilsidevõrkude 
kasutajate (näiteks üliõpilased, ärireisijad 
ja turistid) poolt kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenuste eest makstavate 
hindade kõrge tase mobiiltelefoni 
kasutamisel välisriigis kõikjal liidus on 
tarbijate, riikide reguleerivate asutuste ja 
liidu institutsioonide jaoks mureküsimus. 
Ülemäärased jaehinnad tulenevad 
välismaise vastuvõtva võrguoperaatori 
nõutavatest kõrgetest hulgihindadest ja 
paljudel juhtudel ka tarbija
võrguoperaatori nõutavatest kõrgetest 
jaemüügi lisatasudest. Hulgihindade 
langetamise mõju jaetarbijad sageli ei 
tunneta. Kuigi mõned operaatorid on 
viimasel ajal kehtestanud tariifiskeeme, 

(2) Üldkasutatavate mobiilsidevõrkude 
kasutajate (näiteks üliõpilased, ärireisijad 
ja turistid) poolt kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenuste eest makstavate 
hindade kõrge tase mobiiltelefoni 
kasutamisel välisriigis kõikjal liidus on 
tarbijate, riikide reguleerivate asutuste ja 
liidu institutsioonide jaoks mureküsimus. 
Ülemäärased jaehinnad tulenevad 
välismaise vastuvõtva võrguoperaatori 
nõutavatest kõrgetest hulgihindadest ja 
paljudel juhtudel ka klient võrguoperaatori 
nõutavatest kõrgetest jaemüügi 
lisatasudest. Hulgihindade langetamise 
mõju jaehindades kliendile sageli ei 
kajastata. Kuigi mõned operaatorid on 
viimasel ajal kehtestanud tariifiskeeme, 
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mis pakuvad klientidele soodsamaid 
tingimusi ja mõnevõrra madalamaid hindu, 
on endiselt ilmne, et kulude ja hindade 
vaheline suhe ei ole kaugeltki selline, nagu 
tavaliselt on konkurentsile rajatud turul.

mis pakuvad klientidele soodsamaid 
tingimusi ja mõnevõrra madalamaid hindu, 
on endiselt ilmne, et kulude ja hindade 
vaheline suhe ei ole kaugeltki selline, nagu 
tavaliselt on konkurentsile rajatud turul.
(See muudatus on tehtud läbivaatamisel 
oleva õigusakti teksti kohta tervikuna; selle 
vastuvõtmine eeldab tehnilisi kohandusi 
terves tekstis.)

Or. fr

Selgitus

Termin „tellija” katab ainult tarbijaid, kellel on tellimus, see tähendab „paketihind”. 
Terminiga „klient” saab hõlmata ka tarbijaid, kellele ei esitata arveid regulaarselt, nimelt 
neid, kes kasutavad ettemaksega kõnekaarte. Ingliskeelses versioonis on valitud sõna 
„customers”. See on neutraalsem kui „tellija” prantsuskeelses versioonis.

Muudatusettepanek 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Konkurentsi puudumine 
rändlusteenuste turul pidurdab 
telekommunikatsiooni ühtse turu 
arendamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Rändlustariifide kõrged hinnad on 
kodanikele oluliseks takistuseks, kui 
tegemist on õppimise või töötamisega 
riigis, mis ei ole nende koduriik.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Andmed, mis käsitlevad kogu liitu 
hõlmavate kõne-, SMS- ja andmeside-
rändlusteenuste hinna muutusi pärast 
määruse (EÜ) nr 717/2007 ja seda muutva 
määruse (EÜ) nr 544/2009 jõustumist, 
sealhulgas eelkõige riikide reguleerivate 
asutuste kogutud ja igas kvartalis 
elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) kaudu 
esitatud andmed, ei võimalda järeldada, et
reguleerivate meetmete puudumise korral 
on hulgi- ja jaemüügitasandi konkurents 
mõistlikult väljakujunenud ja tõenäoliselt 
ka pärast 2012. aasta juunit jätkusuutlik. 
Andmed osutavad sellele, et hulgi- ja 
jaehinnad jäävad endiselt määrusega (EÜ) 
nr 717/2007, mida on muudetud määrusega 
(EÜ) nr 544/2009, kehtestatud piirhindade 
raamesse või on nendele lähedased ning 
allpool kõnealuseid piirhindu on 
konkurents piiratud.

(16) Andmed, mis käsitlevad kogu liitu 
hõlmavate kõne-, SMS- ja andmeside-
rändlusteenuste hinna muutusi pärast 
määruse (EÜ) nr 717/2007 ja seda muutva 
määruse (EÜ) nr 544/2009 jõustumist, 
sealhulgas eelkõige riikide reguleerivate 
asutuste kogutud ja igas kvartalis 
elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) kaudu 
esitatud andmed, ei võimalda järeldada, et 
reguleerivate meetmete puudumise korral 
on hulgi- ja jaemüügitasandi konkurents 
mõistlikult väljakujunenud ja tõenäoliselt 
ka pärast 2012. aasta juunit jätkusuutlik. 
Andmed osutavad sellele, et hulgi- ja 
jaehinnad jäävad endiselt määrusega (EÜ) 
nr 717/2007, mida on muudetud määrusega 
(EÜ) nr 544/2009, kehtestatud piirhindade 
raamesse või on nendele lähedased ning 
allpool kõnealuseid piirhindu on 
konkurents piiratud, mille tulemuseks on 
teenuseosutajate ülemäärane kasum 
Euroopa tarbijate arvel.

Or. nl

Muudatusettepanek 39
Christian Engström, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Andmed, mis käsitlevad kogu liitu 
hõlmavate kõne-, SMS- ja andmeside-
rändlusteenuste hinna muutusi pärast 
määruse (EÜ) nr 717/2007 ja seda muutva 
määruse (EÜ) nr 544/2009 jõustumist, 
sealhulgas eelkõige riikide reguleerivate 
asutuste kogutud ja igas kvartalis 
elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) kaudu 
esitatud andmed, ei võimalda järeldada, et 
reguleerivate meetmete puudumise korral 
on hulgi- ja jaemüügitasandi konkurents 
mõistlikult väljakujunenud ja tõenäoliselt 
ka pärast 2012. aasta juunit jätkusuutlik. 
Andmed osutavad sellele, et hulgi- ja 
jaehinnad jäävad endiselt määrusega (EÜ) 
nr 717/2007, mida on muudetud määrusega 
(EÜ) nr 544/2009, kehtestatud piirhindade 
raamesse või on nendele lähedased ning 
allpool kõnealuseid piirhindu on 
konkurents piiratud.

(16) Andmed, mis käsitlevad kogu liitu 
hõlmavate kõne-, SMS- ja andmeside-
rändlusteenuste hinna muutusi pärast 
määruse (EÜ) nr 717/2007 ja seda muutva 
määruse (EÜ) nr 544/2009 jõustumist, 
sealhulgas eelkõige riikide reguleerivate 
asutuste kogutud ja igas kvartalis 
elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) kaudu 
esitatud andmed, ei võimalda järeldada, et 
reguleerivate meetmete puudumise korral 
on hulgi- ja jaemüügitasandi konkurents 
mõistlikult väljakujunenud ja tõenäoliselt 
ka pärast 2012. aasta juunit jätkusuutlik. 
Andmed osutavad sellele, et hulgi- ja 
jaehinnad on senini palju kõrgemad kui 
omamaised hinnad ja jäävad endiselt 
määrusega (EÜ) nr 717/2007, mida on 
muudetud määrusega (EÜ) nr 544/2009, 
kehtestatud piirhindade raamesse või on 
nendele lähedased ning allpool kõnealuseid 
piirhindu on konkurents piiratud.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Määruse (EÜ) nr 717/2009 (mida on 
muudetud määrusega (EÜ) nr 544/2009) 
alusel hulgi- ja jaemüügitasandil kogu liitu 
hõlmavate rändlusteenuste suhtes 
kohaldatavate regulatiivsete 
kaitsemeetmete kehtivusaja lõppemine 
2012. aasta juunis kätkeks seega 

(17) Määruse (EÜ) nr 717/2009 (mida on 
muudetud määrusega (EÜ) nr 544/2009) 
alusel hulgi- ja jaemüügitasandil kogu liitu 
hõlmavate rändlusteenuste suhtes 
kohaldatavate regulatiivsete 
kaitsemeetmete kehtivusaja lõppemine 
2012. aasta juunis kätkeks seega 
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märkimisväärset ohtu, et rändlusturul 
puuduv konkurentsisurve ja 
mobiilsideoperaatorite motivatsioon 
rändlustulu suurendada toovad kaasa 
sellised kogu liitu hõlmavate 
rändlusteenuste hulgi- ja jaehinnad, mis 
tegelikult ei kajasta mõistlikult teenuse 
osutamise kulusid, see aga seaks ohtu 
käesoleva määruse eesmärgid. 
Reguleerivat sekkumist mobiilside 
rändlusteenuste turul tuleks seega pärast 
30. juunit 2012. aastat veel pikendada, et 
kindlustada siseturu sujuv toimimine, 
võimaldades konkurentsil välja kujuneda 
ja tagades samas klientidele, et neilt ei 
võeta konkureerivate riigisiseste 
hindadega võrreldes ülemäärast tasu.

märkimisväärset ohtu, et rändlusturul 
puuduv konkurentsisurve ja 
mobiilsideoperaatorite motivatsioon 
rändlustulu suurendada toovad kaasa 
sellised kogu liitu hõlmavate 
rändlusteenuste hulgi- ja jaehinnad, mis 
tegelikult ei kajasta mõistlikult teenuse 
osutamise kulusid, see aga seaks ohtu 
käesoleva määruse eesmärgid. 
Reguleerivat sekkumist mobiilside 
rändlusteenuste turul tuleks seega pärast 
30. juunit 2012. aastat veel pikendada, et 
kindlustada teenustasude oluline 
vähendamine, eesmärgiga jõuda 2015. 
aastaks Euroopa digitaalses tegevuskavas 
esitatud olukorrani, kus riigisisesed tasud 
ja rändlustasud enam ei erine.

Or. nl

Muudatusettepanek 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Interneti neutraalsuse ja avatuse 
põhimõtte kaitsmine ja lõpptarbija 
võimalus leida juurdepääs 
informatsioonile ja seda levitada ning 
vabal valikul käivitada rakendusi ja 
teenuseid peaks muutuma veelgi 
tähtsamaks, kuna digitaalne ühisturg 
luuakse eeskätt rändluse abil.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et tõhusam ja 
konkurentsivõimelisem rändlusteenuste 
turg saaks välja areneda, ei tohiks olla 
piiranguid, mis takistavad ettevõtjatel 
pidada tõhusaid läbirääkimisi 
rändlusteenuste hulgiturule pääsu üle. 
Praegu pärsivad sellistele rändlusteenuste 
hulgiturule pääsu tõkked, mis tulenevad 
ettevõtjate eri tugevusest läbirääkimistel ja 
erinevustest infrastruktuuri omamises. 
Nimetatud tõkete kõrvaldamine 
võimaldaks klientide jaoks välja töötada 
alternatiivsed ja innovatiivsed 
rändlusteenused ja pakkumised eelkõige 
virtuaalsetelt võrguoperaatoritelt. Samuti 
lihtsustaks see üleeuroopaliste teenuste 
väljatöötamist.

(18) Selleks et tõhusam ja 
konkurentsivõimelisem rändlusteenuste 
turg saaks välja areneda, ei tohiks olla 
piiranguid, mis takistavad ettevõtjatel 
pidada tõhusaid läbirääkimisi 
rändlusteenuste hulgiturule pääsu üle. 
Praegu pärsivad sellistele rändlusteenuste 
hulgiturule pääsu tõkked, mis tulenevad 
ettevõtjate eri tugevusest läbirääkimistel ja 
erinevustest infrastruktuuri omamises. 
Nimetatud tõkete kõrvaldamine 
võimaldaks klientide jaoks välja töötada 
alternatiivsed ja innovatiivsed 
rändlusteenused ja pakkumised. Samuti 
lihtsustaks see üleeuroopaliste teenuste 
väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Seepärast tuleks kehtestada eeskirjad, 
millega nähakse ette kohustus võtta arvesse 
põhjendatud taotlusi üldkasutatavatele 
mobiilsidevõrkudele pääsu andmiseks 
rändlusteenuste hulgiturule. Kõnealused 
taotlused võib tagasi lükata üksnes 
objektiivsetel ja nõuetekohaselt 
põhjendatud tingimustel, mille riikide 
reguleerivad asutused peaksid kindlaks 
määrama juhtumipõhiselt, järgides artikli 
17 kohast vaidluste lahendamise korda. 
Võrdsete võimaluste tagamiseks tuleks 
pääs rändlusteenuste hulgiturule anda 

(19) Seepärast tuleks kehtestada eeskirjad, 
millega nähakse ette kohustus võtta arvesse 
põhjendatud taotlusi üldkasutatavatele 
mobiilsidevõrkudele pääsu andmiseks 
rändlusteenuste hulgiturule. Kõnealused 
taotlused võib tagasi lükata üksnes 
objektiivsetel ja nõuetekohaselt 
põhjendatud tingimustel, mille riikide 
reguleerivad asutused peaksid kindlaks 
määrama juhtumipõhiselt, järgides artikli 
17 kohast vaidluste lahendamise korda. 
Võrdsete võimaluste tagamiseks tuleks 
pääs rändlusteenuste hulgiturule anda 
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kooskõlas käesolevas määruses sätestatud 
reguleerivate kohustustega, mida 
rakendatakse hulgimüügitasandil, samuti 
tuleks arvesse võtta nimetatud pääsu 
andmiseks vajalikke eri kuluelemente. 
Järjepidev reguleeriv lähenemisviis 
rändlusteenuste hulgiturule pääsu 
tagamisele hoiaks ära liikmesriikide 
vahelised konkurentsimoonutused.

kooskõlas käesolevas määruses sätestatud 
reguleerivate kohustustega, mida 
rakendatakse hulgimüügitasandil, ja 
direktiivis 2002/19/EÜ sätestatud 
asjakohaste nõuetega, mis sisaldavad ka 
diskrimineerimise keeldu ning 
koostalitlusvõime eeskirju, ja samuti 
tuleks arvesse võtta nimetatud pääsu 
andmiseks vajalikke eri kuluelemente. 
Järjepidev reguleeriv lähenemisviis 
rändlusteenuste hulgiturule pääsu 
tagamisele hoiaks ära 
liikmesriikidevahelised
konkurentsimoonutused.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Mobiilsideteenuseid müüakse nii 
riigisiseseid kui ka rändlusteenuseid 
sisaldavate pakettidena ning see piirab 
tarbijate valikuvõimalusi rändlusteenuste 
valdkonnas. Nimetatud paketid 
vähendavad rändlusteenuste läbipaistvust, 
kuna keeruline on võrrelda pakettides 
sisalduvaid üksikuid elemente. Seetõttu ei 
ole mobiilsidepaketis sisalduval 
rändlusteenusel põhinev 
operaatoritevaheline konkurents veel 
ilmne. Rändlusteenuse osutamine 
eraldiseisva teenusena aitaks lahendada 
struktuuriprobleeme, suurendada 
tarbijate teadlikkust rändlusteenuste 
hindadest, võimaldada tarbijatel 
iseseisvalt rändlusteenuseid valida ja 
tugevdada seega nõudlusega seonduvat 
konkurentsisurvet. Seega aitab see kaasa 
Euroopa rändlusteenuste siseturu 

(21) Mobiilsideteenuseid müüakse nii 
riigisiseseid kui ka rändlusteenuseid 
sisaldavate pakettidena ning see piirab 
tarbijate valikuvõimalusi rändlusteenuste 
valdkonnas. Nimetatud paketid 
vähendavad rändlusteenuste läbipaistvust, 
kuna keeruline on võrrelda pakettides 
sisalduvaid üksikuid elemente. Seetõttu ei 
ole mobiilsidepaketis sisalduval 
rändlusteenusel põhinev 
operaatoritevaheline konkurents veel 
ilmne.
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sujuvale toimimisele.

Or. nl

Selgitus

Eraldi süsteemid riigisiseste tasude ja rändlustasude jaoks ei ole põhjendatud, kuna nendega 
seonduvad väga kõrged hinnad – hinnanguliselt 300 miljonit eurot – kantakse üle tarbijatele. 
Sellised eraldi süsteemid ei edenda ka läbipaistvust. Vastu tuleks võtta strateegia, mille 
kohaselt peavad teenuseosutajad alati säilitama tasude läbipaistvuse.

Muudatusettepanek 45
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tarbijatel peab olema õigus osta 
rändlusteenuseid oma riigisisesest 
mobiilsidepaketist eraldi. Selleks et müüa 
rändlusteenuseid eraldi, peaks kehtestama 
üldpõhimõtted, mis tuleks kogu ELis 
koordineeritult vastu võtta. Tarbijatel 
peaks olema võimalus valida 
rändlusteenuste jaoks erinev 
teenuseosutaja, muutmata seejuures oma 
numbrit ja tehes seda viisil, mis tagab 
teenuste koostalitlusvõime olukorras, kus 
kõikjal liidus osutatakse sama 
kvaliteediga rändlusteenuseid.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 46
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tarbijatel peab olema õigus osta (22) Tarbijatel peab olema õigus osta 
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rändlusteenuseid oma riigisisesest 
mobiilsidepaketist eraldi. Selleks et müüa 
rändlusteenuseid eraldi, peaks kehtestama 
üldpõhimõtted, mis tuleks kogu ELis 
koordineeritult vastu võtta. Tarbijatel peaks 
olema võimalus valida rändlusteenuste 
jaoks erinev teenuseosutaja, muutmata 
seejuures oma numbrit ja tehes seda viisil, 
mis tagab teenuste koostalitlusvõime 
olukorras, kus kõikjal liidus osutatakse 
sama kvaliteediga rändlusteenuseid.

rändlusteenuseid oma riigisisesest 
mobiilsidepaketist eraldi. Selleks et müüa 
rändlusteenuseid eraldi, peaks kehtestama 
üldpõhimõtted, mis tuleks kogu ELis 
koordineeritult vastu võtta. Tarbijatel peaks 
olema võimalus valida rändlusteenuste 
jaoks erinev teenuseosutaja, muutmata 
seejuures oma numbrit, tehes seda viisil, 
mis tagab teenuste koostalitlusvõime 
lühikese aja jooksul olukorras, kus kõikjal 
liidus osutatakse sama kvaliteediga 
rändlusteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tarbijatel peab olema õigus osta 
rändlusteenuseid oma riigisisesest 
mobiilsidepaketist eraldi. Selleks et müüa 
rändlusteenuseid eraldi, peaks kehtestama 
üldpõhimõtted, mis tuleks kogu ELis 
koordineeritult vastu võtta. Tarbijatel peaks 
olema võimalus valida rändlusteenuste 
jaoks erinev teenuseosutaja, muutmata 
seejuures oma numbrit ja tehes seda viisil, 
mis tagab teenuste koostalitlusvõime 
olukorras, kus kõikjal liidus osutatakse 
sama kvaliteediga rändlusteenuseid.

(22) Tarbijatel peab olema õigus osta 
rändlusteenuseid liidus oma riigisisesest 
mobiilsidepaketist eraldi. Selleks et müüa 
rändlusteenuseid eraldi, peaks kehtestama 
üldpõhimõtted, mis tuleks kogu ELis 
koordineeritult vastu võtta. Tarbijatel peaks 
olema võimalus valida rändlusteenuste 
jaoks erinev teenuseosutaja, muutmata 
seejuures oma numbrit ja tehes seda viisil, 
mis tagab teenuste koostalitlusvõime 
olukorras, kus kõikjal liidus osutatakse 
sama kvaliteediga rändlusteenuseid.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud selleks, et paremini määratleda rändlusteenuste 
eraldamiskohustuse geograafilist ulatust, s.t see kohustus katab ainult Euroopa Liidus 
pakutavaid teenuseid.
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Muudatusettepanek 48
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tarbijatel peab olema õigus osta 
rändlusteenuseid oma riigisisesest 
mobiilsidepaketist eraldi. Selleks et müüa 
rändlusteenuseid eraldi, peaks kehtestama 
üldpõhimõtted, mis tuleks kogu ELis 
koordineeritult vastu võtta. Tarbijatel peaks 
olema võimalus valida rändlusteenuste 
jaoks erinev teenuseosutaja, muutmata 
seejuures oma numbrit ja tehes seda viisil, 
mis tagab teenuste koostalitlusvõime 
olukorras, kus kõikjal liidus osutatakse 
sama kvaliteediga rändlusteenuseid.

(22) Tarbijatel peab olema õigus osta 
rändlusteenuseid oma riigisisesest 
mobiilsidepaketist eraldi. Selleks et 
pakkuda rändlusteenuseid eraldi, tasuta,
peaks kehtestama üldpõhimõtted, mis 
tuleks kogu ELis koordineeritult vastu 
võtta. Tarbijatel peaks olema võimalus 
valida rändlusteenuste jaoks erinev 
teenuseosutaja, muutmata seejuures oma 
numbrit ja tehes seda viisil, mis tagab 
teenuste koostalitlusvõime olukorras, kus 
kõikjal liidus osutatakse sama kvaliteediga 
rändlusteenuseid. Tarbijatel, kes valivad 
rändlusteenuse pakkujaks sama 
operaatori, peaks olema võimalus valida, 
et nende rändlusteenuse tarbimine 
arvestatakse otse maha nende 
kodumaisest mobiilsidekrediidist, nii et 
„paketivälist” hinda hakatakse võtma 
alles siis, kui tarbijate kodumaise 
tarbimise krediit on otsas.

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) On vaja tõhustada koostööd ja 
koordineeritust mobiilsideoperaatorite 
vahel, et tehniliselt oleks võimalik osutada 
rändlusteenuseid eraldi ning tagada liidus 
rändlusteenuste eraldi müümise 
koordineeritud ja hea tehniline areng. 

välja jäetud
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Seepärast tuleks koostada suunised, milles 
kirjeldatakse üksikasjalikult 
üldpõhimõtteid ja -meetodeid, et oleks 
võimalik kiiresti kohanduda muutunud 
olude ja tehnika arenguga. BEREC peaks 
komisjoni kaasabil ja koostöös asjaomaste 
sidusrühmadega avaldama suunised 
sellise vahendi tehniliste elementide 
väljatöötamiseks, millega võimaldatakse 
rändlusteenuseid eraldi müüa. Komisjon 
võiks anda Euroopa standardiorganile 
volituse muuta asjaomased standardeid, 
mis on vajalikud nimetatud vahendi 
ühtlustatud rakendamiseks.

Or. nl

Muudatusettepanek 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) On vaja tõhustada koostööd ja 
koordineeritust mobiilsideoperaatorite 
vahel, et tehniliselt oleks võimalik osutada 
rändlusteenuseid eraldi ning tagada liidus 
rändlusteenuste eraldi müümise 
koordineeritud ja hea tehniline areng. 
Seepärast tuleks koostada suunised, milles 
kirjeldatakse üksikasjalikult 
üldpõhimõtteid ja -meetodeid, et oleks 
võimalik kiiresti kohanduda muutunud 
olude ja tehnika arenguga. BEREC peaks 
komisjoni kaasabil ja koostöös asjaomaste 
sidusrühmadega avaldama suunised sellise 
vahendi tehniliste elementide 
väljatöötamiseks, millega võimaldatakse 
rändlusteenuseid eraldi müüa. Komisjon 
võiks anda Euroopa standardiorganile 
volituse muuta asjaomased standardeid, 
mis on vajalikud nimetatud vahendi 
ühtlustatud rakendamiseks.

(23) On vaja tõhustada koostööd ja 
koordineeritust mobiilsideoperaatorite 
vahel, et tehniliselt oleks võimalik osutada 
rändlusteenuseid eraldi ja anda juurdepääs 
andmeside rändlusteenustele, ning tagada 
liidus rändlusteenuste eraldi müümise 
koordineeritud ja hea tehniline areng. 
Seepärast tuleks koostada suunised, milles 
kirjeldatakse üksikasjalikult 
üldpõhimõtteid ja -meetodeid, et oleks 
võimalik kiiresti kohanduda muutunud 
olude ja tehnika arenguga. BEREC peaks 
komisjoni kaasabil ja koostöös asjaomaste 
sidusrühmadega avaldama suunised sellise 
vahendi tehniliste elementide 
väljatöötamiseks, millega võimaldatakse 
rändlusteenuseid eraldi müüa ja anda 
juurdepääs andmeside rändlusteenustele. 
Komisjon võiks anda Euroopa 
standardiorganile volituse muuta 
asjaomased standardeid, mis on vajalikud 
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nimetatud vahendi ühtlustatud 
rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Operaatoreid peaks julgustama 
täitma Euroopa digitaalse tegevuskava 
eesmärgid veelgi kiiremini. Eriti peaks 
soodustama eesmärki vähendada rändlus-
ja riigisiseste tariifide vahelist erinevust 
2015. aastaks nullini. Seega, 
motiveerimaks operaatoreid, kes on 
valmis tegema rändluspakkumisi, mis on 
võrdsed või vaid veidi kõrgemad kui 
nende riigisisesed tariifid, peaksid nad 
olema vabastatud rändlusteenuste eraldi 
müümise struktuursete meetmete 
rakendamise kohustusest. Riiklikud 
telekommunikatsiooni reguleerivad 
asutused peaksid selliseid vabastusi 
väljastama rangetel tingimustel ning neil 
peaks olema võimalik vabastus tingimuste 
täitmata jätmise korral ka tagasi võtta. 
Selline süsteem võimaldaks teha ka 
rohkem innovaatilisi pakkumisi, näiteks 
„rändle nagu kodus” pakkumine või 
kuutasul põhinevad pakkumised, mis 
oleksid tarbijale läbipaistvamad ega 
nõuaks mis tahes tarbijapoolset tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et jätkata hindade ajutist 
reguleerimist, tuleks reguleerivad 
kohustused rändlusklientide huvide 
kaitsmiseks kehtestada nii jae- kui ka 
hulgimüügitasandil, kuna kogemused on 
näidanud, et kogu liitu hõlmavate 
rändlusteenuste hulgihindade alandamisega 
ei pruugi kaasneda madalamad rändluse 
jaehinnad, sest puuduvad stiimulid nende 
alandamiseks. Samas võiksid jaehindade 
vähendamise meetmed, ilma et 
kohandataks selliste teenuste osutamisega 
seotud hulgimüügikulude taset, ohustada 
kogu liitu hõlmava rändluse turu korralikku 
toimimist ega võimaldaks suuremat 
konkurentsi.

(25) Selleks et jätkata hindade järkjärgulist 
vähendamist, mis peaks 2015. aastaks 
viima Euroopa digitaalses tegevuskavas 
esitatud eesmärgi saavutamiseni, mille 
kohaselt on riigisisesed tasud ja 
rändlustasud identsed, tuleks reguleerivad 
kohustused rändlusklientide huvide 
kaitsmiseks kehtestada nii jae- kui ka 
hulgimüügitasandil, kuna kogemused on 
näidanud, et kogu liitu hõlmavate 
rändlusteenuste hulgihindade alandamisega 
ei pruugi kaasneda madalamad rändluse 
jaehinnad, sest puuduvad stiimulid nende 
alandamiseks. Samas võiksid jaehindade 
vähendamise meetmed, ilma et 
kohandataks selliste teenuste osutamisega 
seotud hulgimüügikulude taset, ohustada 
kogu liitu hõlmava rändluse turu korralikku 
toimimist ega võimaldaks suuremat 
konkurentsi.

Or. nl

Muudatusettepanek 53
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kuni struktuursed lahendused ei ole 
veel kaasa toonud piisavat konkurentsi 
rändlusturul, on kõige tõhusam ja 
proportsionaalsem lähenemisviis 
liidusiseste rändluskõnede tegemise ja 
vastuvõtmise hinna reguleerimisele 
kehtestada kogu liidus hulgimüügi puhul 
keskmise minutitasu ülempiir ning piirata 
jaehindu määrusega (EÜ) nr 717/2007 
kehtestatud eurotariifi abil. Keskmine 

(26) Kõige tõhusam ja proportsionaalsem 
lähenemisviis liidusiseste rändluskõnede 
tegemise ja vastuvõtmise hinna 
reguleerimisele on kehtestada kogu liidus 
hulgimüügi puhul keskmise minutitasu 
ülempiir ning piirata jaehindu määrusega 
(EÜ) nr 717/2007 kehtestatud eurotariifi 
abil. Keskmine hulgihind peaks kehtima 
mis tahes kahe operaatori vahel liidu piires 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.
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hulgihind peaks kehtima mis tahes kahe 
operaatori vahel liidu piires 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

Or. nl

Muudatusettepanek 54
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Ajutine eurotariif tuleks kehtestada 
ohutul tasemel, mis tagab operaatoritele 
piisava kasumi ja soodustab 
konkureerivaid rändluspakkumisi 
madalamate hindade juures, kindlustades 
samas olemasoleva tarbijakasu säilimise
struktuursete lahenduste rakendamisega 
seotud üleminekuperioodil. Nimetatud 
perioodil peaksid operaatorid aktiivselt 
pakkuma eurotariifi kõigile oma 
rändlusklientidele, ning tegema seda tasuta, 
selgelt ja läbipaistvalt.

(27) Ajutine eurotariif peaks järk-järgult 
viima olukorrani, kus 2015. aastal on 
rändlustasud samad, mis riigisisestel 
teenustel, tagades samal ajal 
operaatoritele piisava kasumi, nii et 
olemasolev tarbijakasu säilib struktuursete 
lahenduste rakendamisega seotud 
üleminekuperioodil. Nimetatud 
perioodil peaksid operaatorid aktiivselt 
pakkuma eurotariifi kõigile oma 
rändlusklientidele, ning tegema seda tasuta, 
selgelt ja läbipaistvalt.

Or. nl

Muudatusettepanek 55
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Rändlusklientidele pakutav ajutine 
eurotariif peaks peegeldama mõistlikku 
kasumit rändlusteenuse pakkumise 
hulgimüügikulude suhtes, lubades samas 
operaatoritel konkureerida, diferentseerides 
oma pakkumist ja kohandades 
hinnakujundust vastavalt turuolukorrale ja 

(28) Rändlusklientidele pakutav ajutine 
eurotariif peaks peegeldama mõistlikku 
kasumit rändlusteenuse pakkumise 
hulgimüügikulude suhtes, lubades samas 
operaatoritel konkureerida, diferentseerides 
oma pakkumist ja kohandades 
hinnakujundust vastavalt turuolukorrale ja 
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tarbijaeelistustele. Sellised ohutud 
hinnalaed tuleks kehtestada tasemel, mis 
ei moonuta struktuursete lahenduste 
konkurentsist tulenevaid kasusid, ja need
võib tühistada, kui kliendid on 
struktuursete lahenduste kaudu konkreetset 
kasu saanud. Nimetatud reguleerivat 
lähenemisviisi ei tuleks kohaldada 
lisandväärtusteenuste suhtes.

tarbijaeelistustele. Sellised ohutud 
hinnalaed peaks võtma eesmärgiks
struktuursete lahenduste konkurentsivõime 
saavutamise, mille lõppeesmärk on tuua 
kasu tarbijatele; seega peaks jae- ja 
hulgimüügihindade lae erinevuste vahel 
olema piisavalt ruumi, et uued 
konkurendid võiksid turule siseneda. 
Hinnalaed võib tühistada, kui kliendid on 
struktuursete lahenduste kaudu konkreetset 
kasu saanud. Nimetatud reguleerivat 
lähenemisviisi ei tuleks kohaldada 
lisandväärtusteenuste suhtes. Nimetatud 
reguleerivat lähenemisviisi ei tuleks 
kohaldada lisandväärtusteenuste suhtes.

Or. en

Selgitus

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) märkis 
hiljutises arvamuses (juuli 2011), et käesolevas määruses esitatud ohutud hinnalaed peaksid 
jätma piisavalt ruumi hulgi- ja jaehindade vahele, et turule tuleks konkurentsi juurde. See 
aitaks soodustada konkurentsi ja tähendaks lõppkokkuvõttes tarbijatele paremaid hindu.

Muudatusettepanek 56
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ohutute hinnalagedega seotud 
üleminekuperioodil peaks kõigil tarbijatel 
olema võimalus valida ilma lisatasude või 
eeltingimusteta lihtne rändlustariif, mis ei 
ületa reguleeritud ülemmäärasid. Mõistlik 
hinnalisa hulgimüügikulude ja jaehindade 
vahel peaks tagama operaatoritele kõigi 
rändluse erikulude – kaasa arvatud 
küllaldase osa müügikuludest ja 
telefoniaparaatide subsideerimiskuludest –
katmise jaemüügitasandil ning jätma neile 
piisava järelejääva osa mõistliku tulu 
teenimiseks. Ajutine eurotariif on sobiv 

(32) Ohutute hinnalagedega seotud 
üleminekuperioodil, mis lõpeb 2015. aastal 
ja mille kestel võivad rändlustasud olla 
ajutiselt suuremad kui riigisiseste teenuste 
tasud, peaks kõigil tarbijatel olema 
võimalus valida ilma lisatasude või 
eeltingimusteta lihtne rändlustariif, mis ei 
ületa reguleeritud ülemmäärasid. Mõistlik 
hinnalisa hulgimüügikulude ja jaehindade 
vahel peaks tagama operaatoritele kõigi 
rändluse erikulude – kaasa arvatud 
küllaldase osa müügikuludest ja 
telefoniaparaatide subsideerimiskuludest –
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vahend nii tarbijatele kaitse kui ka 
operaatoritele paindlikkuse pakkumiseks. 
Hulgimüügitasandile vastavalt peaksid 
eurotariifi ülempiirid igal aastal langema.

katmise jaemüügitasandil ning jätma neile 
piisava järelejääva osa mõistliku tulu 
teenimiseks. Ajutine eurotariif on sobiv 
vahend nii tarbijatele kaitse kui ka 
operaatoritele paindlikkuse pakkumiseks. 
Hulgimüügitasandile vastavalt peaksid 
eurotariifi ülempiirid igal aastal langema 
piisavas ulatuses, et võrdsustada need 
2015. aastaks riigisiseste teenustasudega.

Or. nl

Muudatusettepanek 57
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Ohutute hinnalagedega seotud 
üleminekuperioodil tuleks uusi 
rändluskliente täielikult teavitada liidu 
piires rändluse suhtes kehtivatest 
tariifidest, kaasa arvatud tariifidest, mis on 
vastavuses ajutise eurotariifiga. 
Olemasolevatele rändlusklientidele tuleks 
anda teatava ajavahemiku jooksul võimalus 
valida uus tariif, mis on vastavuses ajutise 
eurotariifiga, või mis tahes muu 
rändlustariif. Olemasolevate 
rändlusklientide puhul, kes ei ole 
nimetatud ajavahemiku jooksul oma 
valikut teinud, on asjakohane eristada neid, 
kes olid juba valinud rändluse eritariifi või 
-paketi enne käesoleva määruse jõustumist, 
nendest, kes ei olnud seda teinud. 
Viimasena nimetatute suhtes tuleks 
automaatselt kohaldada tariifi, mis on 
vastavuses käesoleva määrusega. 
Rändluskliendid, kes juba kasutavad 
rändluse eritariifi või -paketti, mis sobivad
nende individuaalsetele nõudmistele ja 
mille nad on valinud nende alusel, peaksid 
jääma eelnevalt valitud tariifi või paketi 
juurde, kui nad – pärast meeldetuletust 

(33) Ohutute hinnalagedega seotud 
üleminekuperioodil tuleks uusi 
rändluskliente täielikult selgel ja 
arusaadaval viisil teavitada liidu piires 
rändluse suhtes kehtivatest tariifidest, 
kaasa arvatud tariifidest, mis on vastavuses 
ajutise eurotariifiga. Olemasolevatele 
rändlusklientidele tuleks anda teatava 
ajavahemiku jooksul võimalus valida uus 
tariif, mis on vastavuses ajutise 
eurotariifiga, või mis tahes muu 
rändlustariif. Olemasolevate 
rändlusklientide puhul, kes ei ole 
nimetatud ajavahemiku jooksul oma 
valikut teinud, on asjakohane eristada neid, 
kes olid juba valinud rändluse eritariifi või 
-paketi enne käesoleva määruse jõustumist, 
nendest, kes ei olnud seda teinud. 
Viimasena nimetatute suhtes tuleks 
automaatselt kohaldada tariifi, mis on 
vastavuses käesoleva määrusega. 
Rändluskliendid, kes juba kasutavad 
rändluse eritariifi või -paketti, mis sobib
nende individuaalsetele nõudmistele ja 
mille nad on valinud nende alusel, peaksid 
jääma eelnevalt valitud tariifi või paketi 
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nende kehtivate tariifitingimuste kohta – ei 
tee oma valikut asjakohase ajavahemiku 
jooksul. Sellised rändluse eritariifid või -
paketid võivad sisaldada näiteks rändluse 
kindlasummalisi hindu, mitteavalikke 
tariife, kindlate täiendavate 
rändlustasudega tariife, suurimast 
eurotariifist madalamate minutitasudega 
tariife või kõnealustustasude tariife.

juurde, kui nad – pärast meeldetuletust 
nende kehtivate tariifitingimuste kohta – ei 
tee oma valikut asjakohase ajavahemiku 
jooksul. Sellised rändluse eritariifid või -
paketid võivad sisaldada näiteks rändluse 
kindlasummalisi hindu, mitteavalikke 
tariife, kindlate täiendavate 
rändlustasudega tariife, suurimast 
eurotariifist madalamate minutitasudega 
tariife või kõnealustustasude tariife.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Ohutute hinnalagedega seotud 
üleminekuperioodil tuleks uusi 
rändluskliente täielikult teavitada liidu 
piires rändluse suhtes kehtivatest 
tariifidest, kaasa arvatud tariifidest, mis on 
vastavuses ajutise eurotariifiga. 
Olemasolevatele rändlusklientidele tuleks 
anda teatava ajavahemiku jooksul võimalus 
valida uus tariif, mis on vastavuses ajutise 
eurotariifiga, või mis tahes muu 
rändlustariif. Olemasolevate 
rändlusklientide puhul, kes ei ole 
nimetatud ajavahemiku jooksul oma 
valikut teinud, on asjakohane eristada neid, 
kes olid juba valinud rändluse eritariifi või 
-paketi enne käesoleva määruse jõustumist, 
nendest, kes ei olnud seda teinud. 
Viimasena nimetatute suhtes tuleks 
automaatselt kohaldada tariifi, mis on 
vastavuses käesoleva määrusega. 
Rändluskliendid, kes juba kasutavad 
rändluse eritariifi või -paketti, mis sobivad
nende individuaalsetele nõudmistele ja 
mille nad on valinud nende alusel, peaksid 
jääma eelnevalt valitud tariifi või paketi 

(33) Ohutute hinnalagedega seotud 
üleminekuperioodil tuleks uusi 
rändluskliente täielikult teavitada liidu 
piires rändluse suhtes kehtivatest 
tariifidest, kaasa arvatud tariifidest, mis on 
vastavuses ajutise eurotariifiga. 
Olemasolevatele rändlusklientidele tuleks 
anda teatava ajavahemiku jooksul võimalus 
valida uus tariif, mis on vastavuses ajutise 
eurotariifiga, või mis tahes muu 
rändlustariif. Olemasolevate 
rändlusklientide puhul, kes ei ole 
nimetatud ajavahemiku jooksul oma 
valikut teinud, on asjakohane eristada neid, 
kes olid juba valinud rändluse eritariifi või 
-paketi enne käesoleva määruse jõustumist, 
nendest, kes ei olnud seda teinud. 
Viimasena nimetatute suhtes tuleks 
automaatselt kohaldada tariifi, mis on 
vastavuses käesoleva määrusega. 
Rändluskliendid, kes juba kasutavad 
rändluse eritariifi või -paketti, mis sobib
nende individuaalsetele nõudmistele ja 
mille nad on valinud nende alusel, peaksid 
jääma eelnevalt valitud tariifi või paketi 
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juurde, kui nad – pärast meeldetuletust 
nende kehtivate tariifitingimuste kohta – ei 
tee oma valikut asjakohase ajavahemiku 
jooksul. Sellised rändluse eritariifid või 
-paketid võivad sisaldada näiteks rändluse 
kindlasummalisi hindu, mitteavalikke 
tariife, kindlate täiendavate 
rändlustasudega tariife, suurimast 
eurotariifist madalamate minutitasudega 
tariife või kõnealustustasude tariife.

juurde, kui nad – pärast meeldetuletust 
nende kehtivate tariifitingimuste ja 
eurotariifide kohta – ei teata oma valikut 
teenusepakkujale. Sellised rändluse 
eritariifid või -paketid võivad sisaldada 
näiteks rändluse kindlasummalisi hindu, 
mitteavalikke tariife, kindlate täiendavate 
rändlustasudega tariife, suurimast 
eurotariifist madalamate minutitasudega 
tariife või kõnealustustasude tariife.

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kuna käesoleva määrusega nähakse 
ette, et elektrooniliste sidevõrkude 2002. 
aasta reguleeriva raamistiku moodustavad 
direktiivid ei piira ühtki erimeedet, mis on 
vastu võetud mobiiltelefoni häälkõnede 
kogu liitu hõlmava rändluse tasude 
reguleerimiseks, ja kuna kogu liitu 
hõlmavate rändlusteenuste osutajaid 
võidakse käesoleva määrusega kohustada 
muutma oma rändluse jaemüügitariife, et 
vastata käesoleva määruse nõudmistele, ei 
tohiks sellised muutused anda 
mobiilsideklientidele elektroonilise side 
2002. aasta reguleerivat raamistikku 
ülevõtvate siseriiklike õigusaktide alusel 
mingit õigust oma lepingute 
ülesütlemiseks.

(34) Kuna käesoleva määrusega nähakse 
ette, et elektrooniliste sidevõrkude 2002. 
aasta reguleeriva raamistiku moodustavad 
direktiivid ei piira ühtki erimeedet, mis on 
vastu võetud mobiiltelefoni häälkõnede 
kogu liitu hõlmava rändluse tasude 
reguleerimiseks, ja kuna kogu liitu 
hõlmavate rändlusteenuste osutajaid 
võidakse käesoleva määrusega kohustada 
muutma oma rändluse jaemüügitariife, et 
vastata käesoleva määruse nõudmistele, ei 
tohiks sellised muutused anda 
mobiilsideklientidele elektroonilise side 
2002. aasta reguleerivat raamistikku 
ülevõtvate siseriiklike õigusaktide alusel 
mingit õigust oma lepingute 
ülesütlemiseks. Samamoodi ei piira 
pakutav võimalus rändlusteenusepakkujat 
vahetada kodumaistele teenustele 
lepinguliste ja regulatiivsete kohustuste 
alusel kehtivaid õigusi ja kohustusi.

Or. fr
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Selgitus

Õigus rändlusteenusepakkujat vahetada ei või anda õigust kodumaiseid lepinguid üles öelda; 
asjakohased siseriiklikud sätted peavad jääma kehtima.

Muudatusettepanek 60
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Seega on vaja kehtestada ühised 
eeskirjad eurotariifi arvetel kasutatavate 
ühikute kohta jaemüügitasandil, et veelgi 
tugevdada ühtset turgu ja tagada kogu liitu 
hõlmavate rändlusteenuste tarbijatele 
kõikjal liidus ühesugune kaitse.

(40) Seega on vaja kehtestada ühised 
eeskirjad eurotariifi arvetel kasutatavate 
ühikute kohta jaemüügitasandil, et veelgi 
tugevdada ühtset turgu ja tagada kogu liitu 
hõlmavate rändlusteenuste tarbijatele 
kõikjal liidus ühesugune kõrgetasemeline 
kaitse.

Or. fr

Selgitus

Lisaks tarbijatele Euroopa Liidus samaväärse kaitse tagamisele peab uute eeskirjade eesmärk 
olema ka see, et kaitse oleks kõrgetasemeline.

Muudatusettepanek 61
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Seetõttu tuleks nõuda, et 
jaemüügitasandi reguleeritud 
rändluskõneteenuste osutajad esitaksid 
klientidele kõikide selliste kõnede eest, 
mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, arved 
kõnesekundite alusel, seejuures 
võimalusega kohaldada kõne 
miinimummaksumust üksnes väljuva 
kõne esimese 30 sekundi ulatuses. See 

(41) Seetõttu tuleks nõuda, et 
jaemüügitasandi reguleeritud 
rändluskõneteenuste osutajad esitaksid 
klientidele kõikide selliste kõnede eest, 
mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, arved 
kõnesekundite alusel. Eurotariifikõnede 
vastuvõtmise puhul ei ole kõne 
miinimummaksumuse kohaldamine 
põhjendatud, sest teenuse osutamise 
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võimaldab operaatoritel katta kõik kõne 
ühendamisega seotud mõistlikud kulud ja 
konkureerida paindlikult väiksemate kõne 
miinimummaksumustega.
Eurotariifikõnede vastuvõtmise puhul ei 
ole kõne miinimummaksumuse 
kohaldamine aga põhjendatud, sest teenuse 
osutamise hulgimüügikulude eest võetakse 
tasu sekundilise täpsusega ja kõne 
ühendamisega seotud erikulud on juba 
kaetud mobiilikõne lõpetamise tasudega.

hulgimüügikulude eest võetakse tasu 
sekundilise täpsusega ja kõne 
ühendamisega seotud erikulud on juba 
kaetud mobiilikõne lõpetamise tasudega.

Or. en

Selgitus

Miinimummaksumuse kohaldamine kõne esimese 30 sekundi jooksul ei tohiks olla lubatud, 
kuna sellisteks tasudeks puuduvad igasugused põhjendused.

Muudatusettepanek 62
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Seetõttu tuleks nõuda, et
jaemüügitasandi reguleeritud 
rändluskõneteenuste osutajad esitaksid 
klientidele kõikide selliste kõnede eest, 
mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, arved 
kõnesekundite alusel, seejuures 
võimalusega kohaldada kõne 
miinimummaksumust üksnes väljuva 
kõne esimese 30 sekundi ulatuses. See 
võimaldab operaatoritel katta kõik kõne 
ühendamisega seotud mõistlikud kulud ja 
konkureerida paindlikult väiksemate kõne 
miinimummaksumustega. 
Eurotariifikõnede vastuvõtmise puhul ei 
ole kõne miinimummaksumuse 
kohaldamine aga põhjendatud, sest teenuse 
osutamise hulgimüügikulude eest võetakse 
tasu sekundilise täpsusega ja kõne 
ühendamisega seotud erikulud on juba 

(41) Seetõttu tuleks nõuda, et 
jaemüügitasandi reguleeritud 
rändluskõneteenuste osutajad esitaksid 
klientidele kõikide selliste kõnede eest, 
mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, arved 
kõnesekundite alusel. See võimaldab 
operaatoritel katta kõik kõne ühendamisega 
seotud mõistlikud kulud ja konkureerida 
paindlikult väiksemate kõne 
miinimummaksumustega. 
Eurotariifikõnede vastuvõtmise puhul ei 
ole kõne miinimummaksumuse 
kohaldamine aga põhjendatud, sest teenuse 
osutamise hulgimüügikulude eest võetakse 
tasu sekundilise täpsusega ja kõne 
ühendamisega seotud erikulud on juba 
kaetud mobiilikõne lõpetamise tasudega.
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kaetud mobiilikõne lõpetamise tasudega.

Or. nl

Muudatusettepanek 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Seetõttu tuleks nõuda, et 
jaemüügitasandi reguleeritud 
rändluskõneteenuste osutajad esitaksid 
klientidele kõikide selliste kõnede eest, 
mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, arved 
kõnesekundite alusel, seejuures 
võimalusega kohaldada kõne 
miinimummaksumust üksnes väljuva 
kõne esimese 30 sekundi ulatuses. See 
võimaldab operaatoritel katta kõik kõne 
ühendamisega seotud mõistlikud kulud ja 
konkureerida paindlikult väiksemate kõne 
miinimummaksumustega. 
Eurotariifikõnede vastuvõtmise puhul ei 
ole kõne miinimummaksumuse 
kohaldamine aga põhjendatud, sest teenuse 
osutamise hulgimüügikulude eest võetakse 
tasu sekundilise täpsusega ja kõne 
ühendamisega seotud erikulud on juba 
kaetud mobiilikõne lõpetamise tasudega.

(41) Seetõttu tuleks nõuda, et 
jaemüügitasandi reguleeritud 
rändluskõneteenuste osutajad esitaksid 
klientidele kõikide selliste kõnede eest, 
mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, arved 
kõnesekundite alusel. See võimaldab 
operaatoritel katta kõik kõne ühendamisega 
seotud mõistlikud kulud ja konkureerida 
paindlikult väiksemate kõne 
miinimummaksumustega. 
Eurotariifikõnede vastuvõtmise puhul ei 
ole kõne miinimummaksumuse 
kohaldamine aga põhjendatud, sest teenuse 
osutamise hulgimüügikulude eest võetakse 
tasu sekundilise täpsusega ja kõne 
ühendamisega seotud erikulud on juba 
kaetud mobiilikõne lõpetamise tasudega.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Seetõttu tuleks nõuda, et (41) Seetõttu tuleks nõuda, et 
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jaemüügitasandi reguleeritud 
rändluskõneteenuste osutajad esitaksid 
klientidele kõikide selliste kõnede eest, 
mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, arved 
kõnesekundite alusel, seejuures 
võimalusega kohaldada kõne 
miinimummaksumust üksnes väljuva 
kõne esimese 30 sekundi ulatuses. See 
võimaldab operaatoritel katta kõik kõne 
ühendamisega seotud mõistlikud kulud ja 
konkureerida paindlikult väiksemate kõne 
miinimummaksumustega. 
Eurotariifikõnede vastuvõtmise puhul ei 
ole kõne miinimummaksumuse 
kohaldamine aga põhjendatud, sest 
teenuse osutamise hulgimüügikulude eest 
võetakse tasu sekundilise täpsusega ja 
kõne ühendamisega seotud erikulud on 
juba kaetud mobiilikõne lõpetamise 
tasudega.

jaemüügitasandi reguleeritud 
rändluskõneteenuste osutajad esitaksid 
klientidele kõikide selliste tehtud ja 
saadud kõnede eest, mille suhtes 
kohaldatakse eurotariifi, arved esimesest 
sekundist alates kõnesekundite alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Operaatorid peaksid võtma 
asjakohased meetmed, et tagada, et 
piiriülestel tarbijatel ei tekiks probleeme 
seoses nende piiriülese asukohaga, nagu 
näiteks rändlustasud, kui nad on ikka veel 
koduriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Enne kui struktuurse lahendusega 
kaasneb piisav konkurents 
rändlusturul, on kõige tõhusam ja 
proportsionaalsem lähenemisviis 
reguleeritud rändlussõnumite hulgihindade 
reguleerimisele liidu tasandil keskmise tasu 
ülempiiri kehtestamine külastatavast 
võrgust saadetavate SMSide suhtes. 
Keskmine hulgihind peaks kehtima mis 
tahes kahe mobiilsideoperaatori vahel liidu 
piires kindlaksmääratud ajavahemiku 
jooksul.

(46) Enne kui riigisisesed ja rändlustasud 
on 2015. aastaks järkjärguliste 
muudatuste abil ühtlustatud, on kõige 
tõhusam ja proportsionaalsem 
lähenemisviis reguleeritud rändlussõnumite 
hulgihindade reguleerimisele liidu tasandil 
keskmise tasu ülempiiri kehtestamine 
külastatavast võrgust saadetavate SMSide 
suhtes. Keskmine hulgihind peaks kehtima 
mis tahes kahe mobiilsideoperaatori vahel 
liidu piires kindlaksmääratud ajavahemiku 
jooksul.

Or. nl

Muudatusettepanek 67
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Kuni struktuursete lahenduste 
jõustumiseni tuleks SMSi eurotariif hoida 
ohutul tasemel, mis tagab operaatoritele 
piisava marginaali ja kajastab ka 
mõistlikumalt teenuse osutamisega seotud 
jaemüügikulusid, tagades samas, et sellest 
saavad kasu ka tarbijad.

(50) Kuni 2015. aastani, mil riigisisesed 
tasud peavad olema samad kui 
rändlustasud, tuleks SMSi eurotariif 
hoida ohutul tasemel, mis tagab 
operaatoritele piisava marginaali ja 
kajastab ka mõistlikumalt teenuse 
osutamisega seotud jaemüügikulusid, 
tagades samas, et sellest saavad kasu ka 
tarbijad.

Or. nl

Muudatusettepanek 68
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Riikide reguleerivate asutuste kogutud 
andmed osutavad sellele, et andmeside 
rändlusteenuse keskmised hulgihinnad, 
mida külastatava võrgu operaatorid 
rändluskliendi koduoperaatoritelt küsivad, 
on püsivalt kõrged kõnealuste 
hulgihindade langustendentsile 
vaatamata.

(55) Riikide reguleerivate asutuste kogutud 
andmed osutavad sellele, et andmeside 
rändlusteenuse keskmised hulgihinnad, 
mida külastatava võrgu operaatorid 
rändluskliendi koduoperaatoritelt küsivad, 
on jätkuvalt liiga kõrged, mis ei kajastu 
rändlusteenuste hinnastruktuuris, tuues 
kaasa ülemäärase kasumi.

Or. nl

Muudatusettepanek 69
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Riikide reguleerivate asutuste kogutud 
andmed osutavad sellele, et andmeside 
rändlusteenuse keskmised hulgihinnad, 
mida külastatava võrgu operaatorid 
rändluskliendi koduoperaatoritelt küsivad, 
on püsivalt kõrged kõnealuste hulgihindade 
langustendentsile vaatamata.

(55) Riikide reguleerivate asutuste kogutud 
andmed osutavad sellele, et andmeside 
rändlusteenuse keskmised hulgihinnad, 
mida külastatava võrgu operaatorid 
rändluskliendi koduoperaatoritelt küsivad, 
on püsivalt kõrged. Kõnealuste 
hulgihindade langustendentsile vaatamata 
on need ikka liiga kõrged ja tegelike 
tootmiskulude suhtes 
ebaproportsionaalsed.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Rändlusteenuste osutajad ei tohiks 
rändluskliendilt mis tahes reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste osutamise eest 
tasu võtta, juhul kui ja seni kuni klient ei 
ole teenuse osutamisega nõustunud.

(57) Rändlusteenuste osutajad ei tohiks 
rändluskliendilt mis tahes reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste osutamise eest 
tasu võtta, juhul kui ja seni kuni klient ei 
ole teenuse osutamisega nõustunud. Lisaks 
tuleks tarbijale, kui ta nõustub kõnealuste 
teenuste osutamisega, teha selgeks, et kui 
ta kasutab nn nutitelefoni, siis võib 
telefon teha rändluses andmeülekandeid 
tarbijale märkamatult. Andmeülekannete 
takistamiseks vajalikest toimingutest 
tuleks teda teavitada tasuta.

Or. fr

Selgitus

Paljud tarbijad ei teadvusta, et nende nutitelefon ühendab ennast ise võrku, et teha 
ajakohastusi või lihtsalt selleks, et panna tööle teatud mobiilsiderakendusi. Selle tagajärjeks 
on sageli arve sadades eurodes. Tarbijaid saaks selle riski ees paremini kaitsta ja teavitada, 
nii et nad saaksid seda vältida.

Muudatusettepanek 71
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Sarnaselt juba olemasolevatele kõne-
ja SMS-teenuseid reguleerivatele 
meetmetele on enne struktuurse 
lahendusega kaasneva piisava konkurentsi 
tekkimist kõige tõhusam ja 
proportsionaalsem lähenemisviis kogu liitu 
hõlmava andmeside-rändlusteenuste 
hinnataseme reguleerimisele 
jaemüügitasandil kehtestada 
üleminekuperioodi ajal 
mobiilsideoperaatoritele nõue pakkuda 
oma rändlusklientidele ajutist andmeside 
eurotariifi, mis ei ületa kindlaksmääratud 

(59) Sarnaselt juba olemasolevatele kõne-
ja SMS-teenuseid reguleerivatele 
meetmetele on enne struktuurse 
lahendusega kaasneva piisava konkurentsi 
tekkimist kõige tõhusam ja 
proportsionaalsem lähenemisviis kogu liitu 
hõlmava andmeside-rändlusteenuste 
hinnataseme reguleerimisele 
jaemüügitasandil kehtestada 
üleminekuperioodi ajal 
mobiilsideoperaatoritele nõue pakkuda 
oma rändlusklientidele ajutist andmeside 
eurotariifi, mis ei ületa kindlaksmääratud 
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ülempiiri. Andmeside eurotariif tuleks 
kehtestada ohutul tasemel, mis tagab kuni 
struktuurse lahenduse jõustumiseni 
tarbijakaitse, kindlustab operaatoritele 
piisava marginaali ja samas kajastab ka 
mõistlikumalt teenuse osutamisega seotud 
jaemüügikulusid.

ülempiiri. Andmeside eurotariif tuleks 
kehtestada ohutul tasemel, mis kindlustab 
seni, kuni rändlustasud on 2015. aastal 
võrdsustatud riigisiseste tasudega, 
operaatoritele piisava marginaali vastavalt 
tegelikule hinnastruktuurile ja samas 
kajastab ka mõistlikumalt teenuse 
osutamisega seotud jaemüügikulusid.

Or. nl

Muudatusettepanek 72
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Ajutine andmeside eurotariif, mida 
võib rändlusklientidele pakkuda, peaks 
seetõttu peegeldama mõistlikku marginaali 
võrreldes reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise kuludega, 
lubades samas operaatoritel konkureerida 
oma pakkumisi eristades ning 
hinnakujundust vastavalt turuolukorrale 
ja tarbijaeelistustele kohandades. Sellised 
ohutud hinnalaed tuleks kehtestada 
tasemel, mis ei moonuta struktuursete 
lahenduste konkurentsist tulenevaid 
kasusid, ja neid võib tühistada, kui 
kliendid on struktuursete lahenduste 
kaudu konkreetset kasu saanud. Sarnaselt 
kõne- ja SMS-rändlusteenuseid hõlmavale 
lähenemisviisile tuleks ka andmeside 
ajutiste eurotariifide reguleeritud ülempiiri
puhul järgida langustendentsi, võttes 
arvesse andmeside-rändlusteenuste 
osutamise kulude kavandatud vähendamisi 
jaemüügitasandil.

(60) Ajutine andmeside eurotariif, mida 
võib rändlusklientidele pakkuda, peaks 
seetõttu peegeldama mõistlikku marginaali 
võrreldes reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise kuludega. 
Sarnaselt kõne- ja SMS-rändlusteenuseid 
hõlmava lähenemisviisiga tuleks ka 
andmeside ajutiste eurotariifide 
reguleeritud ülempiiri puhul järgida 
langustendentsi üheainsa tariifi 
kehtestamise suunas 2015. aastal, võttes 
arvesse andmeside-rändlusteenuste 
osutamise kulude kavandatud vähendamisi 
jaemüügitasandil.

Or. nl
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Muudatusettepanek 73
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Selleks et tagada kõigile 
mobiiltelefoni kasutajatele kasu käesoleva 
määruse sätetest, tuleks ajutisi 
hinnakujundusnõudeid jaemüügitasandil 
kohaldada hoolimata sellest, kas 
rändlusklientidel on koduteenuseosutajaga 
ette- või järelmaksuleping, ja sõltumata 
sellest, kas koduteenuseosutajal on 
mobiiltelefoni häälkõneteenuse 
osutamiseks oma võrk või on ta virtuaalne 
mobiilsideoperaator või mobiiltelefoni 
häälkõneteenuste edasimüüja.

(64) Selleks et tagada kõigile 
mobiiltelefoni kasutajatele kasu käesoleva 
määruse sätetest, tuleks ajutisi 
hinnakujundusnõudeid jaemüügitasandil 
kohaldada hoolimata sellest, kas 
rändlusklientidel on koduteenuseosutajaga 
ette- või järelmaksuleping, ja sõltumata 
sellest, kas koduteenuseosutajal on 
mobiiltelefoni häälkõneteenuse 
osutamiseks oma võrk või on ta 
mobiiltelefoni häälkõneteenuste 
edasimüüja.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Selle tagamiseks, et kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenuste hulgi- ja 
jaehindu käsitlevad reguleerivad 
kohustused ei kehti kauem kui on vajalik 
seni, kuni mil struktuursed lahendused on 
jõus täies ulatuses ja konkurents on 
rändlusturul piisavalt välja kujunenud, 
tuleks kehtestada tingimused, mille 
kohaselt ei tohi hulgi- ega jaehindade 
ülempiiri rakendada juba enne selleks 
ettenähtud tähtaega. Kõnealused 
tingimused peavad põhinema hinnalagede 
ja tegelike hinnatasemete 
märkimisväärsel erinevusel. Leitakse, et 
märkimisväärne erinevus on saavutatud, 

välja jäetud
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kui hinnad on jõudnud liidus keskmiselt 
75 %ni hinnalaest. Hulgihinnalagede 
puhul põhineb 75 % kriteerium eri 
rühmadesse kuuluvate operaatorite 
vahelisel tasakaalustamata 
andmeliiklusel. Selleks et piirata 
liikmesriikidevahelisi 
konkurentsimoonutusi, arvutatakse 75 %
kriteerium jaehindade lae puhul liidu 
keskmiste hindade alusel, võttes arvesse 
riikide keskmisi hindu iga rändlusteenuse 
(kõne-, SMS- ja andmesideteenused) 
kohta eraldi.

Or. nl

Selgitus

Tõsiasi on see, et käesolevas artiklis kehtestatud hinnatase on liiga kõrge, toob kaasa 
teenuseosutajate kestvalt ülemäärase kasumi ega tekita piisaval määral soovitud konkurentsi, 
mis peab olema eelkõige uuenduslike teenuste ning kiirelt kasvava andmesideturu osakaalu 
suurendamise valdkonnas. Sel viisil tõrjub sektor ennast ise hindade tõttu turult välja.

Muudatusettepanek 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Selle tagamiseks, et kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenuste hulgi- ja 
jaehindu käsitlevad reguleerivad 
kohustused ei kehti kauem kui on vajalik 
seni, kuni mil struktuursed lahendused on 
jõus täies ulatuses ja konkurents on 
rändlusturul piisavalt välja kujunenud, 
tuleks kehtestada tingimused, mille 
kohaselt ei tohi hulgi- ega jaehindade 
ülempiiri rakendada juba enne selleks 
ettenähtud tähtaega. Kõnealused 
tingimused peavad põhinema hinnalagede 
ja tegelike hinnatasemete märkimisväärsel 
erinevusel. Leitakse, et märkimisväärne 
erinevus on saavutatud, kui hinnad on 

(65) Selle tagamiseks, et kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenuste hulgi- ja
jaehindu käsitlevad reguleerivad 
kohustused ei kehti kauem kui on vajalik 
seni, kuni mil struktuursed lahendused on 
jõus täies ulatuses ja konkurents on 
rändlusturul piisavalt välja kujunenud, 
tuleks kehtestada tingimused, mille 
kohaselt ei tohi hulgi- ega jaehindade 
ülempiiri rakendada juba enne selleks 
ettenähtud tähtaega. Kõnealused 
tingimused peavad põhinema hinnalagede 
ja tegelike hinnatasemete märkimisväärsel 
erinevusel. Leitakse, et märkimisväärne 
erinevus on saavutatud, kui hinnad on 
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jõudnud liidus keskmiselt 75 %ni 
hinnalaest. Hulgihinnalagede puhul 
põhineb 75 % kriteerium eri rühmadesse 
kuuluvate operaatorite vahelisel 
tasakaalustamata andmeliiklusel. Selleks et 
piirata liikmesriikidevahelisi 
konkurentsimoonutusi, arvutatakse 75 % 
kriteerium jaehindade lae puhul liidu 
keskmiste hindade alusel, võttes arvesse 
riikide keskmisi hindu iga rändlusteenuse 
(kõne-, SMS- ja andmesideteenused) kohta 
eraldi.

jõudnud liidus keskmiselt 50%ni 
hinnalaest. Hulgihinnalagede puhul 
põhineb 50% kriteerium eri rühmadesse 
kuuluvate operaatorite vahelisel 
tasakaalustamata andmeliiklusel. Selleks et 
piirata liikmesriikidevahelisi 
konkurentsimoonutusi, arvutatakse 50%
kriteerium jaehindade lae puhul liidu 
keskmiste hindade alusel, võttes arvesse 
riikide keskmisi hindu iga rändlusteenuse 
(kõne-, SMS- ja andmesideteenused) kohta 
eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Liidu piires reguleeritud
rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise 
jaehinna suurema läbipaistvuse 
saavutamiseks ja selleks, et aidata 
rändlusklientidel otsustada, kuidas oma 
mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, 
peaksid mobiilsideteenuste osutajad 
võimaldama oma rändlusklientidel saada 
kergesti tasuta teavet neile külastatavas 
liikmesriigis telefonikõnede tegemisel või 
vastuvõtmisel kohaldatavate rändlustasude 
kohta. Peale selle peaksid teenuseosutajad 
andma oma klientidele nende soovi korral 
ja tasuta lisateavet telefonikõnede tegemise 
või vastuvõtmise ning samuti SMSide, 
MMSide ja muude andmesideteenuste 
saatmise ja vastuvõtmise minuti- või 
andmeühikutasude (koos käibemaksuga) 
kohta külastatavas liikmesriigis. Kuna 
teatavatel kliendirühmadel võib olla 
rändlustasude kohta piisavalt teavet, 
peaksid operaatorid pakkuma võimalust 
nimetatud automaatsest sõnumiteenusest 

(67) Nii liidusiseste kui -väliste
rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise 
jaehinna suurema läbipaistvuse 
saavutamiseks ja selleks, et aidata 
rändlusklientidel otsustada, kuidas oma 
mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, 
peaksid mobiilsideteenuste osutajad 
võimaldama oma rändlusklientidel saada 
kergesti tasuta teavet neile külastatavas 
riigis telefonikõnede tegemisel või 
vastuvõtmisel kohaldatavate rändlustasude 
kohta. Peale selle peaksid teenuseosutajad 
andma oma klientidele nende soovi korral 
ja tasuta lisateavet telefonikõnede tegemise 
või vastuvõtmise ning samuti SMSide, 
MMSide ja muude andmesideteenuste 
saatmise ja vastuvõtmise minuti- või 
andmeühikutasude (koos käibemaksuga)
kohta külastatavas riigis. Kuna teatavatel 
kliendirühmadel võib olla rändlustasude 
kohta piisavalt teavet, peaksid operaatorid 
pakkuma võimalust nimetatud 
automaatsest sõnumiteenusest kergesti 
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kergesti loobuda. loobuda.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvusmeetmed peaksid olema kohaldatavad ka rändlusteenustele väljaspool Euroopa 
Liitu.

Muudatusettepanek 77
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Liidu piires reguleeritud 
rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise 
jaehinna suurema läbipaistvuse 
saavutamiseks ja selleks, et aidata 
rändlusklientidel otsustada, kuidas oma 
mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, 
peaksid mobiilsideteenuste osutajad 
võimaldama oma rändlusklientidel saada 
kergesti tasuta teavet neile külastatavas 
liikmesriigis telefonikõnede tegemisel või 
vastuvõtmisel kohaldatavate rändlustasude 
kohta. Peale selle peaksid teenuseosutajad 
andma oma klientidele nende soovi korral 
ja tasuta lisateavet telefonikõnede tegemise 
või vastuvõtmise ning samuti SMSide, 
MMSide ja muude andmesideteenuste 
saatmise ja vastuvõtmise minuti- või 
andmeühikutasude (koos käibemaksuga) 
kohta külastatavas liikmesriigis. Kuna 
teatavatel kliendirühmadel võib olla 
rändlustasude kohta piisavalt teavet, 
peaksid operaatorid pakkuma võimalust 
nimetatud automaatsest sõnumiteenusest 
kergesti loobuda.

(67) Liidu piires reguleeritud 
rändluskõnede tegemise ja vastuvõtmise 
jaehinna suurema läbipaistvuse 
saavutamiseks ja selleks, et aidata 
rändlusklientidel otsustada, kuidas oma 
mobiiltelefoni välismaal viibides kasutada, 
peaksid mobiilsideteenuste osutajad 
võimaldama oma rändlusklientidel saada 
kergesti tasuta teavet neile külastatavas 
liikmesriigis telefonikõnede tegemisel või 
vastuvõtmisel kohaldatavate rändlustasude 
kohta. Peale selle peaksid teenuseosutajad 
andma oma klientidele nende soovi korral 
ja tasuta lisateavet telefonikõnede tegemise 
või vastuvõtmise ning samuti SMSide, 
MMSide ja muude andmesideteenuste 
saatmise ja vastuvõtmise minuti- või 
andmeühikutasude (koos käibemaksuga) 
kohta külastatavas liikmesriigis. Kuna 
teatavatel kliendirühmadel võib olla 
rändlustasude kohta piisavalt teavet, 
peaksid operaatorid pakkuma võimalust 
nimetatud automaatsest sõnumiteenusest 
kergesti loobuda. See loobumistaotlus 
peaks kehtima siiski ainult külastatava 
liikmesriigi kohta, mitte automaatselt 
kogu liidus, ilma et tarbija oleks seda 
otseselt taotlenud.
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Or. fr

Muudatusettepanek 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68) Läbipaistvuse tagamiseks on samuti 
nõutav, et teenuseosutajad esitaksid teabe 
rändlustasude, eelkõige eurotariifi ja 
kindlasummalise koondhinna kohta – kui 
nad sellist pakuvad – teenusega liitumisel 
ja iga kord, kui rändlustasud muutuvad. 
Koduteenuseosutajad peaksid pakkuma 
teavet rändlustasude kohta sobivate 
vahendite, näiteks arvete, interneti, 
telereklaamide või otsepostituse kaudu. 
Koduteenuseosutajad peaksid tagama, et 
kõik nende rändluskliendid on teadlikud 
reguleeritud tariifide olemasolust 
asjaomasel perioodil, ning nad peaksid 
saatma nimetatud klientidele selge ja 
erapooletu teatise, kus kirjeldatakse 
eurotariifi tingimusi ning sellele ülemineku 
ja sellest loobumise õigust.

(68) Läbipaistvuse tagamiseks on samuti 
nõutav, et teenuseosutajad esitaksid teabe 
rändlustasude, eelkõige eurotariifi ja 
kindlasummalise koondhinna kohta – kui 
nad sellist pakuvad – teenusega liitumisel 
ja iga kord, kui rändlustasud muutuvad. 
Koduteenuseosutajad peaksid pakkuma 
teavet rändlustasude kohta sobivate 
vahendite, näiteks arvete, interneti, 
telereklaamide või otsepostituse kaudu. 
Kogu teave ja pakkumised peaksid olema 
seoses hindade ja teenuste tunnustega 
selged, arusaadavad, võrreldavad ja 
läbipaistvad. Rändlusteenuste pakkumiste 
reklaamimine ja tarbijatele turustamine 
peab olema täielikult vastavuses 
tarbijakaitsealaste õigusaktidega, eriti 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 
2005. aasta direktiiviga 2005/29/EÜ, mis 
käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste 
tehingutega seotud ebaausaid 
kaubandustavasid siseturul (ebaausate 
kaubandustavade direktiiv)1. 
Koduteenuseosutajad peaksid tagama, et 
kõik nende rändluskliendid on teadlikud 
reguleeritud tariifide olemasolust 
asjaomasel perioodil, ning nad peaksid 
saatma nimetatud klientidele selge ja 
erapooletu teatise, kus kirjeldatakse 
eurotariifi tingimusi ning sellele ülemineku 
ja sellest loobumise õigust.

_____________
1 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22
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Or. en

Muudatusettepanek 79
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68) Läbipaistvuse tagamiseks on samuti 
nõutav, et teenuseosutajad esitaksid teabe 
rändlustasude, eelkõige eurotariifi ja 
kindlasummalise koondhinna kohta – kui 
nad sellist pakuvad – teenusega liitumisel 
ja iga kord, kui rändlustasud muutuvad. 
Koduteenuseosutajad peaksid pakkuma 
teavet rändlustasude kohta sobivate 
vahendite, näiteks arvete, interneti, 
telereklaamide või otsepostituse kaudu. 
Koduteenuseosutajad peaksid tagama, et 
kõik nende rändluskliendid on teadlikud 
reguleeritud tariifide olemasolust 
asjaomasel perioodil, ning nad peaksid 
saatma nimetatud klientidele selge ja 
erapooletu teatise, kus kirjeldatakse 
eurotariifi tingimusi ning sellele ülemineku 
ja sellest loobumise õigust.

(68) Läbipaistvuse tagamiseks on samuti 
nõutav, et teenuseosutajad esitaksid teabe 
rändlustasude, eelkõige eurotariifi ja 
kindlasummalise koondhinna kohta – kui 
nad sellist pakuvad – teenusega liitumisel 
ja iga kord, kui rändlustasud muutuvad. 
Koduteenuseosutajad peaksid pakkuma 
teavet rändlustasude kohta sobivate 
vahendite, näiteks arvete, interneti, 
telereklaamide või otsepostituse kaudu. 
Koduteenuseosutajad peaksid tagama, et 
kõik nende rändluskliendid on teadlikud 
reguleeritud tariifide olemasolust 
asjaomasel perioodil, ning nad peaksid 
saatma nimetatud klientidele kirjalikult 
selge ja erapooletu teatise, kus 
kirjeldatakse eurotariifi tingimusi ning 
sellele ülemineku ja sellest loobumise 
õigust.

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Lisaks tuleks võtta meetmed 
andmeside-rändlusteenuse jaehindade 
suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja 
eelkõige selleks, et teha lõpp arvešoki 

(69) Lisaks tuleks võtta meetmed kõikide 
rändlusteenuste jaehindade suurema 
läbipaistvuse saavutamiseks ja eelkõige 
selleks, et teha lõpp arvešoki probleemile, 
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probleemile, mis kujutab endast tõket 
siseturu sujuvale toimimisele, ning anda 
kasutajate käsutusse sellised vahendid, mis 
on vajalikud andmeside-rändlusteenuse 
kulude jälgimiseks ja kontrollimiseks. 
Samuti ei tohiks takistada rändlusteenuste 
asendamiseks või nende alternatiivina 
kasutamiseks sobivate rakenduste või 
tehnoloogiate kasutuselevõttu. Tarbijatele 
peaks olema tagatud sellekohane teave, et 
nad saaksid teha teadliku valiku.

mis kujutab endast tõket siseturu sujuvale
toimimisele, ning anda kasutajate käsutusse 
sellised vahendid, mis on vajalikud 
andmeside-rändlusteenuse kulude 
jälgimiseks ja kontrollimiseks. Samuti ei 
tohiks takistada rändlusteenuste 
asendamiseks või nende alternatiivina 
kasutamiseks sobivate rakenduste või 
tehnoloogiate, nagu traadita internet,
kasutuselevõttu. Tarbijatele peaks olema 
tagatud sellekohane teave, et nad saaksid 
teha teadliku valiku.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Lisaks tuleks võtta meetmed 
andmeside-rändlusteenuse jaehindade 
suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja 
eelkõige selleks, et teha lõpp arvešoki 
probleemile, mis kujutab endast tõket 
siseturu sujuvale toimimisele, ning anda 
kasutajate käsutusse sellised vahendid, mis 
on vajalikud andmeside-rändlusteenuse 
kulude jälgimiseks ja kontrollimiseks. 
Samuti ei tohiks takistada rändlusteenuste 
asendamiseks või nende alternatiivina 
kasutamiseks sobivate rakenduste või 
tehnoloogiate kasutuselevõttu. Tarbijatele 
peaks olema tagatud sellekohane teave, et 
nad saaksid teha teadliku valiku.

(69) Lisaks tuleks võtta meetmed 
andmeside-rändlusteenuse jaehindade 
suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja 
eelkõige selleks, et teha lõpp arvešoki 
probleemile, mis kujutab endast tõket 
siseturu sujuvale toimimisele, ning anda 
kasutajate käsutusse sellised vahendid, mis 
on vajalikud andmeside-rändlusteenuse 
kulude jälgimiseks ja kontrollimiseks. 
Samuti ei tohiks takistada rändlusteenuste 
asendamiseks või nende alternatiivina 
kasutamiseks sobivate rakenduste või 
tehnoloogiate, nagu traadita internet või 
kohalikud tugijaamade mehhanismid,
kasutuselevõttu. Tarbijatele peaks olema 
tagatud sellekohane teave, et nad saaksid 
teha teadliku valiku.

Or. en



PE478.641v01-00 38/175 AM\888019ET.doc

ET

Muudatusettepanek 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Eelkõige peaksid 
mobiilsideoperaatorid esitama oma 
rändlusklientidele personaliseeritud 
hinnateabe andmeside-rändlusteenuste 
nimetatud klientide suhtes kehtivate 
tariifide kohta iga kord, kui rändlusklient 
hakkab teise liikmesriiki sisenedes 
andmeside-rändlusteenuseid kasutama. 
Kõnealune teave tuleks edastada kliendi 
mobiiltelefoni või muusse 
mobiilseadmesse viisil, mis võimaldab 
seda lihtsalt vastu võtta ja mõista.

(70) Eelkõige peaksid 
mobiilsideoperaatorid esitama oma 
rändlusklientidele personaliseeritud 
hinnateabe andmeside-rändlusteenuste 
nimetatud klientide suhtes kehtivate 
tariifide kohta iga kord, kui rändlusklient 
hakkab teise riiki sisenedes andmeside-
rändlusteenuseid kasutama. Kõnealune 
teave tuleks edastada kliendi mobiiltelefoni 
või muusse mobiilseadmesse viisil, mis 
võimaldab seda lihtsalt vastu võtta ja 
mõista.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvusmeetmed peaksid olema kohaldatavad ka rändlusteenustele väljaspool Euroopa 
Liitu.

Muudatusettepanek 83
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Eelkõige peaksid 
mobiilsideoperaatorid esitama oma 
rändlusklientidele personaliseeritud 
hinnateabe andmeside-rändlusteenuste 
nimetatud klientide suhtes kehtivate 
tariifide kohta iga kord, kui rändlusklient 
hakkab teise liikmesriiki sisenedes 
andmeside-rändlusteenuseid kasutama. 
Kõnealune teave tuleks edastada kliendi 
mobiiltelefoni või muusse 

(70) Eelkõige peaksid 
mobiilsideoperaatorid esitama tasuta oma 
rändlusklientidele personaliseeritud 
hinnateabe andmeside-rändlusteenuste 
nimetatud klientide suhtes kehtivate 
tariifide kohta iga kord, kui rändlusklient 
hakkab teise liikmesriiki sisenedes 
andmeside-rändlusteenuseid kasutama. 
Kõnealune teave tuleks edastada kliendi 
mobiiltelefoni või muusse 
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mobiilseadmesse viisil, mis võimaldab 
seda lihtsalt vastu võtta ja mõista.

mobiilseadmesse viisil, mis võimaldab 
seda lihtsalt vastu võtta ja mõista, ja 
selliselt, et kliendil oleks võimalik seda 
hiljem uuesti vaadata.

Or. fr

Selgitus

Nn hüpikaknad ei ole hea meetod tarbijate teavitamiseks kehtivatest hinnakirjadest, sest klient 
on sõnumi vastuvõtmise ajal hõivatud, ta püüab selleks, et ta saaks oma toimingu lõpuni teha, 
akent kinni panna ilma selle sisuga tutvumata.

Muudatusettepanek 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Selleks, et aidata klientidel paremini 
mõista reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste kasutamise rahalisi 
tagajärgi ning võimaldada neil jälgida ja 
kontrollida oma kulusid, peaks 
koduteenuseosutaja esitama näiteid selliste 
andmeside-rändlusrakenduste kohta, nagu 
e-post, pilt ja veebilehitsemine, tuues esile 
nende ligikaudse suuruse andmekasutuse 
seisukohalt.

(71) Selleks, et aidata klientidel paremini 
mõista andmeside-rändlusteenuste 
kasutamise rahalisi tagajärgi ning 
võimaldada neil jälgida ja kontrollida oma 
kulusid, peaks koduteenuseosutaja esitama 
näiteid selliste andmeside-
rändlusrakenduste kohta, nagu e-post, pilt 
ja veebilehitsemine, tuues esile nende 
ligikaudse suuruse andmekasutuse 
seisukohalt.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Selleks, et aidata klientidel paremini 
mõista reguleeritud andmeside-

(71) Selleks, et aidata klientidel paremini 
mõista reguleeritud andmeside-
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rändlusteenuste kasutamise rahalisi 
tagajärgi ning võimaldada neil jälgida ja 
kontrollida oma kulusid, peaks 
koduteenuseosutaja esitama näiteid selliste 
andmeside-rändlusrakenduste kohta, nagu 
e-post, pilt ja veebilehitsemine, tuues esile 
nende ligikaudse suuruse andmekasutuse 
seisukohalt.

rändlusteenuste kasutamise rahalisi 
tagajärgi ning võimaldada neil jälgida ja 
kontrollida oma kulusid, peaks 
koduteenuseosutaja esitama lepingu 
sõlmimise hetkel ja pärast alati kliendi 
nõudmisel tasuta näiteid selliste 
andmeside-rändlusrakenduste kohta, nagu 
e-post, pilt ja veebilehitsemine, tuues esile 
nende ligikaudse suuruse andmekasutuse 
seisukohalt.

Or. fr

Muudatusettepanek 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Selleks, et arved ei põhjustaks halbu 
üllatusi, peaksid mobiilsideoperaatorid 
andmeside-rändlusteenuse puhul määrama 
kindlaks tarbitud teenuste rahalise ja/või 
mahulise ülempiiri või mitu sellist 
ülempiiri (väljendatuna selles vääringus, 
milles rändluskliendile arve esitatakse) 
ning peaksid pakkuma seda tasuta kõigile 
rändlusklientidele koos asjakohase teatega, 
kui kulud jõuavad kõnealuse ülempiiri 
lähedale. Ülempiiri saavutamise korral ei 
peaks kliendid enam teenust saama ja neilt 
ei tuleks enam selle eest tasu nõuda, välja 
arvatud juhul, kui klient on sõnaselgelt 
soovinud, et talle osutataks jätkuvalt 
asjaomast teenust vastavalt teates esitatud 
tingimustele. Rändlusklientidele tuleks 
anda võimalus valida mõistliku aja jooksul 
ükskõik milline nendest rahalistest või 
mahulistest ülempiiridest või otsustada 
ülempiiri mitte kasutada. Kui kliendid ei 
avalda oma soovi, tuleks nende suhtes 
rakendada vaikimisi ülempiirisüsteemi.

(72) Selleks, et nii liidusiseste kui ka -
väliste andmesideteenuste arved ei 
põhjustaks halbu üllatusi, peaksid 
mobiilsideoperaatorid andmeside-
rändlusteenuse puhul määrama kindlaks 
tarbitud teenuste rahalise ja/või mahulise 
ülempiiri või mitu sellist ülempiiri 
(väljendatuna selles vääringus, milles 
rändluskliendile arve esitatakse) ning 
peaksid pakkuma seda tasuta kõigile 
rändlusklientidele koos asjakohase teatega, 
kui kulud jõuavad kõnealuse ülempiiri 
lähedale. Ülempiiri saavutamise korral ei 
peaks kliendid enam teenust saama ja neilt 
ei tuleks enam selle eest tasu nõuda, välja 
arvatud juhul, kui klient on sõnaselgelt 
soovinud, et talle osutataks jätkuvalt 
asjaomast teenust vastavalt teates esitatud 
tingimustele. Rändlusklientidele tuleks 
anda võimalus valida mõistliku aja jooksul 
ükskõik milline nendest rahalistest või 
mahulistest ülempiiridest või otsustada 
ülempiiri mitte kasutada. Kui kliendid ei 
avalda oma soovi, tuleks nende suhtes 
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rakendada vaikimisi ülempiirisüsteemi.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvusmeetmed peaksid olema kohaldatavad ka rändlusteenustele väljaspool Euroopa 
Liitu.

Muudatusettepanek 87
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Selleks, et arved ei põhjustaks halbu 
üllatusi, peaksid mobiilsideoperaatorid 
andmeside-rändlusteenuse puhul määrama 
kindlaks tarbitud teenuste rahalise ja/või 
mahulise ülempiiri või mitu sellist 
ülempiiri (väljendatuna selles vääringus, 
milles rändluskliendile arve esitatakse) 
ning peaksid pakkuma seda tasuta kõigile 
rändlusklientidele koos asjakohase teatega, 
kui kulud jõuavad kõnealuse ülempiiri 
lähedale. Ülempiiri saavutamise korral ei 
peaks kliendid enam teenust saama ja neilt 
ei tuleks enam selle eest tasu nõuda, välja 
arvatud juhul, kui klient on sõnaselgelt 
soovinud, et talle osutataks jätkuvalt 
asjaomast teenust vastavalt teates esitatud 
tingimustele. Rändlusklientidele tuleks 
anda võimalus valida mõistliku aja jooksul 
ükskõik milline nendest rahalistest või 
mahulistest ülempiiridest või otsustada 
ülempiiri mitte kasutada. Kui kliendid ei 
avalda oma soovi, tuleks nende suhtes 
rakendada vaikimisi ülempiirisüsteemi.

(72) Selleks, et arved ei põhjustaks halbu 
üllatusi, peaksid mobiilsideoperaatorid 
andmeside-rändlusteenuse puhul määrama 
kindlaks tarbitud teenuste rahalise ja/või 
mahulise ülempiiri või mitu sellist 
ülempiiri (väljendatuna selles vääringus, 
milles rändluskliendile arve esitatakse) 
ning peaksid pakkuma seda tasuta kõigile 
rändlusklientidele koos asjakohase teatega 
sellisel kandjal, mida saab hiljem uuesti 
vaadata, kui kulud jõuavad kõnealuse 
ülempiiri lähedale. Ülempiiri saavutamise 
korral ei peaks kliendid enam teenust 
saama ja neilt ei tuleks enam selle eest tasu 
nõuda, välja arvatud juhul, kui klient on 
sõnaselgelt soovinud, et talle osutataks 
jätkuvalt asjaomast teenust vastavalt teates 
esitatud tingimustele. Sel juhul peaksid 
nad saama tasuta kinnituse sellisel 
kandjal, mida saab hiljem uuesti vaadata. 
Rändlusklientidele tuleks anda võimalus 
valida mõistliku aja jooksul ükskõik 
milline nendest rahalistest või mahulistest 
ülempiiridest või otsustada ülempiiri mitte 
kasutada. Kui kliendid ei avalda oma 
soovi, tuleks nende suhtes rakendada 
vaikimisi ülempiirisüsteemi.

Or. fr
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Selgitus

Nn hüpikaknad ei ole hea meetod tarbijate teavitamiseks sellest, et nad on jõudnud ohutu 
ülempiiri lähedale, sest kui klient on teabe saamise ajal hõivatud, püüab ta oma toimingu 
lõpuleviimiseks teabe aknalt ära kaotada. Peale selle on väga oluline, et tarbijad saaksid 
kinnituse nõusoleku kohta, et nad saavad jätkata pakutava teenuse kasutamist, kuigi nad on 
ohutu ülempiiri ületanud. Selle eesmärk on vältida, et tarbijad vajutaksid nuppu, teadmata 
oma toimingu tagajärgi.

Muudatusettepanek 88
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 72 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72 a) Kuna ELi praegused õigusaktid ei 
sisalda sätteid arvešoki piiramise kohta 
rändlusteenuse kasutamisel väljaspool 
ELi, tuleb kliente tulevikus teavitada 
rändlustasudest, kui nad kasutavad 
rändlusteenust väljaspool ELi, ning 
kohaldada neile arvešokki käsitlevaid 
sätteid, mis kehtivad rändlusteenuse 
kasutamisele ELis;

Or. da

Muudatusettepanek 89
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Alates määrusega (EÜ) nr 544/2009 
vastu võetud muudatuste jõustumisest on 
täheldatud, et ettemaksukliente tabab 
andmeside-rändlusteenust kasutades 
harvem arvešokk, kuna olemasolev krediit 
on juba enne valitud. Lisaks kaitsevad 
ajutine andmeside eurotariif ja sellega 

välja jäetud
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seotud andmeside-rändlusteenuste 
reguleeritud ülemmäärad kõnealuseid 
tarbijaid veelgi nimetatud teenuste 
kõrgete hindade eest. Seepärast ei tuleks 
ülempiiriga seonduvaid sätteid kohaldada 
ettemaksulepinguga klientide suhtes.

Or. nl

Muudatusettepanek 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Alates määrusega (EÜ) nr 544/2009 
vastu võetud muudatuste jõustumisest on 
täheldatud, et ettemaksukliente tabab 
andmeside-rändlusteenust kasutades 
harvem arvešokk, kuna olemasolev krediit 
on juba enne valitud. Lisaks kaitsevad 
ajutine andmeside eurotariif ja sellega 
seotud andmeside-rändlusteenuste 
reguleeritud ülemmäärad kõnealuseid 
tarbijaid veelgi nimetatud teenuste kõrgete 
hindade eest. Seepärast ei tuleks 
ülempiiriga seonduvaid sätteid kohaldada 
ettemaksulepinguga klientide suhtes.

(74) Alates määrusega (EÜ) nr 544/2009 
vastu võetud muudatuste jõustumisest on 
täheldatud, et ettemaksukliente tabab 
andmeside-rändlusteenust kasutades 
harvem arvešokk, kuna olemasolev krediit
on juba enne valitud. Lisaks kaitsevad 
ajutine andmeside eurotariif ja sellega 
seotud andmeside-rändlusteenuste 
reguleeritud ülemmäärad kõnealuseid 
tarbijaid veelgi nimetatud teenuste kõrgete 
hindade eest. Seepärast ei tuleks 
ülempiiriga seonduvaid sätteid kohaldada 
ettemaksulepinguga klientide suhtes, välja 
arvatud siis, kui tarbijad on valinud 
süsteemi, mis uuendab nende krediiti 
automaatselt.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Alates määrusega (EÜ) nr 544/2009 
vastu võetud muudatuste jõustumisest on 
täheldatud, et ettemaksukliente tabab 
andmeside-rändlusteenust kasutades 
harvem arvešokk, kuna olemasolev krediit 
on juba enne valitud. Lisaks kaitsevad 
ajutine andmeside eurotariif ja sellega 
seotud andmeside-rändlusteenuste 
reguleeritud ülemmäärad kõnealuseid 
tarbijaid veelgi nimetatud teenuste 
kõrgete hindade eest. Seepärast ei tuleks 
ülempiiriga seonduvaid sätteid kohaldada 
ettemaksulepinguga klientide suhtes.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 92
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80) Tuleks kehtestada piisavalt kõrged 
jaemüügi ohutud hinnalaed, mis ei 
moonuta struktuursete lahenduste 
võimalikku konkurentsist saadavat kasu 
ning mida võib täielikult tühistada, kui 
struktuursed lähenemisviisid jõustuvad ja 
võimaldavad luua tõelise ühtse turu. 
Seepärast peaksid jaemüügi ohutud 
hinnalaed järgima langustendentsi ja 
seejärel oma kehtivuse kaotama.

(80) Jaemüügi ohutuid hinnalagesid peaks 
olema võimalik täielikult tühistada, kui
regulatiivne lähenemisviis viib 2015. 
aastal riigisiseste tasude ja rändlustasude 
ühtlustamiseni. Seepärast peaksid 
jaemüügi ohutud hinnalaed järgima 
langustendentsi ja seejärel oma kehtivuse 
kaotama.

Or. nl

Muudatusettepanek 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81) Komisjon peaks hindama käesoleva 
määruse tõhusust, pidades silmas selle 
eesmärke ja osa, mida see täidab õigusliku 
raamistiku juurutamisel ning siseturu 
sujuval toimimisel. Sellega seoses peaks 
komisjon vaagima mõju, mida see avaldab 
eri suurusega ning liidu eri osades 
paiknevate mobiilsideteenuste osutajate 
konkurentsipositsioonile, jae- ja 
hulgihindade muutumisele, hindade 
arengusuundadele ja läbipaistvusele, 
hindade ja tegeliku maksumuse suhtele, 
samuti seda, kui suures ulatuses on leidnud 
kinnitust oletused, mis esitati käesolevale 
määrusele lisatud mõjuhinnangus, samuti 
operaatorite kulusid, mis tulenevad 
määruse järgimisest, ja mõju, mida see 
avaldab investeeringutele. Komisjon peaks 
tehnika arengut arvestades hindama ka 
selliste teenuste kättesaadavust ja 
kvaliteeti, mis on alternatiiviks 
rändlusteenustele (näiteks juurdepääs 
traadita interneti kaudu).

(81) Komisjon peaks hindama käesoleva 
määruse tõhusust, pidades silmas selle 
eesmärke ja osa, mida see täidab õigusliku 
raamistiku juurutamisel ning siseturu 
sujuval toimimisel. Sellega seoses peaks 
komisjon vaagima mõju, mida see avaldab 
eri suurusega ning liidu eri osades 
paiknevate mobiilsideteenuste osutajate 
konkurentsipositsioonile, jae- ja 
hulgihindade muutumisele, hindade 
arengusuundadele ja läbipaistvusele, 
hindade ja tegeliku maksumuse suhtele, 
samuti seda, kui suures ulatuses on leidnud 
kinnitust oletused, mis esitati käesolevale 
määrusele lisatud mõjuhinnangus, samuti 
operaatorite kulusid, mis tulenevad 
määruse järgimisest, ja mõju, mida see 
avaldab investeeringutele. Komisjon peaks 
tehnika arengut arvestades hindama ka 
selliste teenuste kättesaadavust ja 
kvaliteeti, mis on alternatiiviks 
rändlusteenustele (näiteks juurdepääs 
traadita interneti või kohalike tugijaamade 
mehhanismide kaudu).

Or. en

Muudatusettepanek 94
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 81 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81 a) Käesoleva määruse läbivaatamise 
eesmärk peaks olema luua Euroopas 
veelgi rohkem integreeritud 
telekommunikatsiooni teenuste turg ja 
parandada operaatorite võimalusi 
pakkuda telekommunikatsiooni teenuseid 
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ja tarbijate võimalusi neid kasutada ning 
seetõttu eemaldada veel eksisteerivad 
tõkked. Selleks, et täiendada 
rändlusteenuste hulgiturule pääsemise 
eeskirju, peaksid komisjon ja BEREC 
võtma vajalikke meetmeid, et veelgi 
ühtlustada riiklikke 
telekommunikatsiooni eeskirju, 
parandada kõikides liikmesriikides 
operaatorite turule sisenemise tingimusi 
ja ühtlustada kõne lõpetamise tasusid üle 
kogu liidu. Selleks et toetada tõeliselt 
piirideta ühtset 
telekommunikatsiooniteenuste turgu, 
peaksid komisjon ja BEREC esitama 
uutesse 4G/LTE-võrkudesse pääsemise 
uute eeskirjade kohta ettepaneku, et 
mobiilsidevahenditel peaks olema 
võimalik ühilduda ükskõik millise 
operaatori juurdepääsuvõrguga, mis 
võimaldab neile lepinguga lubatud 
signaalitaseme, kui teenuseosutaja, 
kellega leping on sõlmitud, seda ei suuda 
ja et teise operaatori võrgu kasutamisel ei 
tohiks kliendilt lisatasu nõuda. 
Asjakohase määruse täiendamiseks peaks 
komisjon esitama sarnase õigusakti 
ettepaneku piiriüleste väljuvate kõnede ja 
liikmesriikide vahel saadetud SMSide 
hindade kohta, mida käesolev määrus ei 
hõlma. Samuti peaks komisjon otsima 
aktiivselt võimalusi pikendada käesolevas 
määruses kehtestatud eeskirjade 
rakendamist väljaspool liitu asuvatesse 
riikidesse, eriti liiduga piirnevatesse 
riikidesse ja kandidaatriikidesse, sõlmides 
kahepoolsed või mitmepoolsed lepingud.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine 
lähenemisviis selle tagamiseks, et 
üldkasutatavate mobiilsidevõrkude 
kasutajad ei maksaks kogu liitu hõlmavate 
rändlusteenuste eest liidus reisimisel, 
helistamisel ja kõne vastuvõtmisel, SMSe 
saates ja vastu võttes ning 
pakettkommuteeritud andmesideteenuseid 
kasutades konkureerivate siseriiklike 
hindadega võrreldes ülemäära kõrget 
hinda, aidates sellega kaasa siseturu 
sujuvale toimimisele, saavutades samas 
tarbijakaitse kõrge taseme, edendades 
konkurentsi ning läbipaistvust turul ja 
pakkudes stiimuleid nii uuendusteks kui 
ka tarbija valikute suurendamiseks.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine 
lähenemisviis, et aidata kaasa tõelise 
mobiilside ühtse turu saavutamisele. 
Esimene samm selle suunas on kehtestada 
üleminekuperiood selle tagamiseks, et
üldkasutatavate mobiilsidevõrkude 
kasutajad ei maksaks kogu liitu hõlmavate 
rändlusteenuste eest liidus reisimisel, 
helistamisel ja kõne vastuvõtmisel, SMSe 
saates ja vastu võttes ning 
pakettkommuteeritud andmesideteenuseid 
kasutades konkureerivate siseriiklike 
hindadega võrreldes ülemäära kõrget 
hinda. Teine samm on kehtestada
vajalikud meetmed, mis võimaldaks 
kaotada kogu rändluse kontseptsiooni 
kõikjal liidus, tagades liidusiseselt 
identsed hinnad.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine 
lähenemisviis selle tagamiseks, et 
üldkasutatavate mobiilsidevõrkude 
kasutajad ei maksaks kogu liitu hõlmavate 
rändlusteenuste eest liidus reisimisel, 
helistamisel ja kõne vastuvõtmisel, SMSe 
saates ja vastu võttes ning 
pakettkommuteeritud andmesideteenuseid 
kasutades konkureerivate siseriiklike 
hindadega võrreldes ülemäära kõrget 
hinda, aidates sellega kaasa siseturu 
sujuvale toimimisele, saavutades samas 
tarbijakaitse kõrge taseme, edendades 
konkurentsi ning läbipaistvust turul ja 

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine 
lähenemisviis, et aidata kaasa tõelise 
mobiilside ühtse turu saavutamisele. 
Esimene samm selle suunas on kehtestada 
üleminekuperiood selle tagamiseks, et
üldkasutatavate mobiilsidevõrkude 
kasutajad ei maksaks kogu liitu hõlmavate 
rändlusteenuste eest liidus reisimisel, 
helistamisel ja kõne vastuvõtmisel, SMSe 
saates ja vastu võttes ning 
pakettkommuteeritud andmesideteenuseid 
kasutades konkureerivate siseriiklike 
hindadega võrreldes ülemäära kõrget 
hinda. Teine samm on kehtestada
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pakkudes stiimuleid nii uuendusteks kui 
ka tarbija valikute suurendamiseks.

vajalikud tehnilised ja struktuurimeetmed, 
mis võimaldaks kaotada kogu rändluse 
kontseptsiooni kõikjal liidus, tagades 
liidusiseselt identsed hinnad.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruses sätestatakse eeskirjad, et tagada 
rändlusteenuste müük riigisisestest 
mobiilsideteenustest eraldi, ja tingimused 
üldkasutatavatele mobiilsidevõrkudele 
rändlusteenuste hulgiturule pääsu 
andmiseks. Samuti kehtestatakse sellega 
ajutised eeskirjad tasude kohta, mida 
mobiilsideoperaatorid võivad nõuda kogu 
liidus rändlusteenuste (kõnede ja SMSide) 
osutamise eest juhul, kui nende kasutamine 
algab ja lõpeb liidus, ning 
pakettkommuteeritud andmesideteenuste 
eest, mida rändluskliendid kasutavad teise 
liikmesriigi mobiilsidevõrgus rändlemisel. 
Määrust kohaldatakse nii võrguoperaatorite 
vahel võetavate tasude suhtes 
hulgimüügitasandil kui ka koduoperaatori 
võetavate tasude suhtes jaemüügitasandil.

Määruse eesmärk on langetada 
järkjärguliselt tariifide ülempiire, et
ühtlustada 2015. aastaks telefonikõnede,
SMSide ja andmeside riigisisesed tasud ja 
rändlustasud, nagu see on kokku lepitud 
Euroopa digitaalse tegevuskavaga. Samuti 
kehtestatakse sellega ajutised eeskirjad 
tasude kohta, mida mobiilsideoperaatorid 
võivad nõuda kogu liidus rändlusteenuste 
(kõnede ja SMSide) osutamise eest juhul, 
kui nende kasutamine algab ja lõpeb liidus, 
ning pakettkommuteeritud 
andmesideteenuste eest, mida 
rändluskliendid kasutavad teise liikmesriigi 
mobiilsidevõrgus rändlemisel. Määrust 
kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel 
võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil 
kui ka koduoperaatori võetavate tasude 
suhtes jaemüügitasandil.

Or. nl

Muudatusettepanek 98
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruses sätestatakse eeskirjad, et tagada 
rändlusteenuste müük riigisisestest 
mobiilsideteenustest eraldi, ja tingimused 
üldkasutatavatele mobiilsidevõrkudele 
rändlusteenuste hulgiturule pääsu 
andmiseks. Samuti kehtestatakse sellega
ajutised eeskirjad tasude kohta, mida 
mobiilsideoperaatorid võivad nõuda kogu 
liidus rändlusteenuste (kõnede ja SMSide) 
osutamise eest juhul, kui nende kasutamine 
algab ja lõpeb liidus, ning 
pakettkommuteeritud andmesideteenuste 
eest, mida rändluskliendid kasutavad teise 
liikmesriigi mobiilsidevõrgus rändlemisel. 
Määrust kohaldatakse nii võrguoperaatorite 
vahel võetavate tasude suhtes 
hulgimüügitasandil kui ka koduoperaatori 
võetavate tasude suhtes jaemüügitasandil.

Sellega kehtestatakse ajutised eeskirjad 
tasude kohta, mida mobiilsideoperaatorid 
võivad nõuda kogu liidus rändlusteenuste 
(kõnede ja SMSide) osutamise eest juhul, 
kui nende kasutamine algab ja lõpeb liidus, 
ning pakettkommuteeritud 
andmesideteenuste eest, mida 
rändluskliendid kasutavad teise liikmesriigi 
mobiilsidevõrgus rändlemisel. Määrust 
kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel 
võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil 
kui ka koduoperaatori võetavate tasude 
suhtes jaemüügitasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rändlusteenuste ja riigisiseste 
mobiilsideteenuste eraldi müümine on 
ajutine ja vahesamm konkurentsi 
suurendamiseks, et langetada 
rändlusteenuste hindu tarbijate jaoks, 
saavutamaks ühtne Euroopa 
mobiilsideturg, kus riigisisesed tariifid ja 
rändlustariifid ei erine.

Or. en
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Muudatusettepanek 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti sätestatakse käesolevas määruses 
eeskirjad, mille eesmärk on suurendada 
hindade läbipaistvust ja parandada 
hinnateabe pakkumist kogu liitu 
hõlmavate rändlusteenuste kasutajatele.

2. Samuti sätestatakse käesolevas määruses 
eeskirjad, mille eesmärk on suurendada 
hindade läbipaistvust ja parandada 
hinnateabe pakkumist nii liidusiseste kui 
ka -väliste rändlusteenuste kasutajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti sätestatakse käesolevas määruses 
eeskirjad, mille eesmärk on suurendada 
hindade läbipaistvust ja parandada 
hinnateabe pakkumist kogu liitu hõlmavate 
rändlusteenuste kasutajatele.

2. Samuti sätestatakse käesolevas määruses 
eeskirjad, mille eesmärk on suurendada 
hindade läbipaistvust ja parandada 
hinnateabe pakkumist kogu liitu hõlmavate 
rändlusteenuste kasutajatele nii 
liidusiseselt kui ka -väliselt.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatud tasude 
piirmäärad on väljendatud eurodes. Kui 
artiklites 6, 7, 8, 9, 11 ja 12 käsitletavad 

Käesolevas määruses sätestatud tasude 
piirmäärad on väljendatud eurodes. Kui 
artiklites 6, 7, 8, 9, 11 ja 12 käsitletavad 



AM\888019ET.doc 51/175 PE478.641v01-00

ET

tasud on antud muudes vääringutes, 
määratakse nimetatud artiklite kohased 
algsed piirmäärad kindlaks nendes 
vääringutes, kohaldades 30. mail 2012 
Euroopa Keskpanga poolt Euroopa Liidu 
Teatajas avaldatavaid viitekursse.

tasud on antud muudes vääringutes, 
määratakse nimetatud artiklite kohased 
algsed piirmäärad kindlaks nendes 
vääringutes, kohaldades 30. mail 2012 
Euroopa Keskpanga poolt Euroopa Liidu 
Teatajas avaldatavaid viitekursse või 
kohaldades Euroopa Keskpanga poolt 
Euroopa Liidu Teatajas kuus kuud enne 
käesoleva määruse jõustumist avaldatud 
viitekursside keskmist, sõltuvalt sellest, 
kumma puhul on algsed piirmäärad 
pärast muusse vääringusse kui euro 
ümber arvestamist madalamad.

Or. pl

Selgitus

Käesoleva muudatuse eesmärk on vähendada ohtu, et tekib olukord, kus vaatamata sellele, et 
tasusid vähendatakse käesoleva määrusega vastu võetud muudatuste alusel, ei vähene 
vahetuskursi kõikumise tõttu tasud nendes riikides, kes ei kasuta eurot. Ettepanek ei kaota 
nimetatud ohtu täielikult, see pakub pelgalt alternatiivse meetodi euro ümberarvestamiseks 
teistesse vääringutesse.

Muudatusettepanek 103
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „eurotariif” – artiklis 7 sätestatud 
suurimat tasu mitte ületav mis tahes tariif, 
mida koduteenuseosutaja võib reguleeritud 
rändluskõnede osutamise eest kooskõlas 
kõnealuse artikliga nõuda;

a) „eurotariif” – artiklis 7 sätestatud 
suurimat tasu mitte ületav mis tahes tariif, 
mida koduteenuseosutaja võib reguleeritud 
rändluskõnede osutamise eest kooskõlas 
kõnealuse artikliga nõuda ning mis on 
2015. aastal sama kõrge kui riigisisesel 
turul nõutav tariif;

Or. nl

Muudatusettepanek 104
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „koduteenuseosutaja” – ettevõtja, kes 
osutab kliendile kogu liitu hõlmavaid 
rändlusteenuseid kas oma võrgu kaudu või 
virtuaalse mobiilsideoperaatori või
edasimüüjana;

b) „koduteenuseosutaja” – ettevõtja, kes 
osutab kliendile kogu liitu hõlmavaid 
rändlusteenuseid kas oma võrgu kaudu või 
edasimüüjana;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „koduteenuseosutaja” – ettevõtja, kes 
osutab kliendile kogu liitu hõlmavaid 
rändlusteenuseid kas oma võrgu kaudu või 
virtuaalse mobiilsideoperaatori või 
edasimüüjana;

b) „koduteenuseosutaja” – operaator, kes 
osutab rändluskliendile kogu liitu 
hõlmavaid rändlusteenuseid kas oma võrgu 
kaudu või virtuaalse mobiilsideoperaatori 
või edasimüüjana; see määratlus hõlmab 
kõiki teisi rändlusteenuseosutajaid;

Or. fr

Selgitus

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.
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Muudatusettepanek 106
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „reguleeritud andmeside-rändlusteenus” 
– rändlusteenus, mis võimaldab 
rändluskliendile sissetulevat ja väljuvat 
pakettkommuteeritud andmesidet 
mobiiltelefoni või muu mobiilseadme abil 
ajal, mil seade on ühendatud külastatavasse 
võrku. Reguleeritud andmeside-
rändlusteenus ei hõlma reguleeritud 
rändluskõnede ja rändlussõnumite 
edastamist ega ja vastuvõtmist, kuid 
hõlmab MMSide (multimeedium-
sõnumiteenus) edastamist ja vastuvõtmist;

k) „reguleeritud andmeside-rändlusteenus” 
– rändlusteenus, mis võimaldab 
rändluskliendile sissetulevat ja väljuvat 
pakettkommuteeritud andmesidet 
mobiiltelefoni või muu mobiilseadme abil 
ajal, mil seade on ühendatud külastatavasse 
võrku. Reguleeritud andmeside-
rändlusteenus ei hõlma reguleeritud 
rändluskõnede ja rändlussõnumite 
edastamist ja vastuvõtmist ega ka MMSide 
(multimeedium-sõnumiteenus) edastamist 
ja vastuvõtmist;

Or. en

Selgitus

Jaemüügi MMSe tasustatakse hinna suhtes ühiku kohta (nagu ka SMSid), mitte vastavalt 
suurusele. Seega peaks MMSid jääma andmeside-rändlusteenuse kohaldamisalast välja.

Muudatusettepanek 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „reguleeritud andmeside-rändlusteenus” 
– rändlusteenus, mis võimaldab 
rändluskliendile sissetulevat ja väljuvat 
pakettkommuteeritud andmesidet 
mobiiltelefoni või muu mobiilseadme abil 
ajal, mil seade on ühendatud külastatavasse 
võrku. Reguleeritud andmeside-
rändlusteenus ei hõlma reguleeritud 
rändluskõnede ja rändlussõnumite 
edastamist ega ja vastuvõtmist, kuid 

k) „reguleeritud andmeside-rändlusteenus” 
– rändlusteenus, mis võimaldab 
rändluskliendile sissetulevat ja väljuvat 
pakettkommuteeritud andmesidet 
mobiiltelefoni või muu mobiilseadme abil 
ajal, mil seade on ühendatud külastatavasse 
võrku. Reguleeritud andmeside-
rändlusteenus ei hõlma reguleeritud 
rändluskõnede, rändlussõnumite ja
MMSide (multimeedium-sõnumiteenus) 
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hõlmab MMSide (multimeedium-
sõnumiteenus) edastamist ja vastuvõtmist;

edastamist ja vastuvõtmist;

Or. en

Selgitus

MMSe tasustatakse tavaliselt ühikupõhiselt, st mitte tekitatud andmeside liikluse põhjal. 
Seega käsitletakse neid sarnaselt SMSidega, mis võiks tähendada nende andmeside-
rändlusteenuste mõiste alt väljaarvamist.

Muudatusettepanek 108
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „reguleeritud andmeside-rändlusteenus” 
– rändlusteenus, mis võimaldab 
rändluskliendile sissetulevat ja väljuvat 
pakettkommuteeritud andmesidet 
mobiiltelefoni või muu mobiilseadme abil 
ajal, mil seade on ühendatud külastatavasse 
võrku. Reguleeritud andmeside-
rändlusteenus ei hõlma reguleeritud 
rändluskõnede ja rändlussõnumite 
edastamist ega ja vastuvõtmist, kuid 
hõlmab MMSide (multimeedium-
sõnumiteenus) edastamist ja vastuvõtmist;

k) „reguleeritud andmeside-rändlusteenus” 
– rändlusteenus, mis võimaldab 
rändluskliendile sissetulevat ja väljuvat 
pakettkommuteeritud andmesidet 
mobiiltelefoni või muu mobiilseadme abil 
ajal, mil seade on ühendatud külastatavasse 
võrku. Reguleeritud andmeside-
rändlusteenus ei hõlma reguleeritud 
rändluskõnede ja rändlussõnumite 
edastamist ja vastuvõtmist, MMSide 
(multimeedium-sõnumiteenus) ning 
masinatevahelise (M2M) andmeside
edastamist ja vastuvõtmist;

Or. en

Selgitus

MMSid ei tohiks kuuluda reguleeritud andmeside-rändlusteenuste mõiste alla, nagu ka 
SMSid, kuna neid ei saa võrrelda teiste andmesideteenustega. Masinatevaheline (M2M) 
teabevahetus peaks jääma reguleeritud andmeside-rändlusteenuste mõiste alt välja, kuna see 
on teistsugune teenus: a) see ei ole otseselt suunatud massituru tarbijatele (rändluse 
reguleerimise eesmärk on kaitsta massituru tarbijaid liiga kõrge hinna kehtestamise eest), 2) 
see on tavaliselt integreeritud teenus, mis nõuab mobiilsideoperaatorite tehtud konkreetset 
arendust, mida müüakse äri- või suurklientidele (ettevõtted).
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Muudatusettepanek 109
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „reguleeritud andmeside-rändlusteenus” 
– rändlusteenus, mis võimaldab 
rändluskliendile sissetulevat ja väljuvat 
pakettkommuteeritud andmesidet 
mobiiltelefoni või muu mobiilseadme abil 
ajal, mil seade on ühendatud külastatavasse 
võrku. Reguleeritud andmeside-
rändlusteenus ei hõlma reguleeritud 
rändluskõnede ja rändlussõnumite 
edastamist ega ja vastuvõtmist, kuid 
hõlmab MMSide (multimeedium-
sõnumiteenus) edastamist ja vastuvõtmist;

k) „reguleeritud andmeside-rändlusteenus” 
– rändlusteenus, mis võimaldab 
rändluskliendile sissetulevat ja väljuvat 
pakettkommuteeritud andmesidet 
mobiiltelefoni või muu mobiilseadme abil 
ajal, mil seade on ühendatud külastatavasse 
võrku. Reguleeritud andmeside-
rändlusteenus ei hõlma reguleeritud 
rändluskõnede ja rändlussõnumite 
edastamist ja vastuvõtmist ega 
masinatevahelisi teenuseid teenused ja 
MMSe (multimeedium-sõnumiteenus);

Or. fr

Selgitus

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas 
possible de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne 
sont généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les 
exclure du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de 
l’ORECE daté d’août 2011, p 33). Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la 
régulation tarifaire.

Muudatusettepanek 110
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) „alternatiivne rändlusteenuseosutaja” 
– koduteenuseosutaja, kes erineb 

välja jäetud
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riigisiseseid mobiilsideteenuseid osutavast 
operaatorist ja kes osutab 
rändluskliendile rändlusteenuseid kas 
oma võrgu kaudu või virtuaalse 
mobiilsideoperaatori või edasimüüjana;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) „alternatiivne rändlusteenuseosutaja” –
koduteenuseosutaja, kes erineb 
riigisiseseid mobiilsideteenuseid osutavast 
operaatorist ja kes osutab rändluskliendile 
rändlusteenuseid kas oma võrgu kaudu või 
virtuaalse mobiilsideoperaatori või 
edasimüüjana;

m) „alternatiivne rändlusteenuseosutaja” –
teenuseosutaja, kes erineb riigisiseseid 
mobiilsideteenuseid osutavast operaatorist 
ja kes osutab rändluskliendile 
rändlusteenuseid kas oma võrgu kaudu või 
virtuaalse mobiilsideoperaatori või 
edasimüüjana;

Or. en

Selgitus

Nagu ka BEREC on sedastanud, peaks määruse tekst olema piisavalt paindlik, et see lubaks 
erinevate valikuvõimaluste hulgast leida individuaalse lahenduse, ilma et välistataks mõnda 
võimalust. Nagu määruses ära märgitud, on parima rakendatava lahenduse leidmine BERECi 
roll.

Muudatusettepanek 112
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) „pääs rändlusteenuste hulgiturule” –
vahendite ja/või teenuste teisele ettevõtjale 
kättesaadavaks tegemine kindlaksmääratud 

n) „pääs rändlusteenuste hulgiturule” –
vahendite ja/või teenuste teisele ettevõtjale 
kättesaadavaks tegemine,
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tingimustel eesmärgiga osutada 
rändlusteenuseid jaeklientidele;

mittediskrimineerimise põhimõtte 
kohaselt, kindlaksmääratud tingimustel 
eesmärgiga osutada rändlusteenuseid 
jaeklientidele;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) „Euroopa Liidu (EL) rändlusprofiil” –
eelkonfigureeritud profiil selliste 
eraldiseisvate rändlusteenuste 
osutamiseks, mida pakutakse lisaks samal 
SIM-kaardil riigisiseste 
mobiilsideteenuste osutamisele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Määrus peaks jääma tehnoloogia suhtes neutraalseks, et vältida õigusakti vananemist juba 
rakendamise etapis.

Muudatusettepanek 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) „Euroopa Liidu (EL) rändlusprofiil” –
eelkonfigureeritud profiil selliste 
eraldiseisvate rändlusteenuste 
osutamiseks, mida pakutakse lisaks samal 
SIM-kaardil riigisiseste 
mobiilsideteenuste osutamisele.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Määrus peaks jääma struktuurimeetmete tehniliste lahenduste suhtes neutraalseks ja jätma 
rakendamise juhtnöörid komisjonile ning BERECile koostöös tööstusega. Euroopa Liidu 
eelkonfigureeritud rändlusprofiil vihjaks vaikimisi tehnilisele lahendusele.

Muudatusettepanek 115
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) „Euroopa Liidu (EL) rändlusprofiil” –
eelkonfigureeritud profiil selliste 
eraldiseisvate rändlusteenuste osutamiseks, 
mida pakutakse lisaks samal SIM-kaardil 
riigisiseste mobiilsideteenuste osutamisele.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Selle punkti väljajätmisega tahetakse kõrvaldada viide lisaprofiilile. Operaator peab saama 
oma rändlusteenuseid pakkuda ka oma profiili raames.

Muudatusettepanek 116
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mobiilsideoperaatorid rahuldavad kõik 
põhjendatud taotlused, mis käsitlevad 
pääsu rändlusteenuste hulgiturule, kaasa 
arvatud virtuaalsete 
mobiilsideoperaatorite või edasimüüjate 
taotlused. Rändlusteenuste hulgiturule 
pääsu suhtes kohaldatakse artiklites 6, 8 ja 
11 sätestatud eeskirju, milles käsitletakse 

1. Mobiilsideoperaatorid rahuldavad kõik 
põhjendatud taotlused, mis käsitlevad 
pääsu rändlusteenuste hulgiturule, kaasa 
arvatud edasimüüjate taotlused. 
Rändlusteenuste hulgiturule pääsu suhtes 
kohaldatakse artiklites 6, 8 ja 11 sätestatud 
eeskirju, milles käsitletakse 



AM\888019ET.doc 59/175 PE478.641v01-00

ET

rändlusteenuste reguleeritud hulgihindu. rändlusteenuste reguleeritud hulgihindu.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mobiilsideoperaatorid rahuldavad kõik 
põhjendatud taotlused, mis käsitlevad 
pääsu rändlusteenuste hulgiturule, kaasa 
arvatud virtuaalsete mobiilsideoperaatorite 
või edasimüüjate taotlused. 
Rändlusteenuste hulgiturule pääsu suhtes 
kohaldatakse artiklites 6, 8 ja 11 sätestatud 
eeskirju, milles käsitletakse 
rändlusteenuste reguleeritud hulgihindu.

1. Mobiilsideoperaatorid rahuldavad kõik 
põhjendatud taotlused, mis käsitlevad 
pääsu rändlusteenuste hulgiturule, kaasa 
arvatud virtuaalsete mobiilsideoperaatorite 
või edasimüüjate taotlused. 
Rändlusteenuste hulgiturule juurdepääsu 
võimaldamine jääb proportsionaalseks 
ning kohandatakse juurdepääsu palunud 
osapoolele. Rändlusteenuste hulgiturule 
pääsu suhtes kohaldatakse artiklites 6, 8 ja 
11 sätestatud eeskirju, milles käsitletakse 
rändlusteenuste reguleeritud hulgihindu.
Need eeskirjad ei mõjuta kuidagi 
mobiilsideoperaatori pakutava 
rändlusteenuste hulgiturule pääsemisega 
seotud teiste kulude sissenõudmist.

Or. en

Selgitus

Turule juurdepääsu õigus ei saa olla virtuaalsetele mobiilsideoperaatoritele ja 
edasimüüjatele ühesugune. Sellise juurdepääsu saamisel tehtud sarnased kulud peaks olema 
mobiilsideoperaatorile tagastatavad.

Muudatusettepanek 118
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pääs rändlusteenuste hulgiturule hõlmab 
kõiki võrguelemente ja nendega seotud 
vahendeid, asjaomaseid teenuseid, tarkvara 
ja teabesüsteeme, mis on vajalikud 
klientidele rändlusteenuste osutamiseks.

2. Pääs rändlusteenuste hulgiturule hõlmab, 
seni kuni proportsionaalsus on tagatud,
kõiki võrguelemente ja nendega seotud 
vahendeid, asjaomaseid teenuseid, tarkvara 
ja teabesüsteeme, mis on vajalikud 
klientidele rändlusteenuste osutamiseks.
Täiendavad teenused, mis ei puuduta 
tavalist juurdepääsu hulgimüügi 
rändlusteenustele, nagu näiteks arve või 
klienditeeninduse andmine, peaksid 
olema hüvitatavad.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et ühelgi juurdepääsu otsijal ei ole lubatud nõuda juurdepääsu ühelegi varale. 
Edasimüüjad, kellel endal puuduvad arvete esitamise võimalused, võivad paluda koduvõrgu 
teenuseosutajal reguleeritud hinnaga lisaks juurdepääsule hulgimüügile pakkuda ka arvete 
tegemise süsteemi. Koduvõrgu teenuseosutajatele peaksid sellised täiendavad teenused olema 
hüvitatavad.

Muudatusettepanek 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotlus pääseda rändlusteenuste 
hulgiturule rahuldatakse kahe kuu jooksul 
alates sellest, kui võrguoperaator on 
taotluse kätte saanud.

3. Taotlus pääseda rändlusteenuste 
hulgiturule rahuldatakse kuue kuu jooksul 
alates sellest, kui võrguoperaator on 
taotluse kätte saanud.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus lubatud kaks kuud rändlusteenuste hulgiturule pääsemise taotluse 
rahuldamiseks on liiga piirav, kuna tehniliste probleemide korral võib õigeaegne 
rakendamine operaatorist sõltumatult viibida.
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Muudatusettepanek 120
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 välja jäetud
Rändlusteenuste eraldi müümine
1. Koduteenuseosutajad võimaldavad oma 
abonentidele juurdepääsu mis tahes 
vastastikku seotud alternatiivse 
rändlusteenuseosutaja kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele.
2. Alates 1. juulist 2014 teavitavad 
koduteenuseosutajad kõiki oma 
rändluskliente võimalusest tühistada 
olemasolevate rändlusteenuste tellimine ja 
valida rändlusteenused alternatiivselt 
rändlusteenuseosutajalt. 
Rändlusklientidel on aega kaks kuud, et 
teha oma valik koduteenuseosutajale 
teatavaks. Rändlusklientidel, kes ei ole 
oma valikut kõnealuse ajavahemiku 
jooksul teatavaks teinud, on õigus valida 
mis tahes ajahetkel alternatiivne 
rändlusteenuseosutaja kooskõlas lõigetes 
3 ja 4 sätestatuga.
3. Kliendi otsus valida alternatiivne 
rändlusteenuseosutaja ei too kaasa 
koduteenuseosutaja kehtestatud 
liitumistasu ega muid kindlaksmääratud 
või jooksvaid tasusid ning seda on 
võimalik kombineerida kõikide 
jaetariifikavadega. 
4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
valimine või sellest loobumine on tasuta 
ega sisalda tingimusi või piiranguid, mis 
on seotud liitumislepingu muude kui 
rändlust käsitlevate osadega, ning 
muudatus tuleb teha viie tööpäeva 
jooksul, v.a juhul, kui rändlusklient on 
tellinud riigisisese paketi, mis sisaldab 
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eurotariifist, SMSi eurotariifist või 
andmeside eurotariifist erinevaid 
rändlustariife; sel juhul võib 
koduteenuseosutaja pikendada seniselt 
rändlusteenuste lepingult uuele 
üleminekut teatava ajavahemiku võrra, 
mis ei tohi ületada kolme kuud.
5. Mobiilsideteenuste lepingu sõlmimisel 
või uuendamisel annavad 
koduteenuseosutajad igale kliendile 
täieliku teabe võimaluse kohta valida 
alternatiivne rändlusteenuseosutaja ja 
hõlbustavad kõnealuse teenuseosutajaga 
lepingu sõlmimist. Kliendid, kes sõlmivad 
rändlusteenuste tellimiseks lepingu 
koduteenuseosutajaga, kinnitavad 
selgesõnaliselt, et neid on eespool 
nimetatud võimalusest teavitatud. 
Mobiilsideteenuste osutajad ei või 
takistada oma edasimüüjatena 
tegutsevatel jaemüüjatel pakkuda 
alternatiivsete rändlusteenuseosutajatega 
eraldi rändlusteenuste lepinguid.
6. Koduteenuseosutaja või külastatava 
võrgu operaator ei või muuta alternatiivse 
rändlusteenuseosutaja pakutavate 
rändlusteenuste tehnilisi omadusi selliselt, 
et need erineksid riigisiseseid 
mobiilsideteenuseid osutava operaatori 
pakutavate rändlusteenuste tehnilistest 
omadustest, sealhulgas 
kvaliteedinäitajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2014 teavitavad 
koduteenuseosutajad kõiki oma 

välja jäetud
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rändluskliente võimalusest tühistada 
olemasolevate rändlusteenuste tellimine ja 
valida rändlusteenused alternatiivselt 
rändlusteenuseosutajalt. 
Rändlusklientidel on aega kaks kuud, et 
teha oma valik koduteenuseosutajale 
teatavaks. Rändlusklientidel, kes ei ole 
oma valikut kõnealuse ajavahemiku 
jooksul teatavaks teinud, on õigus valida 
mis tahes ajahetkel alternatiivne 
rändlusteenuseosutaja kooskõlas lõigetes 
3 ja 4 sätestatuga.

Or. nl

Muudatusettepanek 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2014 teavitavad 
koduteenuseosutajad kõiki oma 
rändluskliente võimalusest tühistada 
olemasolevate rändlusteenuste tellimine ja 
valida rändlusteenused alternatiivselt 
rändlusteenuseosutajalt. Rändlusklientidel 
on aega kaks kuud, et teha oma valik 
koduteenuseosutajale teatavaks. 
Rändlusklientidel, kes ei ole oma valikut 
kõnealuse ajavahemiku jooksul teatavaks 
teinud, on õigus valida mis tahes ajahetkel 
alternatiivne rändlusteenuseosutaja 
kooskõlas lõigetes 3 ja 4 sätestatuga.

2. Alates 1. märtsist 2014 teavitavad 
koduteenuseosutajad nelja kuu jooksul 
nimetatud kuupäevast kõiki oma 
rändluskliente võimalusest tühistada 
olemasolevate rändlusteenuste tellimine ja 
valida rändlusteenused alternatiivselt 
rändlusteenuseosutajalt. Rändlusklientidel 
on aega kaks kuud, et teha oma valik 
koduteenuseosutajale teatavaks. 
Rändlusklientidel, kes ei ole oma valikut 
kõnealuse ajavahemiku jooksul teatavaks 
teinud, on õigus valida mis tahes ajahetkel 
alternatiivne rändlusteenuseosutaja 
kooskõlas lõigetes 3 ja 4 sätestatuga.

Or. en

Selgitus

Selline muutus aitab turul tulemusi märgata juba enne puhkusi.
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Muudatusettepanek 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2014 teavitavad 
koduteenuseosutajad kõiki oma
rändluskliente võimalusest tühistada 
olemasolevate rändlusteenuste tellimine ja 
valida rändlusteenused alternatiivselt 
rändlusteenuseosutajalt. Rändlusklientidel 
on aega kaks kuud, et teha oma valik 
koduteenuseosutajale teatavaks. 
Rändlusklientidel, kes ei ole oma valikut 
kõnealuse ajavahemiku jooksul teatavaks 
teinud, on õigus valida mis tahes ajahetkel 
alternatiivne rändlusteenuseosutaja
kooskõlas lõigetes 3 ja 4 sätestatuga.

2. Alates 1. juunist 2014 on 
rändlusklientidel õigus tühistada 
olemasolevate rändlusteenuste tellimine ja 
valida rändlusteenused alternatiivselt 
rändlusteenuseosutajalt mis tahes ajahetkel, 
kooskõlas lõigetes 3 ja 4 sätestatuga. 
Koduteenuseosutajad teavitavad kõiki 
oma rändluskliente sellest võimalusest 
enne 1. juunit 2014.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus rõhutatakse, et kliendil on õigus oma rändlusteenuse osutajat muuta, 
mis peaks olema selle lõike tähtsaim osa. Teenuseosutaja kohustus on klienti seega sellest 
teavitada. Et struktuurimeetmel oleks kiire mõju, peaks selle rakendama juba enne 2014. 
aasta suvepuhkuste perioodi. Lisaks tuleb olemasolevaid kliente muutustest ette teavitada.

Muudatusettepanek 124
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kliendi otsus valida alternatiivne 
rändlusteenuseosutaja ei too kaasa 
koduteenuseosutaja kehtestatud 
liitumistasu ega muid kindlaksmääratud 
või jooksvaid tasusid ning seda on 
võimalik kombineerida kõikide 
jaetariifikavadega.

välja jäetud
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Or. nl

Muudatusettepanek 125
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
valimine või sellest loobumine on tasuta 
ega sisalda tingimusi või piiranguid, mis 
on seotud liitumislepingu muude kui 
rändlust käsitlevate osadega, ning 
muudatus tuleb teha viie tööpäeva 
jooksul, v.a juhul, kui rändlusklient on 
tellinud riigisisese paketi, mis sisaldab 
eurotariifist, SMSi eurotariifist või 
andmeside eurotariifist erinevaid 
rändlustariife; sel juhul võib 
koduteenuseosutaja pikendada seniselt 
rändlusteenuste lepingult uuele 
üleminekut teatava ajavahemiku võrra, 
mis ei tohi ületada kolme kuud.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 126
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
valimine või sellest loobumine on tasuta 
ega sisalda tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha viie tööpäeva jooksul, v.a juhul, kui 
rändlusklient on tellinud riigisisese paketi, 
mis sisaldab eurotariifist, SMSi 

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
valimine või sellest loobumine on tasuta 
ega sisalda tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha ühe tööpäeva jooksul, v.a juhul, kui 
rändlusklient on tellinud riigisisese paketi, 
mis sisaldab eurotariifist, SMSi 
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eurotariifist või andmeside eurotariifist 
erinevaid rändlustariife; sel juhul võib 
koduteenuseosutaja pikendada seniselt 
rändlusteenuste lepingult uuele üleminekut 
teatava ajavahemiku võrra, mis ei tohi 
ületada kolme kuud.

eurotariifist või andmeside eurotariifist 
erinevaid rändlustariife; sel juhul võib 
koduteenuseosutaja pikendada seniselt 
rändlusteenuste lepingult uuele üleminekut 
teatava ajavahemiku võrra, mis ei tohi 
ületada kolme kuud.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud üleminekuperiood kestusega viis päeva alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
vahetamiseks ei ole põhjendatud.

Muudatusettepanek 127
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
valimine või sellest loobumine on tasuta 
ega sisalda tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha viie tööpäeva jooksul, v.a juhul, kui 
rändlusklient on tellinud riigisisese paketi, 
mis sisaldab eurotariifist, SMSi 
eurotariifist või andmeside eurotariifist 
erinevaid rändlustariife; sel juhul võib 
koduteenuseosutaja pikendada seniselt 
rändlusteenuste lepingult uuele üleminekut 
teatava ajavahemiku võrra, mis ei tohi 
ületada kolme kuud.

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
valimine või sellest loobumine on tasuta 
ega sisalda tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha kolme tööpäeva jooksul, v.a juhul, kui 
rändlusklient on tellinud riigisisese paketi, 
mis sisaldab eurotariifist, SMSi 
eurotariifist või andmeside eurotariifist 
erinevaid rändlustariife; sel juhul võib 
koduteenuseosutaja pikendada seniselt 
rändlusteenuste lepingult uuele üleminekut 
teatava ajavahemiku võrra, mis ei tohi 
ületada kahte kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
valimine või sellest loobumine on tasuta 
ega sisalda tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha viie tööpäeva jooksul, v.a juhul, kui 
rändlusklient on tellinud riigisisese paketi, 
mis sisaldab eurotariifist, SMSi 
eurotariifist või andmeside eurotariifist 
erinevaid rändlustariife; sel juhul võib 
koduteenuseosutaja pikendada seniselt 
rändlusteenuste lepingult uuele üleminekut 
teatava ajavahemiku võrra, mis ei tohi 
ületada kolme kuud.

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
valimine või sellest loobumine on tasuta 
ega sisalda tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha kahe tööpäeva jooksul, v.a juhul, kui 
rändlusklient on tellinud riigisisese paketi, 
mis sisaldab eurotariifist, SMSi 
eurotariifist või andmeside eurotariifist 
erinevaid rändlustariife; sel juhul võib 
koduteenuseosutaja pikendada seniselt 
rändlusteenuste lepingult uuele üleminekut 
teatava ajavahemiku võrra, mis ei tohi 
ületada kolme kuud.

Or. en

Selgitus

Lühem üleminekuaeg teenuseosutajate vahetamisel suurendab konkurentsi ja on 
tarbijasõbralikum.

Muudatusettepanek 129
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
valimine või sellest loobumine on tasuta 
ega sisalda tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha viie tööpäeva jooksul, v.a juhul, kui 
rändlusklient on tellinud riigisisese paketi, 
mis sisaldab eurotariifist, SMSi 
eurotariifist või andmeside eurotariifist 
erinevaid rändlustariife; sel juhul võib 
koduteenuseosutaja pikendada seniselt 
rändlusteenuste lepingult uuele üleminekut 
teatava ajavahemiku võrra, mis ei tohi 

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja või 
rändlusteenuseosutajate vahel valimine 
või nendest loobumine on tasuta ega 
sisalda tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha nii lühikese aja jooksul kui võimalik, 
BERECi suunistes sätestatu alusel, v.a 
juhul, kui rändlusklient on tellinud 
riigisisese paketi, mis sisaldab eurotariifist, 
SMSi eurotariifist või andmeside 
eurotariifist erinevaid rändlustariife; sel 
juhul võib koduteenuseosutaja pikendada 
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ületada kolme kuud. seniselt rändlusteenuste lepingult uuele 
üleminekut teatava ajavahemiku võrra, mis 
ei tohi ületada kahte kuud.

Or. en

Selgitus

Seoses alternatiivse rändlusteenuseosutaja vahetamisele kuluva ajaga soovitame, et määrus 
peaks viitama „kõige lühemale võimalikule ajale”. Minimaalse aja võib siis täpselt 
määratleda BERECi suunistes nii, kuidas see on kõige sobivam konkreetsete tehniliste 
rakenduste kriteeriumidele. Sellise keele kasutamine on järjepidev sellega, mida kasutati 
mobiiltelefoninumbri üleviimiseks universaalteenuste direktiivis.

Muudatusettepanek 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
valimine või sellest loobumine on tasuta 
ega sisalda tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha viie tööpäeva jooksul, v.a juhul, kui 
rändlusklient on tellinud riigisisese paketi, 
mis sisaldab eurotariifist, SMSi 
eurotariifist või andmeside eurotariifist 
erinevaid rändlustariife; sel juhul võib 
koduteenuseosutaja pikendada seniselt 
rändlusteenuste lepingult uuele üleminekut 
teatava ajavahemiku võrra, mis ei tohi 
ületada kolme kuud.

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja või 
rändlusteenuseosutajate vahel valimine 
või nendest loobumine on tasuta ega 
sisalda tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha nii lühikese aja jooksul kui võimalik, 
BERECi suunistes sätestatu alusel, v.a 
juhul, kui rändlusklient on tellinud 
riigisisese paketi, mis sisaldab eurotariifist, 
SMSi eurotariifist või andmeside 
eurotariifist erinevaid rändlustariife; sel 
juhul võib koduteenuseosutaja pikendada 
seniselt rändlusteenuste lepingult uuele 
üleminekut teatava ajavahemiku võrra, mis 
ei tohi ületada kahte kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Morten Løkkegaard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
valimine või sellest loobumine on tasuta 
ega sisalda tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha viie tööpäeva jooksul, v.a juhul, kui 
rändlusklient on tellinud riigisisese paketi, 
mis sisaldab eurotariifist, SMSi 
eurotariifist või andmeside eurotariifist 
erinevaid rändlustariife; sel juhul võib 
koduteenuseosutaja pikendada seniselt 
rändlusteenuste lepingult uuele üleminekut 
teatava ajavahemiku võrra, mis ei tohi 
ületada kolme kuud.

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
valimine või sellest loobumine on tasuta 
ega sisalda tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha ühe tööpäeva jooksul, v.a juhul, kui 
rändlusklient on tellinud riigisisese paketi, 
mis sisaldab eurotariifist, SMSi 
eurotariifist või andmeside eurotariifist 
erinevaid rändlustariife; sel juhul võib 
koduteenuseosutaja pikendada seniselt 
rändlusteenuste lepingult uuele üleminekut 
teatava ajavahemiku võrra, mis ei tohi 
ületada kolme kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
valimine või sellest loobumine on tasuta 
ega sisalda tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha viie tööpäeva jooksul, v.a juhul, kui 
rändlusklient on tellinud riigisisese paketi, 
mis sisaldab eurotariifist, SMSi 
eurotariifist või andmeside eurotariifist 
erinevaid rändlustariife; sel juhul võib 
koduteenuseosutaja pikendada seniselt 
rändlusteenuste lepingult uuele üleminekut 
teatava ajavahemiku võrra, mis ei tohi 
ületada kolme kuud.

4. Alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
valimine või sellest loobumine on tasuta 
ega sisalda tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha viie tööpäeva jooksul, v.a juhul, kui 
rändlusklient on tellinud riigisisese paketi, 
mis sisaldab eurotariifist, SMSi 
eurotariifist või andmeside eurotariifist 
erinevaid rändlustariife; sel juhul võib 
koduteenuseosutaja pikendada seniselt 
rändlusteenuste lepingult uuele üleminekut 
teatava ajavahemiku võrra, mis ei tohi 
ületada ühte kuud alates taotluse esitamise 
päevast.
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Or. fr

Selgitus

Kolmekuuline tähtaeg näib liiga pikk ega vasta nende tarbijate vajadustele, kes tahavad 
valida sellist operaatorit, kes näib neile kõige soodsam, arvestades nende rändlusteenuse 
tarbimist välisriiki suundumise hetkel. Vähesed neist suudavad seda muutust üle kolme kuu 
ette näha.

Muudatusettepanek 133
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Mobiilsideteenuste lepingu sõlmimisel 
või uuendamisel annavad 
koduteenuseosutajad igale kliendile 
täieliku teabe võimaluse kohta valida 
alternatiivne rändlusteenuseosutaja ja 
hõlbustavad kõnealuse teenuseosutajaga 
lepingu sõlmimist. Kliendid, kes sõlmivad 
rändlusteenuste tellimiseks lepingu 
koduteenuseosutajaga, kinnitavad 
selgesõnaliselt, et neid on eespool 
nimetatud võimalusest teavitatud. 
Mobiilsideteenuste osutajad ei või 
takistada oma edasimüüjatena tegutsevatel 
jaemüüjatel pakkuda alternatiivsete 
rändlusteenuseosutajatega eraldi 
rändlusteenuste lepinguid.

5. Mobiilsideteenuste lepingu sõlmimisel 
või uuendamisel annavad 
koduteenuseosutajad igale kliendile selgel 
ja arusaadaval viisil täieliku teabe 
võimaluse kohta valida alternatiivne 
rändlusteenuseosutaja ja hõlbustavad 
kõnealuse teenuseosutajaga lepingu 
sõlmimist. Kliendid, kes sõlmivad 
rändlusteenuste tellimiseks lepingu 
koduteenuseosutajaga, kinnitavad 
selgesõnaliselt, et neid on eespool 
nimetatud võimalusest teavitatud. 
Mobiilsideteenuste osutajad ei või 
takistada oma edasimüüjatena tegutsevatel 
jaemüüjatel pakkuda alternatiivsete 
rändlusteenuseosutajatega eraldi 
rändlusteenuste lepinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Mobiilsideteenuste lepingu sõlmimisel 
või uuendamisel annavad 
koduteenuseosutajad igale kliendile 
täieliku teabe võimaluse kohta valida 
alternatiivne rändlusteenuseosutaja ja 
hõlbustavad kõnealuse teenuseosutajaga 
lepingu sõlmimist. Kliendid, kes sõlmivad 
rändlusteenuste tellimiseks lepingu 
koduteenuseosutajaga, kinnitavad 
selgesõnaliselt, et neid on eespool 
nimetatud võimalusest teavitatud. 
Mobiilsideteenuste osutajad ei või 
takistada oma edasimüüjatena tegutsevatel 
jaemüüjatel pakkuda alternatiivsete 
rändlusteenuseosutajatega eraldi 
rändlusteenuste lepinguid.

5. Mobiilsideteenuste lepingu sõlmimisel 
või uuendamisel annavad 
koduteenuseosutajad igale kliendile 
täieliku teabe võimaluse kohta valida 
alternatiivne rändlusteenuseosutaja ja ei 
takista kõnealuse teenuseosutajaga lepingu 
sõlmimist. Kliendid, kes sõlmivad 
rändlusteenuste tellimiseks lepingu 
koduteenuseosutajaga, kinnitavad 
selgesõnaliselt, et neid on eespool 
nimetatud võimalusest teavitatud. 
Mobiilsideteenuste osutajad ei või 
takistada oma edasimüüjatena tegutsevatel 
jaemüüjatel pakkuda alternatiivsete 
rändlusteenuseosutajatega eraldi 
rändlusteenuste lepinguid.

Or. en

Selgitus

Kuigi kliente peab teavitama alternatiivsetest rändlusteenuseosutajatest, ei saa operaatoritele 
teha kohustuslikuks hõlbustada selliste lepingute sõlmimist konkurentidega. Kuid samas ei 
tohi nad seda ka takistada.

Muudatusettepanek 135
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Mobiilsideteenuste lepingu sõlmimisel 
või uuendamisel annavad 
koduteenuseosutajad igale kliendile 
täieliku teabe võimaluse kohta valida 
alternatiivne rändlusteenuseosutaja ja 
hõlbustavad kõnealuse teenuseosutajaga 
lepingu sõlmimist. Kliendid, kes sõlmivad 
rändlusteenuste tellimiseks lepingu 
koduteenuseosutajaga, kinnitavad 
selgesõnaliselt, et neid on eespool 

5. Mobiilsideteenuste lepingu sõlmimisel 
või uuendamisel annavad 
koduteenuseosutajad igale kliendile eraldi 
ja püsikandjal täieliku teabe võimaluse 
kohta valida alternatiivne 
rändlusteenuseosutaja ja ei takista
kõnealuse teenuseosutajaga lepingu 
sõlmimist. Kliendid, kes sõlmivad 
rändlusteenuste tellimiseks lepingu 
koduteenuseosutajaga, kinnitavad 
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nimetatud võimalusest teavitatud. 
Mobiilsideteenuste osutajad ei või 
takistada oma edasimüüjatena tegutsevatel 
jaemüüjatel pakkuda alternatiivsete 
rändlusteenuseosutajatega eraldi 
rändlusteenuste lepinguid.

selgesõnaliselt, et neid on eespool 
nimetatud võimalusest teavitatud. 
Mobiilsideteenuste osutajad ei või piirata 
ega takistada oma edasimüüjatena 
tegutsevatel jaemüüjatel pakkuda 
alternatiivsete rändlusteenuseosutajatega 
eraldi rändlusteenuste lepinguid.

Or. fr

Muudatusettepanek 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Enne 1. juulit 2013 võivad 
operaatorid oma vastavatest riiklikest 
reguleerivatest asutustest taotleda 
vabastust rändlusteenuste eraldi müümise 
kohustusest. Vabastus antakse juhul, kui 
operaator nõustub pakkuma kõikidele 
oma klientidele alates 1. juunist 2014 
rändlustariife, mis on võrdsed vastavate 
riigisiseste tariifidega või mis on 
maksimaalselt 10% kõrgemad kui 
vastavad riigisisesed tariifid. 
Alternatiivina võivad operaatorid pakkuda 
tariifi, mis koosneb igakuisest 
lisapõhitasust, mis katab kõik 
rändlusteenused, kui nad suudavad 
näidata, et vastava kliendigrupi keskmised 
rändluskulud (korporatiivsed, arvega 
tasutavad või ette makstud) ei suureneks 
rohkem kui 10% võrra. Kui reguleeriv 
asutus annab vabastuse, lõiked 1 kuni 5 
selle operaatori ja tema klientide suhtes
enam ei kehti. Operaatorid teavitavad 
pärast vabastuse saamist oma 
pakkumistes tehtud muudatustest 
riiklikku reguleerivat asutust. Riiklik 
reguleeriv asutus võtab vabastuse tagasi, 
kui muudetud pakkumised ei vasta enam 
käesolevas lõikes sätestatud tingimustele. 
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Operaatorit teavitatakse võimalikust 
vabastuse tühistamisest ning talle antakse 
kolm kuud oma pakkumiste muutmiseks. 
Operaator, kelle vabastus on tühistatud, 
rakendab lõiked 1 kuni 5 ühe aasta 
jooksul alates vabastuse kaotamise 
hetkest. Riiklikud reguleerivad asutused 
teavitavad Euroopa Komisjoni igast 
operaatorist, kellele vabastus on antud või 
kellelt see on ära võetud.

Or. en

Selgitus

Operaatoritele peaks andma võimaluse kehtestada palju madalamaid hindu kui määruses 
kehtestatud hinnalaed. Sellisel juhul täidetakse Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärk ja 
seetõttu ei tohiks vastavat operaatorit rändlusteenuste eraldi müümisega seotud kulude ja 
halduskoormusega koormata.

Muudatusettepanek 137
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Käesoleva artikli lõigetes 1 kuni 6 ja 
artiklis 5 sätestatud kohustused ei ole 
kohaldatavad koduteenuseosutajatele, kes 
pakuvad kõikidele oma klientidele 
rändlustariife, mis on oluliselt lähemal 
tariifidele, mida rändlusklient tasub 
riigisiseste kõne-, SMS- ja andmeside 
teenuste eest 1. juuliks 2014.
Pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga kehtestab 
BEREC mõistliku ajavahemiku jooksul, 
mis ei ületa kolme kuud alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest, eeskirjad, milles 
käsitletakse rändlustariifide muutmist 
riigisiseste tariifidega märgatavalt 
sarnasemaks.
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Or. en

Selgitus

See võimaldaks rändlustariifide olulist vähendamist ilma tingimata struktuursetesse 
lahendustesse investeerimata. Selline erand üldreeglist on kehtiv ainult seni, kuni see lubab 
saavutada madalamate tarbijahindade eesmärgi.

Muudatusettepanek 138
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui koduteenuseosutaja pakub 
kliendile rändlustariife, mis on 
märkimisväärselt lähedased kliendile 
võimaldatud kodumaiste kõne-, SMS- ja 
andmesideteenuste tariifidele, siis 
operaatori kohustus võimaldada oma 
kliendile juurdepääsu sellise alternatiivse 
rändlusteenuseoperaatori kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele, kellele on 
antud juurdepääs selleks, et osutada 
eraldi rändlusteenuseid, nagu on 
sätestatud käesoleva artikli lõigetes 1–6 ja 
artiklis 5, ei kehti. BEREC sätestab pärast 
sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga mõistliku 
aja jooksul, mis ei ületa kolme kuud 
alates käesoleva määruse vastuvõtmisest, 
suunised kodumaistele tariifidele 
märkimisväärselt lähedaste 
rändlustariifide määratluse kohta.

Or. en

Selgitus

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
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terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.

Muudatusettepanek 139
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui kliendile pakub tema oma 
koduteenuseosutaja rändlustariife, mis on 
piisavalt lähedal riigisiseste kõne-, SMS-
ja andmeside teenuste tariifidele, ei kehti 
sellele operaatorile kohustus lubada 
juurdepääsu alternatiivse 
rändlusteenuseoperaatori kõne-, SMS- ja 
andmeside rändlusteenustele. Pärast 
sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga kehtestab 
BEREC mõistliku ajavahemiku jooksul, 
mis ei ületa kolme kuud alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest, eeskirjad, milles 
käsitletakse rändlustariifide muutmist 
riiklike tariifidega sarnasemaks.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
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Alates 1. juulist 2014 peavad kõnede, 
SMSide ja andmeside kasutamise 
jaehinnad olema identsed, olenemata 
sellest, kas klient kasutab rändlusteenust
või mitte.
Kuni 30. juunini 2016 kehtivad artiklites 
7, 9 ja 12 sätestatud jaemüügi hinnalaed.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Alates 1. juulist 2014 peavad kõnede, 
SMSide ja andmeside kasutamise 
jaehinnad olema identsed, olenemata 
sellest, kas klient kasutab rändlusteenust 
või mitte.
Kuni 30. juunini 2014 on kehtivad 
artiklites 7, 9 ja 12 sätestatud jaemüügi 
hinnalaed.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
6 a. Artiklite 4 ja 5 lõigetes 1 kuni 6 
nimetatud kohustused ei ole kohaldatavad 
koduteenuseosutajatele, kes pakuvad 
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kõikidele oma klientidele rändlustariife, 
mis on oluliselt lähemal tariifidele, mida 
rändlusklient tasub riigisiseste kõne-, 
SMS- ja andmesideteenuste eest 1. juuliks 
2014.
Pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga kehtestab 
BEREC mõistliku ajavahemiku jooksul, 
mis ei ületa kolme kuud alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest, eeskirjad, milles 
käsitletakse rändlustariifide olulist 
muutmist riigisiseste tariifidega 
sarnasemaks.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Rändlusteenuste eraldi müümise viis
Selleks et tagada ühtse turu areng, 
rakendatakse rändlusteenuste eraldi 
müümise viisi tehnilised lahendused kogu 
liidus üheaegselt.
Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks peavad operaatorid 
tegema kindlaks, et müügiviisid on 
kasutusvalmis hiljemalt 1. juuliks 2014, et 
tagada kliendile võimalus kasutada 
riigisiseseid mobiilsideteenuseid ja 
alternatiivse rändlusteenuseoperaatori 
osutatavaid eraldi rändlusteenuseid oma 
mobiiltelefoninumbrit muutmata. 
Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks võivad operaatorid 
lubada kasutada „ELi rändlusprofiili” 
samal SIM-kaardil ja sama lõppseadet 
koos riigisiseste mobiilsideteenustega. 
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Kõnealuse müügiviisi pakkumisega 
seotud omavahelise sidumise 
hinnakujundus peab olema kulupõhine ja 
tarbijatelt ei tohi nimetatud müügiviisi 
kasutamise eest otsest tasu nõuda.
Pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga kehtestab 
BEREC mõistliku ajavahemiku jooksul, 
mis ei ületa kolme kuud alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest, eeskirjad, milles 
käsitletakse eraldi rändlusteenuste 
osutamise viisi ühtlustatud tehnilisi 
lahendusi ja rändlusteenuste osutaja 
vahetamisega seotud ühtlustatud 
menetlusi. Komisjon võib seda 
ajavahemikku BERECi põhjendatud 
taotluse alusel pikendada.
Komisjon peab andma vajaduse korral 
Euroopa standardiorganile volituse 
kohandada asjaomased standardeid, mis 
on vajalikud nimetatud müügiviisi 
ühtlustatud rakendamiseks.

Or. nl

Muudatusettepanek 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud

Rändlusteenuste eraldi müümise viis
Selleks et tagada ühtse turu areng, 
rakendatakse rändlusteenuste eraldi 
müümise viisi tehnilised lahendused kogu 
liidus üheaegselt.
Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks peavad operaatorid 
tegema kindlaks, et müügiviisid on 
kasutusvalmis hiljemalt 1. juuliks 2014, et 
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tagada kliendile võimalus kasutada 
riigisiseseid mobiilsideteenuseid ja 
alternatiivse rändlusteenuseoperaatori 
osutatavaid eraldi rändlusteenuseid oma 
mobiiltelefoninumbrit muutmata. 
Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks võivad operaatorid 
lubada kasutada „ELi rändlusprofiili” 
samal SIM-kaardil ja sama lõppseadet 
koos riigisiseste mobiilsideteenustega. 
Kõnealuse müügiviisi pakkumisega 
seotud omavahelise sidumise 
hinnakujundus peab olema kulupõhine ja 
tarbijatelt ei tohi nimetatud müügiviisi 
kasutamise eest otsest tasu nõuda.
Pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga kehtestab 
BEREC mõistliku ajavahemiku jooksul, 
mis ei ületa kolme kuud alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest, eeskirjad, milles 
käsitletakse eraldi rändlusteenuste 
osutamise viisi ühtlustatud tehnilisi 
lahendusi ja rändlusteenuste osutaja 
vahetamisega seotud ühtlustatud 
menetlusi. Komisjon võib seda 
ajavahemikku BERECi põhjendatud 
taotluse alusel pikendada.
Komisjon peab andma vajaduse korral 
Euroopa standardiorganile volituse 
kohandada asjaomased standardeid, mis 
on vajalikud nimetatud müügiviisi 
ühtlustatud rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada ühtse turu areng, 
rakendatakse rändlusteenuste eraldi 

Selleks et tagada ajutise ühtse rändlusturu
areng, rakendatakse rändlusteenuste eraldi 
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müümise viisi tehnilised lahendused kogu 
liidus üheaegselt.

müümise viisi tehnilised lahendused kogu 
liidus üheaegselt ning need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:
a) iga tehniline lahendus peab olema 
kulutõhus;
b) see peab olema kavandatud 
kliendisõbralikul viisil;
c) võimaldab maksimaalset 
koostalitlusvõimet;
d) võimaldab andmeside kasutamiseks 
kohaliku tugijaama lahendust 
kliendisõbralikul viisil;
e) tagab, et interneti neutraalsuse 
kontseptsiooni austatakse kõigi andmete 
kasutamisel, eriti juurdepääsul IP-
kõnedele või teistele sarnastele teenustele;
f) klientidel on võimalik lihtsalt ja kiirelt 
valida alternatiivne 
rändlusteenuseosutaja või alternatiivseid 
rändlusteenuseosutajaid vahetada, 
säilitades oma telefoninumbri;
g) liidu kodanikel ei takistata 
rändlusteenuste kasutamist kolmandates 
riikides ja kolmandate riikide kodanikel ei 
takistata rändlusteenuste kasutamist ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Sylvana Rapti, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada ühtse turu areng, 
rakendatakse rändlusteenuste eraldi 
müümise viisi tehnilised lahendused kogu 
liidus üheaegselt.

Selleks et tagada ajutise ühtse rändlusturu
areng, rakendatakse rändlusteenuste eraldi 
müümise viisi tehnilised lahendused kogu 
liidus üheaegselt ning need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:
a) iga tehniline lahendus peab olema 
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kulutõhus;
b) see peab olema kavandatud 
kliendisõbralikul viisil;
c) võimaldab maksimaalset 
koostalitlusvõimet;
d) tagab, et interneti neutraalsuse 
kontseptsiooni austatakse kõigi andmete 
kasutamisel, eriti juurdepääsul IP-
kõnedele või teistele sarnastele teenustele;
e) klientidel on võimalik lihtsalt ja kiirelt 
valida alternatiivne 
rändlusteenuseosutaja või alternatiivseid 
rändlusteenuseosutajaid vahetada, 
säilitades oma telefoninumbri;
f) liidu kodanikel ei takistata 
rändlusteenuste kasutamist kolmandates 
riikides.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks peavad operaatorid 
tegema kindlaks, et müügiviisid on 
kasutusvalmis hiljemalt 1. juuliks 2014, et 
tagada kliendile võimalus kasutada 
riigisiseseid mobiilsideteenuseid ja 
alternatiivse rändlusteenuseoperaatori 
osutatavaid eraldi rändlusteenuseid oma 
mobiiltelefoninumbrit muutmata.
Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks võivad operaatorid 
lubada kasutada „ELi rändlusprofiili” 
samal SIM-kaardil ja sama lõppseadet 
koos riigisiseste mobiilsideteenustega.
Kõnealuse müügiviisi pakkumisega seotud 
omavahelise sidumise hinnakujundus peab 

Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks peavad operaatorid 
tegema kindlaks, et lõikes 1 sätestatud 
kriteeriumidele vastavad müügiviisid on 
kasutusvalmis hiljemalt 1. märtsiks 2014, 
et tagada kliendile võimalus kasutada 
riigisiseseid mobiilsideteenuseid ja 
alternatiivse rändlusteenuseoperaatori 
osutatavaid eraldi rändlusteenuseid oma 
mobiiltelefoninumbrit muutmata. 
Kõnealuse müügiviisi pakkumisega seotud 
omavahelise sidumise hinnakujundus peab 
olema kulupõhine ja tarbijatelt ei tohi 
nimetatud müügiviisi kasutamise eest 
otsest tasu nõuda.
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olema kulupõhine ja tarbijatelt ei tohi 
nimetatud müügiviisi kasutamise eest 
otsest tasu nõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks peavad operaatorid 
tegema kindlaks, et müügiviisid on 
kasutusvalmis hiljemalt 1. juuliks 2014, et 
tagada kliendile võimalus kasutada 
riigisiseseid mobiilsideteenuseid ja 
alternatiivse rändlusteenuseoperaatori 
osutatavaid eraldi rändlusteenuseid oma 
mobiiltelefoninumbrit muutmata.
Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks võivad operaatorid 
lubada kasutada „ELi rändlusprofiili” 
samal SIM-kaardil ja sama lõppseadet 
koos riigisiseste mobiilsideteenustega.
Kõnealuse müügiviisi pakkumisega seotud 
omavahelise sidumise hinnakujundus peab 
olema kulupõhine ja tarbijatelt ei tohi 
nimetatud müügiviisi kasutamise eest 
otsest tasu nõuda.

Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks peavad operaatorid 
tegema kindlaks, et müügiviisid on 
kasutusvalmis hiljemalt 1. juuniks 2014, et 
tagada kliendile võimalus kasutada 
riigisiseseid mobiilsideteenuseid ja 
alternatiivse rändlusteenuseoperaatori 
osutatavaid eraldi rändlusteenuseid oma 
mobiiltelefoninumbrit muutmata. 
Kõnealuse müügiviisi pakkumisega seotud 
omavahelise sidumise hinnakujundus peab 
olema kulupõhine ja tarbijatelt ei tohi 
nimetatud müügiviisi kasutamise eest 
otsest tasu nõuda.

Or. en

Selgitus

Määrus peaks olema struktuursete meetmete kohaldamiseks kasutatud tehnilise lahenduse 
suhtes neutraalne. Et struktuursete meetmete mõju oleks kiire, peaks need rakendama juba 
enne 2014. aasta suvepuhkuse perioodi.

Muudatusettepanek 149
Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks peavad operaatorid 
tegema kindlaks, et müügiviisid on 
kasutusvalmis hiljemalt 1. juuliks 2014, et 
tagada kliendile võimalus kasutada 
riigisiseseid mobiilsideteenuseid ja 
alternatiivse rändlusteenuseoperaatori 
osutatavaid eraldi rändlusteenuseid oma 
mobiiltelefoninumbrit muutmata. 
Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks võivad operaatorid lubada 
kasutada „ELi rändlusprofiili” samal 
SIM-kaardil ja sama lõppseadet koos 
riigisiseste mobiilsideteenustega. 
Kõnealuse müügiviisi pakkumisega seotud 
omavahelise sidumise hinnakujundus peab 
olema kulupõhine ja tarbijatelt ei tohi 
nimetatud müügiviisi kasutamise eest 
otsest tasu nõuda.

Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks peavad operaatorid 
tegema kindlaks, et müügiviisid on 
kasutusvalmis hiljemalt 1. juuliks 2014, et 
tagada kliendile võimalus kasutada 
riigisiseseid mobiilsideteenuseid ja 
alternatiivse rändlusteenuseoperaatori 
osutatavaid eraldi rändlusteenuseid oma 
mobiiltelefoninumbrit muutmata. 
Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks võivad operaatorid lubada 
kasutada sama lõppseadet koos riigisiseste 
mobiilsideteenustega. Kõnealuse 
müügiviisi pakkumisega seotud 
omavahelise sidumise hinnakujundus peab 
olema kulupõhine ja tarbijatelt ei tohi 
nimetatud müügiviisi kasutamise eest 
otsest tasu nõuda.

Or. it

Selgitus

Selle lause kustutamisega jätame operaatoritele võimaluse võtta kasutusele ka teisi 
tehnoloogiaid, mis võimaldavad saada samu tulemusi.

Muudatusettepanek 150
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
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kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,14 eurot minutis.

kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,10 eurot minutis.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,14 eurot minutis.

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,10 eurot minutis.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,14 eurot minutis.

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,10 eurot minutis.

Or. en
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Muudatusettepanek 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,14 eurot minutis.

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,11 eurot minutis.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,14 eurot minutis.

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,13 eurot minutis.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse ohutud hinnalaed peaksid jätma piisavalt ruumi hulgi- ja jaehindade 
vahele, et uuele rändlusturule tuleks konkurentsi juurde, eesmärgiga edendada konkurentsi ja 
pakkuda tarbijatele paremat teenust.
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Muudatusettepanek 155
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,14 eurot minutis.

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,10 eurot minutis.

Or. pl

Selgitus

Käesolev muudatus tuleneb BERECi analüüsist hulgihindade juurdepääsukulude kohta.

Muudatusettepanek 156
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,14 eurot minutis.

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,10 eurot minutis.

Or. el
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Muudatusettepanek 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,14 eurot minutis.

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,13 eurot minutis.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastavalt artikli 3 lõikele 1 võivad 
koduteenuseosutajad, näiteks virtuaalsed 
mobiilsideoperaatorid ja edasimüüjad, 
osta hulgimüügi rändlusteenuseid 
koduteenuseosutajate operaatoritelt, kes 
saavad ja müüvad edasi külastatava võrgu 
operaatori hulgimüügi rändlusteenuseid 
vastavalt artikli 6 lõikele 1. Sellisel juhul 
võib operaatori võetav keskmine 
hulgimüügi tasu olla kuni 0,20 eurot 
minuti kohta kallim, et katta 
koduteenuseosutaja põhjendatud kulud.

Or. en

Selgitus

Vastuvõtva võrgu operaatoril peaks olema õigus küsida õiglast ja mõistlikku tasu, et katta 
edasi müümisega seotud lisakulutusi, nagu väidab BEREC (para. 30, BERECi analüüs 
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Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb rändlust 
üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires alase määruse kohta COM(2011) 402, 6. 
juuli 2011).

Muudatusettepanek 159
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,10 eurole ja 0,06 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014. 
Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,06 eurot.

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,06 eurole ja 0,04 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014. 
Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,04 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
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kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,10 eurole ja 0,06 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014. 
Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,06 eurot.

kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,05 eurole ja 0,03 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014. 
Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,03 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,10 eurole ja 0,06 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014. 
Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,06 eurot.

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,07 eurole ja 0,04 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014. 
Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,04 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
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kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,10 eurole ja 0,06 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014. 
Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,06 eurot.

kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,08 eurole ja 0,05 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014. 
Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,05 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,10 eurole ja 0,06 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014. 
Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,06 eurot.

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,10 eurole ja 0,07 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014. 
Ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,07 eurot.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse ohutud hinnalaed peaksid jätma piisavalt ruumi hulgi- ja jaehindade 
vahele, et uuele rändlusturule tuleks konkurentsi juurde, eesmärgiga edendada konkurentsi ja 
pakkuda tarbijatele paremat teenust.
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Muudatusettepanek 164
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,10 eurole ja 0,06 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014.
Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,06 eurot.

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,09 eurole ja 0,06 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014.
Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,06 eurot.

Or. pl

Muudatusettepanek 165
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,10 eurole ja 0,06 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014.

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,07 eurole ja 0,04 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014.
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Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,06 eurot.

Ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,04 eurot.

Or. el

Muudatusettepanek 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,10 eurole ja 0,06 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014. 
Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,06 eurot.

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,10 eurole, 0,07 eurole ja 
0,06 eurole vastavalt 1. juulil 2013, 1. 
juulil 2014 ja 1. juulil 2015. Ilma et see 
piiraks artikli 13 kohaldamist, on käesoleva 
määruse kehtivusajal keskmise hulgihinna 
ülempiir 0,06 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud keskmise hulgihinna 
arvutamiseks jagatakse rändluskõnede 
hulgimüügist saadud kogutulu asjaomase 
operaatori poolt asjaomase ajavahemiku 

Lõikes 1 osutatud keskmise hulgihinna 
arvutamiseks jagatakse rändluskõnede 
hulgimüügist saadud kogutulu asjaomase 
operaatori poolt asjaomase ajavahemiku 
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jooksul liidu piires rändluse hulgikõnede 
osutamiseks hulgitasandil tegelikult 
kasutatud rändlusminutite koguarvuga, mis 
on saadud sekundilise täpsusega liitmisel, 
kusjuures selle kohandamisel võetakse 
arvesse külastatava võrgu operaatori 
õigust rakendada tasu arvutamisel kõne 
miinimumkestust, mis ei tohi ületada 30 
sekundit.

jooksul liidu piires rändluse hulgikõnede 
osutamiseks hulgitasandil tegelikult 
kasutatud rändlusminutite koguarvuga, mis 
on saadud sekundilise täpsusega liitmisel.

Or. en

Selgitus

Miinimummaksumuse kohaldamine kõne esimese 30 sekundi jooksul ei tohiks olla lubatud, 
kuna sellisteks tasudeks puuduvad igasugused põhjendused.

Muudatusettepanek 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,24
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,21 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,09 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,16 eurole ja 0,11
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,07 eurole ja 1. 
juulil 2014 0,05 eurole. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, kehtib 
käesoleva määruse kehtivusajal
jaehindade reguleeritud ülempiir eurotariifi 
puhul 0,05 euro tasemel.

Or. en
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Muudatusettepanek 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,24
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, kehtib jaehindade 
reguleeritud ülempiir eurotariifi puhul 30. 
juunini 2016. 

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,20 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,04 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. jaanuaril 2014 langeb 
väljuva kõne piirhind vastavalt 0,15 eurole 
ja 0,10 eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,03 eurole. 
Selline jaehindade reguleeritud ülempiir 
kehtib eurotariifi puhul 30. juunini 2016. 
Hinnaerinevus riigisiseste ja 
rändlusteenusena tehtud kõnede vahel ei 
ole enam võimalik 1. juulist 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,24

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,13 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,06 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,12 eurole ja 0,10
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eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

eurole ning 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014
langeb sissetuleva kõne piirhind vastavalt
0,05 eurole ja 0,03 eurole. Ilma et see 
piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

Or. en

Selgitus

Kogemused näitavad, et rändlustasude hinnalaed dikteerivad tavaliselt jaehindade 
hinnataset. Riigisiseste ja rändlustasude erinevuste tasandamise püüdluse valguses on 
ettepanekus märgitud hinnalaed liiga kõrged, et kindlustada madalad rändlustasud.

Muudatusettepanek 171
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,24
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,15 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,05 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,13 eurole ja 0,10
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,03 eurole. 
Alates 1. juulist 2014 ei tohi 
koduteenuseosutaja oma rändluskliendilt 
enam sissetulevate kõnede eest tasu 
nõuda. Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, kehtib jaehindade 
reguleeritud ülempiir eurotariifi puhul 30. 
juunini 2016.

Or. en
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Muudatusettepanek 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,24
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,30 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,10 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013, 1. juulil 2014 ja 1. juulil 2015
langeb väljuva kõne piirhind vastavalt 0,25
eurole, 0,21 eurole ja 0,18 eurole ning 1. 
juulil 2013, 1. juulil 2014 ja 1. juulil 2015
langeb sissetuleva kõne piirhind vastavalt
0,08 eurole, 0,07 eurole ja 0,06 eurole. 
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, kehtib jaehindade 
reguleeritud ülempiir eurotariifi puhul 30. 
juunini 2016.

Or. en

Selgitus

Et paremini peegeldada tegelikke kulusid, peaksid hinnad olema komisjoni poolt pakutud 
hindadest madalamad. Selleks et enne seda, kui struktuursete meetmete mõju turule on 
märgatav, hindu veelgi alandada, peaks paika panema 2015. aasta täiendavad hinnalaed.

Muudatusettepanek 173
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
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pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,24 
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind vastavalt 0,10 
eurole. Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 
19 kohaldamist, kehtib jaehindade 
reguleeritud ülempiir eurotariifi puhul 30. 
juunini 2016.

pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,20 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,07 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul.1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,13 eurole ja 0,10 
eurole ning 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014
langeb sissetuleva kõne piirhind vastavalt
0,05 eurole ja 0,03 eurole, misjärel 
ühtlustatakse rändlustasud 1. juuliks 2015 
riigisiseste tasudega, mis ei tohi ületada 
käesolevas artiklis sätestatud määrasid.

Or. nl

Muudatusettepanek 174
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,24
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,30 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,10 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,25 eurole ja 0,21
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,08 eurole ja 1. 
juulil 2014 – 0,07 eurole. Ilma et see 
piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse ohutud hinnalaed peaksid jätma piisavalt ruumi hulgi- ja jaehindade 
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vahele, et uuele rändlusturule tuleks konkurentsi juurde, eesmärgiga edendada konkurentsi ja 
pakkuda tarbijatele paremat teenust.

Muudatusettepanek 175
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,24 
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,20 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,06 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,18 eurole ja 0,12 
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,05 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

Or. pl

Selgitus

Jaehindade ülempiirid, mis võimaldavad operaatoritele ülemäärast kasumit (300–400%), ei 
ole põhjendatud ega tarbijate huvides. Kõne jaehinna ülempiir ei tohiks ületada kahekordset 
hulgihinda, mis võimaldab operaatoritele ikkagi olulist kasumit rändlusteenuste turul ja 
peaks julgustama uusi operaatoreid turule sisenema.

Muudatusettepanek 176
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
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mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,24
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,20
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul.1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,24 
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19
kohaldamist, kehtib jaehindade 
reguleeritud ülempiir eurotariifi puhul 30. 
juunini 2016.

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,20 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,07 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul.1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,15 eurole ja 0,10 
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,06 eurole ning 
0,05 eurole 1. juulil 2014. Ilma et see 
piiraks artikli 19 kohaldamist, kehtib 
jaehindade reguleeritud ülempiir eurotariifi 
puhul 30. juunini 2017.

Or. el
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Muudatusettepanek 178
Philippe Juvin, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,24
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19
kohaldamist, kehtib jaehindade 
reguleeritud ülempiir eurotariifi puhul 30. 
juunini 2016.

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,18
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,08 eurole ja 1. 
juulil 2014 – 0,07 eurole. Ilma et see 
piiraks artikli 19 kohaldamist, kehtib 
jaehindade reguleeritud ülempiir eurotariifi 
puhul 30. juunini 2017.

Or. en

Selgitus

Vastavalt BERECile peaks väiksed hinnalaed (jaemüük mitte enam kui kolmekordne 
hulgimüük) võimaldama uute ettevõtjate sisenemist turule ning jaemüügi konkurentsi arengut. 
Hulgimüügi hinnalaed peaksid jääma Euroopa Komisjoni pakutud tasemele; jaemüügi 
hinnalaed vastuvõetud kõnede puhul peaksid jääma Euroopa Komisjoni pakutud tasemele 
aastateks 2012 ja 2013 ning alanema aastal 2014; jaemüügi hinnalaed 2014. aastal tehtud ja 
vastuvõetud kõnede puhul peaksid olema vastavuses BERECi ettepanekutega aastaks 2014. 
Selliseid hinnalagesid tuleks hoida kuni juunini 2017, et Euroopa Komisjonil oleks piisavalt 
aega viia läbi põhjalik analüüs ja kui vaja, teha asjakohaseid ettepanekuid (artikkel 19).

Muudatusettepanek 179
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,24
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 

1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb 
väljuva kõne piirhind vastavalt 0,25 eurole 
ja 0,18 eurole ning 1. juulil 2013 ja 1. 
juulil 2014 langeb sissetuleva kõne 
piirhind vastavalt 0,10 eurole ja 0,08 
eurole. Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, kehtib jaehindade 
reguleeritud ülempiir eurotariifi puhul 30. 
juunini 2016.

Or. fr

Muudatusettepanek 180
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina kolmandast lõigust võib 
koduteenuseosutaja kohaldada väljuva 
kõne puhul, mille suhtes kohaldatakse 
eurotariifi, esimese 30 sekundi ulatuses 
minimaalset kõne maksumust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 181
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina kolmandast lõigust võib 
koduteenuseosutaja kohaldada väljuva 
kõne puhul, mille suhtes kohaldatakse 
eurotariifi, esimese 30 sekundi ulatuses 
minimaalset kõne maksumust.

Koduteenuseosutaja ei tohi kohaldada 
väljuva kõne puhul, mille suhtes 
kohaldatakse eurotariifi, mitte mingit 
minimaalset kõne maksumust.

Or. nl

Muudatusettepanek 182
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina kolmandast lõigust võib 
koduteenuseosutaja kohaldada väljuva 
kõne puhul, mille suhtes kohaldatakse 
eurotariifi, esimese 30 sekundi ulatuses 
minimaalset kõne maksumust.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 183
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga rändlusklient võib taotleda 
üleminekut eurotariifile või sellest 
loobumist. Üleminek peab toimuma ühe 
tööpäeva jooksul alates vastava taotluse 
saamisest ja olema tasuta ning see ei tohi 
hõlmata tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud lepingu muude osadega; üksnes 
sellisel juhul, kui eurotariifile soovib üle 
minna rändlusklient, kes on liitunud 

5. Iga rändlusklient võib taotleda 
üleminekut eurotariifile või sellest 
loobumist. Üleminek peab toimuma ühe 
tööpäeva jooksul alates vastava taotluse 
saamisest ja olema tasuta ning see ei tohi 
hõlmata tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud lepingu muude osadega; üksnes 
sellisel juhul, kui eurotariifile soovib üle 
minna rändlusklient, kes on liitunud 
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rändluse eripaketiga, mis sisaldab rohkem 
kui ühte rändlusteenust (nimelt kõne-, 
SMS- ja/või andmesideteenus), võib 
koduteenuseosutaja nõuda üleminevalt 
kliendilt loobumist kõnealuse paketi 
muude osade soodustustest.
Koduteenuseosutaja võib üleminekut edasi 
lükata seni, kuni varasem rändlustariif on 
kehtinud kindlaksmääratud 
miinimumperioodi, mis ei ületa kolme
kuud.

rändluse eripaketiga, mis sisaldab rohkem 
kui ühte rändlusteenust (nimelt kõne-, 
SMS- ja/või andmesideteenus), võib 
koduteenuseosutaja nõuda üleminevalt 
kliendilt loobumist kõnealuse paketi 
muude osade soodustustest. 
Koduteenuseosutaja võib üleminekut edasi 
lükata seni, kuni varasem rändlustariif on 
kehtinud kindlaksmääratud 
miinimumperioodi, mis ei ületa kahte
kuud, kaasa arvatud lepingu 
ülesütlemistähtaeg.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Koduteenuseosutajad ei blokeeri, 
keela ega takista muul moel uute või 
olemasolevate eurotariifi klientide 
aktiivset või passiivset helistamist 
rändlusteenuse kasutamise ajal, välja 
arvatud siis, kui need kliendid on seda ise 
spetsiaalselt palunud või nad on ületanud 
seatud ülempiiri limiidi.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine
hulgihind, mida külastatava võrgu 

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
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operaator võib kliendi koduteenuseosutajalt 
nimetatud külastatavas võrgus alustatava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, 
ületada 0,03 eurot SMSi kohta.
Reguleeritud rändlussõnumi keskmise 
hulgihinna ülempiir langeb 0,02 eurole 1. 
juulil 2014. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud 
rändlussõnumite osutamise reguleeritud 
hulgihind 0,02 eurot kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni.

operaator võib kliendi koduteenuseosutajalt 
nimetatud külastatavas võrgus alustatava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, 
ületada 0,03 eurot SMSi kohta ja langeb 
0,02 eurole 1. juulil 2013 ning 0,01 eurole
1. juulil 2014. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud 
rändlussõnumite osutamise reguleeritud 
hulgihind 0,01 eurot kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib kliendi koduteenuseosutajalt 
nimetatud külastatavas võrgus alustatava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, 
ületada 0,03 eurot SMSi kohta.
Reguleeritud rändlussõnumi keskmise 
hulgihinna ülempiir langeb 0,02 eurole 1. 
juulil 2014. Ilma et see piiraks artikli 13
kohaldamist, on reguleeritud 
rändlussõnumite osutamise reguleeritud 
hulgihind 0,02 eurot kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni.

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib kliendi koduteenuseosutajalt 
nimetatud külastatavas võrgus alustatava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, 
ületada 0,03 eurot SMSi kohta ja see
langeb 0,02 eurole 1. juulil 2013 ja 0,01 
eurole 1. juulil 2014. Ilma et see piiraks 
artikli 19 kohaldamist, on reguleeritud 
rändlussõnumite osutamise reguleeritud 
hulgihind 0,01 eurot kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni.

Or. el

Muudatusettepanek 187
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastavalt artikli 3 lõikele 1 võivad 
koduteenuseosutajad, nagu virtuaalsed 
mobiilsideoperaatorid ja edasimüüjad, 
osta hulgituru rändlusteenuseid 
koduteenuseosutajate operaatoritelt, kes 
saavad ja müüvad edasi külastatava võrgu 
operaatori hulgituru rändlusteenuseid 
vastavalt artikli 8 lõikele 1. Sellisel juhul 
võib operaatori võetav keskmine 
hulgimüügi tasu olla kuni 0,050 eurot 
SMSi kohta kallim, et katta 
koduteenuseoperaatori põhjendatud 
kulud.

Or. en

Selgitus

Vastuvõtva võrgu operaatoril peaks olema õigus küsida õiglast ja mõistlikku tasu, et katta 
edasi müümisega seotud lisakulutusi, nagu väidab BEREC (para. 30, BERECi analüüs 
Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb rändlust 
üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires alase määruse kohta COM(2011) 402, 6. 
juuli 2011).

Muudatusettepanek 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,10 eurot. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 

2. Alates 1. juulist 2012 väheneb SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda,
0,09 euroni 1. juulil 2012, 0,07 euroni 1. 
juulil 2013 ja 0,05 euroni 1. juulil 2014. 
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehindade reguleeritud 
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eurotariifi puhul 0,10 eurot 30. juunini 
2016. 

ülempiir SMSi eurotariifi puhul 0,05 eurot 
kuni käesoleva määruse kehtivusaja 
lõpuni.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,10 eurot. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,10 eurot 30. juunini 
2016.

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid peab 
0,07 eurolt 1. juuli 2012 seisuga langema 
0,03 eurole 1. juuliks 2014, misjärel 
ühtlustatakse rändlussõnumi tasu 1. 
juuliks 2015 riigisisese tasuga.

Or. nl

Selgitus

Vastavalt BERECile on SMSi maksumus tühine, hinnanguliselt 0,081 eurot SMSi kohta.

Muudatusettepanek 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
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reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,10 eurot. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,10 eurot 30. juunini 
2016. 

reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,07 eurot. Hinnalagi väheneb 
0,06 euroni 1. juulil 2013 ja 0,05 euroni 1. 
jaanuaril 2014. Jaehindade reguleeritud 
ülempiir SMSi eurotariifi puhul on 0,05
eurot 30. juunini 2016. Hinnaerinevus 
riigisiseste ja rändluskõnede vahel ei ole 
enam võimalik 1. juulist 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,10 eurot. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,10 eurot 30. juunini 
2016.

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,07 eurot. Saadetud SMSi 
hinnalagi väheneb 0,05 euroni juulis 
2014. Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehindade reguleeritud 
ülempiir SMSi eurotariifi puhul 0,05 eurot 
30. juunini 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
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eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,10 eurot. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,10 eurot 30. juunini 
2016.

eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,07 eurot ja ei või ületada 0,05 
eurot alates 1. juulist 2014. Ilma et see
piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,05 eurot 30. juunini 
2016.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,10 eurot. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,10 eurot 30. juunini 
2016.

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda,
väheneb 1. juuliks 2012, 1. juuliks 2013 ja 
1. juuliks 2014 vastavalt 0,09 euroni, 0,07 
euroni ja 0,06 euroni. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,06 eurot 30. juunini 
2016.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse ohutud hinnalaed peaksid jätma piisavalt ruumi hulgi- ja jaehindade 
vahele, et uuele rändlusturule tuleks konkurentsi juurde, eesmärgiga edendada konkurentsi ja 
pakkuda tarbijatele paremat teenust.
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Muudatusettepanek 194
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,10 eurot. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,10 eurot 30. juunini 
2016.

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,07 eurot SMSi kohta. SMSi 
keskmise hulgihinna ülempiir langeb 0,06 
eurole ja 0,05 eurole vastavalt 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,05 eurot 30. juunini 
2016.

Or. pl

Selgitus

SMSi jaehindade ülempiirid, mis võimaldavad operaatoritele ülemäärast kasumit (300–
400%), ei ole põhjendatud ega tarbijate huvides. SMSi jaehinna ülempiir ei tohiks ületada 
kahekordset hulgihinda, mis võimaldab operaatoritele ikkagi olulist kasumit rändlusteenuste 
turul ja peaks julgustama uusi operaatoreid turule sisenema.

Muudatusettepanek 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
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ületada 0,10 eurot. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,10 eurot 30. juunini 
2016.

ületada 0,09 eurot. Reguleeritud 
rändlussõnumi hind väheneb 1. juuliks 
2013 ja 1. juuliks 2014 vastavalt 0,07 
euroni ja 0,06 euroni. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,06 eurot 30. juunini 
2016.

Or. en

Selgitus

Et paremini peegeldada tegelikke kulusid, peaksid hinnad olema komisjoni poolt pakutud 
hindadest madalamad. Ette tuleks näha hindade edasine alanemine.

Muudatusettepanek 196
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,10 eurot. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,10 eurot 30. juunini 
2016.

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid
väheneb 0,10 euroni 1. juulil 2012, 0,08 
euroni 1. juulil 2013 ja 0,06 euroni juulis 
2014. Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehindade reguleeritud 
ülempiir SMSi eurotariifi puhul 0,06 eurot 
30. juunini 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,10 eurot. Ilma et see piiraks
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,10 eurot 30. juunini
2016.

2. Alates 1. juulist 2012 langeb SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, 1. 
juulist 2012 – 0,07 euroni, 1. juulist 2013 
– 0,06 euroni ja 1. juulist 2014 – 0,05 
euroni. Ilma et see piiraks artikli 19
kohaldamist, on jaehindade reguleeritud 
ülempiir SMSi eurotariifi puhul 0,05 eurot 
30. juunini 2017.

Or. el

Muudatusettepanek 198
Philippe Juvin, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,10 eurot. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,10 eurot 30. juunini 
2016.

2. Alates 1. juulist 2012 väheneb SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, 
0,09 euroni 1. juulil 2013 ja 0,06 euroni 1. 
juulil 2014. Ilma et see piiraks artikli 19
kohaldamist, on jaehindade reguleeritud 
ülempiir SMSi eurotariifi puhul 0,06 eurot 
30. juunini 2017.

Or. en

Selgitus

Vastavalt BERECile peaks väiksed hinnalaed (jaemüük mitte enam kui kolmekordne 
hulgimüük) võimaldama uute ettevõtjate sisenemist turule ning jaemüügi konkurentsi arengut. 
Hulgimüügi hinnalaed peaksid jääma Euroopa Komisjoni pakutud tasemele; jaemüügi 
hinnalaed vastuvõetud kõnede puhul peaksid jääma Euroopa Komisjoni pakutud tasemele 
aastateks 2012 ja 2013 ning alanema aastal 2014;ning jaemüügi hinnalaed 2014. aastal 
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tehtud ja vastuvõetud kõnede puhul peaksid olema vastavuses BERECi ettepanekutega 
aastaks 2014. Selliseid hinnalagesid tuleks hoida kuni juunini 2017, et Euroopa Komisjonil 
oleks piisavalt aega viia läbi põhjalik analüüs ja kui vaja, teha asjakohaseid ettepanekuid 
(artikkel 19).

Muudatusettepanek 199
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,10 eurot. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,10 eurot 30. juunini 
2016.

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,10 eurot. Alates 1. juulist 2014 ei 
või see hind olla üle 0,06 euro. Ilma et see 
piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,06 eurot 30. juunini 
2016.

Or. fr

Muudatusettepanek 200
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Iga rändlusklient võib igal ajal taotleda 
üleminekut SMSi eurotariifile või sellest 
loobumist. Üleminek peab toimuma ühe 
tööpäeva jooksul alates vastava taotluse 
saamisest ja olema tasuta ning see ei tohi 
hõlmata tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud lepingu muude osadega kui rändlus. 
Koduteenuseosutaja võib sellist üleminekut 

6. Iga rändlusklient võib igal ajal taotleda 
üleminekut SMSi eurotariifile või sellest 
loobumist. Üleminek peab toimuma ühe 
tööpäeva jooksul alates vastava taotluse 
saamisest ja olema tasuta ning see ei tohi 
hõlmata tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud lepingu muude osadega kui rändlus. 
Koduteenuseosutaja võib sellist üleminekut 
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edasi lükata seni, kuni varasem 
rändlustariif on kehtinud kindlaksmääratud 
miinimumperioodi, mis ei ületa kolme
kuud. SMSi eurotariifi võib alati 
kombineerida eurotariifiga.

edasi lükata seni, kuni varasem 
rändlustariif on kehtinud kindlaksmääratud 
miinimumperioodi, mis ei ületa kahte
kuud, kaasa arvatud lepingu 
ülesütlemistähtaeg. SMSi eurotariifi võib 
alati kombineerida eurotariifiga.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Koduteenuseosutajad ei blokeeri, 
keela ega takista muul moel uute või 
olemasolevate eurotariifi klientide 
SMSide saatmist või vastuvõtmist 
rändlusteenuse kasutamise ajal, välja 
arvatud siis, kui need kliendid on seda ise 
spetsiaalselt palunud või nad on ületanud 
seatud ülempiiri limiidi.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,30 eurot, alates 1. juulist 

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,05 eurot, alates 1. juulist 
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2013 – 0,20 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
0,10 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,10 eurot.

2013 – 0,04 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
0,03 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,03 eurot.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku projektis esitatud hinnalaed liialdavad suuresti hulgimüügi andmeside-
rändlusteenuse tegelike kulude osas. Vastavalt BERECile varieerusid hulgimüügi andmeside-
rändlusteenuse kulud aastal 2009 vahemikus 0,0163 eurot kuni 0,1499 eurot megabaidi 
kohta. Samuti on oodata, et need kulud on aastal 2012 selle vahemiku madalamas osas. 
Lisaks arvutas BEREC, et keskmine riigisisene jaemüügi andmeside hind megabaidi kohta oli 
0,048 eurot.

Muudatusettepanek 203
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,30 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,20 eurot ja alates 1. juulist 2014 
– 0,10 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,10 eurot.

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe gigabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 10 eurot. Ilma et see 
piiraks artikli 13 kohaldamist, on 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuste 
osutamise keskmise hulgihinna ülempiir 
ühe gigabaidi edastatud andmete eest kuni 
käesoleva määruse kehtivusaja lõpuni 10
eurot.

Or. en
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Selgitus

Tariifide väljendamine gigabaitides teeb tegelike tasude mõistmise kergemaks. Komisjoni 
välja pakutud hinnalaed on ikka liiga kõrged ja tegelike tootmiskulude suhtes 
ebaproportsionaalsed.

Muudatusettepanek 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,30 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,20 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
0,10 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,10 eurot.

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe gigabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 200 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 150 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
100 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe gigabaidi
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 100 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
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võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,30 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,20 eurot ja alates 1. juulist 2014
– 0,10 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,10 eurot.

võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,05 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,04 eurot ja alates 1. jaanuarist 
2014 – 0,03 eurot. Hulgihinna ülempiir 
ühe kasutatud megabaidi eest on 0,03 
eurot kuni 1. juulini 2014, kui hinnavahe 
riigisiseste ja rändlusteenuste vahel ei ole 
enam võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,30 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,20 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
0,10 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,10 eurot.

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,23 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,17 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
0,10 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,10 eurot.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse ohutud hinnalaed peaksid jätma piisavalt ruumi hulgi- ja jaehindade 
vahele, et uuele rändlusturule tuleks konkurentsi juurde, eesmärgiga edendada konkurentsi ja 
pakkuda tarbijatele paremat teenust.
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Muudatusettepanek 207
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,30 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,20 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
0,10 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,10 eurot.

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,22 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,15 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
0,10 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,10 eurot.

Or. pl

Selgitus

Andmeedastuse hinnalaed ei ole piisavalt edasipüüdlikud. Muudatused on vajalikud 
nutitelefonide ja muude mobiilsidevahendite aina laieneva kasutamise valguses.

Muudatusettepanek 208
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-



PE478.641v01-00 118/175 AM\888019ET.doc

ET

rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,30 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,20 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
0,10 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,10 eurot.

rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,25 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,15 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
0,10 eurot. Ilma et see piiraks artikli 19
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,10 eurot.

Or. el

Muudatusettepanek 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,30 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,20 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
0,10 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,10 eurot.

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,23 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,17 eurot, alates 1. juulist 2014 –
0,10 eurot ja alates 1. juulist 2015 – 0,08 
eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,08 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Laurence J.A.J. Stassen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,30 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,20 eurot ja alates 1. juulist 2014 
– 0,10 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,10 eurot.

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,03 eurot. Ilma et see 
piiraks artikli 13 kohaldamist, on 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuste 
osutamise keskmise hulgihinna ülempiir 
ühe megabaidi edastatud andmete eest kuni 
käesoleva määruse kehtivusaja lõpuni 0,03 
eurot.

Or. nl

Selgitus

Andmeside-rändlusteenuse keskmine maksumus on oluliselt madalam kui praegu nõutavad 
hulgihinnad. Mõnede hinnangute kohaselt on maksumus väiksem kui üks eurosent megabaidi 
kohta. BERECi hinnangul on andmesiderändluse maksumus hulgimüügitasandil ligikaudu 
1,63 eurosenti megabaidi kohta. Seega on rändlustasude ülempiir 3 eurosenti megabaidi 
kohta hulgihindade puhul realistlik, jättes ruumi kehtestada tarbija jaoks madalam jaehinna 
ülempiir.

Muudatusettepanek 211
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastavalt artikli 3 lõikele 1 võivad 
koduteenuseosutajad, nagu virtuaalsed 
mobiilsideoperaatorid ja edasimüüjad, 
osta hulgimüügi rändlusteenuseid 
koduteenuseosutajate operaatoritelt, kes 
saavad ja müüvad edasi külastatava võrgu 
operaatori hulgimüügi rändlusteenuseid 
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vastavalt ülal toodud lõikele 1. Sellisel 
juhul võib operaatori võetav keskmine 
hulgimüügi tasu olla kuni 0,30 eurot 
megabaidi kohta kallim alates 1. juulist 
2012, kuni 0,20 eurot megabaidi kohta 
kallim alates 1. juulist 2013 ja kuni 0,10 
eurot megabaidi kohta kallim alates 1. 
juulist 2014, et katta koduteenuseosutaja 
põhjendatud kulud.

Or. en

Selgitus

Vastuvõtva võrgu operaatoril peaks olema õigus küsida õiglast ja mõistlikku tasu, et katta 
edasi müümisega seotud lisakulutusi, nagu väidab BEREC (para. 30, BERECi analüüs 
Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb rändlust 
üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires alase määruse kohta COM(2011) 402, 6. 
juuli 2011).

Muudatusettepanek 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud keskmise hulgihinna 
arvutamiseks jagatakse hulgimüügi 
kogutulu, mille külastatava võrgu operaator 
on igalt rändlusteenuste osutajalt saanud 
asjaomase ajavahemiku jooksul 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuste 
osutamise eest, kõnealuse ajavahemiku 
jooksul kõnealuste teenuste osutamisel 
tegelikult edastatud andmete kogumahuga 
megabaitides, arvestatuna 
kilobaidipõhiselt.

3. Lõikes 1 osutatud keskmise hulgihinna 
arvutamiseks jagatakse hulgimüügi 
kogutulu, mille külastatava võrgu operaator 
on igalt rändlusteenuste osutajalt saanud 
asjaomase ajavahemiku jooksul 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuste 
osutamise eest, kõnealuse ajavahemiku 
jooksul kõnealuste teenuste osutamisel 
tegelikult edastatud andmete kogumahuga 
gigabaitides, arvestatuna kilobaidipõhiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,90 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,70 eurole 
ja 0,50 eurole kasutatud megabaidi eest.
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50 
eurot 30. juunini 2016.

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,50 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,30 eurole 
ja 0,10 eurole kasutatud megabaidi eest,
misjärel ühtlustatakse rändlustasud 1. 
juuliks 2015 riigisiseste tasudega, mis ei 
tohi ületada käesolevas artiklis sätestatud 
eurotariifi.

Or. nl

Selgitus

Kui kasutada uuenduslikke lähenemisviise ja konkureerida osakaalu suurendamise pärast 
kiiresti kasvaval andmesideturul, võimaldab nimetatud määr operaatoritele piisava kasumi, 
ilma et sellega kaasneks operaatorite ülemäärane kasum või varjatud turukokkulepped.

Muudatusettepanek 214
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,90 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,70 eurole
ja 0,50 eurole kasutatud megabaidi eest. 
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,50 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. jaanuaril 2014 vastavalt 0,30
eurole ja 0,20 eurole kasutatud megabaidi 
eest. Jaehinna reguleeritud ülempiir 
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kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50
eurot 30. juunini 2016.

kasutatud megabaidi eest on 0,20 eurot 30. 
juunini 2016. Hinnaerinevus riigisiseste ja 
rändlusteenusena tehtud kõnede vahel ei 
ole enam võimalik 1. juulist 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,90 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,70 eurole
ja 0,50 eurole kasutatud megabaidi eest. 
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50
eurot 30. juunini 2016.

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,50 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,30 eurole
ja 0,10 eurole kasutatud megabaidi eest.
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,10
eurot 30. juunini 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
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ületada 0,90 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,70
eurole ja 0,50 eurole kasutatud megabaidi
eest. Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50
eurot 30. juunini 2016.

ületada 20 eurot gigabaidi eest. 
Andmeside-rändlusteenuse pakkumise 
maksimaalne jaehind alla 1 gigabaidi
andmete edastamisel peaks olema 
proportsionaalne 20 euroga gigabaidi 
kohta. Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud gigabaidi eest 20 eurot
30. juunini 2016.

Or. en

Selgitus

Tariifide väljendamine gigabaitides teeb tarbijatele tegelike tasude mõistmise kergemaks. 
Komisjoni välja pakutud hinnalaed on ikka liiga kõrged ja tegelike tootmiskulude suhtes 
ebaproportsionaalsed.

Muudatusettepanek 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,90 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,70 eurole
ja 0,50 eurole kasutatud megabaidi eest. 
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50
eurot 30. juunini 2016.

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 500 eurot gigabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 300 eurole 
ja 200 eurole kasutatud gigabaidi eest. 
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud gigabaidi eest 200
eurot käesoleva määruse kehtivusaja 
lõpuni.

Or. en
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Muudatusettepanek 218
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,90 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,70 eurole
ja 0,50 eurole kasutatud megabaidi eest. 
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50
eurot 30. juunini 2016.

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,15 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. jaanuaril 2014 vastavalt 0,12
eurole ja 0,09 eurole kasutatud megabaidi 
eest. Jaehinna reguleeritud ülempiir 
kasutatud megabaidi eest on 0,09 eurot 1. 
juulini 2014, kui hinnaerinevus 
riigisiseste ja rändlusteenusena tehtud 
kõnede vahel ei ole enam võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,90 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,70 eurole
ja 0,50 eurole kasutatud megabaidi eest. 
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50
eurot 30. juunini 2016.

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,70 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013, 1. juulil 2014 ja 1. juulil 2015
vastavalt 0,50 eurole, 0,30 eurole ja 0,25
eurole kasutatud megabaidi eest. Ilma et 
see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
on jaehinna reguleeritud ülempiir kasutatud 
megabaidi eest 0,25 eurot 30. juunini 2016.
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Or. en

Selgitus

Et paremini peegeldada tegelikke kulusid, peaksid hinnad olema komisjoni poolt pakutud 
hindadest madalamad. Selleks et enne seda, kui struktuursete meetmete mõju turule on 
märgatav, hindu veelgi alandada, peaks paika panema 2015. aasta täiendavad hinnalaed.

Muudatusettepanek 220
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,90 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,70 eurole
ja 0,50 eurole kasutatud megabaidi eest. 
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50
eurot 30. juunini 2016.

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,70 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,50 eurole
ja 0,30 eurole kasutatud megabaidi eest. 
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,30
eurot 30. juunini 2016.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse ohutud hinnalaed peaksid jätma piisavalt ruumi hulgi- ja jaehindade 
vahele, et uuele rändlusturule tuleks konkurentsi juurde, eesmärgiga edendada konkurentsi ja 
pakkuda tarbijatele paremat teenust.

Muudatusettepanek 221
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,90 eurot megabaidi eest.
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,70 eurole
ja 0,50 eurole kasutatud megabaidi eest.
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50
eurot 30. juunini 2016.

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,45 eurot megabaidi eest.
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,30 eurole
ja 0,20 eurole kasutatud megabaidi eest.
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,20
eurot 30. juunini 2016.

Or. pl

Selgitus

Andmerändlusteenuste jaehindade ülempiirid, mis võimaldavad operaatoritele ülemäärast 
kasumit (300–400%), ei ole põhjendatud ega tarbijate huvides. Andmeside-rändlusteenuste 
jaehinna ülempiir ei tohiks ületada kahekordset hulgihinda, mis võimaldab operaatoritele 
ikkagi olulist kasumit rändlusteenuste turul ja peaks julgustama uusi operaatoreid turule 
sisenema.

Muudatusettepanek 222
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,90 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,70 eurole
ja 0,50 eurole kasutatud megabaidi eest. 
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,60 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,45 eurole
ja 0,30 eurole kasutatud megabaidi eest. 
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
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ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50
eurot 30. juunini 2016.

ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,30
eurot 30. juunini 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,90 eurot megabaidi eest.
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,70 eurole 
ja 0,50 eurole kasutatud megabaidi eest.
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50
eurot 30. juunini 2016.

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,50 eurot megabaidi eest.
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,30 eurole
ja 0,20 eurole kasutatud megabaidi eest.
Ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, 
on jaehinna reguleeritud ülempiir kasutatud 
megabaidi eest 0,20 eurot 30. juunini 2017.

Or. el

Muudatusettepanek 224
Philippe Juvin, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,90 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,90 eurot megabaidi eest. 
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
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2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,70 eurole 
ja 0,50 eurole kasutatud megabaidi eest. 
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50
eurot 30. juunini 2016.

2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,70 eurole 
ja 0,30 eurole kasutatud megabaidi eest. 
Ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, 
on jaehinna reguleeritud ülempiir kasutatud 
megabaidi eest 0,30 eurot 30. juunini 2017.

Or. en

Selgitus

Vastavalt BERECile peaks väiksed hinnalaed (jaemüük mitte enam kui kolmekordne 
hulgimüük) võimaldama uute ettevõtjate sisenemist turule ning jaemüügi konkurentsi arengut. 
Hulgimüügi hinnalaed peaksid jääma Euroopa Komisjoni pakutud tasemele; jaemüügi 
hinnalaed vastuvõetud kõnede puhul peaksid jääma Euroopa Komisjoni pakutud tasemele 
aastateks 2012 ja 2013 ning alanema aastal 2014; ning jaemüügi hinnalaed 2014. aastal 
tehtud ja vastuvõetud kõnede puhul peaksid olema vastavuses BERECi ettepanekutega 
aastaks 2014. Selliseid hinnalagesid tuleks hoida kuni juunini 2017, et Euroopa Komisjonil 
oleks piisavalt aega viia läbi põhjalik analüüs ja kui vaja, teha asjakohaseid ettepanekuid 
(artikkel 19).

Muudatusettepanek 225
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,90 eurot megabaidi eest.
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,70 
eurole ja 0,50 eurole kasutatud megabaidi 
eest. Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50
eurot 30. juunini 2016.

Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,10 eurot megabaidi eest. Ilma et 
see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
on jaehinna reguleeritud ülempiir kasutatud 
megabaidi eest 0,10 eurot 30. juunini 2016.

Or. nl
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Selgitus

Jaehinna ülempiir 10 eurosenti megabaidi kohta sobib paremini nutitelefoni igapäevaseks 
kasutamiseks. Lisaks sellele on nimetatud määr lähemal riigisisestele teenustasudele mobiilse 
andmeotsingu eest, vähendades seega erinevusi rändlustasude ja riigisiseste tasude vahel. 
Veelgi enam, kui kombineerida jaehinna ülempiir 10 eurosenti megabaidi kohta hulgihinna 
ülempiiriga 3 eurosenti megabaidi kohta, jääb piisavalt ruumi konkureerivatele pakkumistele.

Muudatusettepanek 226
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga rändlusklient võib oma 
lepingutingimuste kohaselt igal ajal 
taotleda üleminekut andmeside eurotariifile 
või sellest loobumist. Üleminek peab 
toimuma ühe tööpäeva jooksul alates 
vastava taotluse saamisest ja olema tasuta 
ning see ei tohi hõlmata tingimusi või 
piiranguid, mis on seotud lepingu muude 
osadega kui rändlus. Koduteenuseosutaja 
võib sellist üleminekut edasi lükata seni, 
kuni varasem rändlustariif on kehtinud 
kindlaksmääratud miinimumperioodi, mis 
ei ületa kolme kuud. Andmeside eurotariifi 
võib alati kombineerida SMSi eurotariifi ja 
eurotariifiga.

5. Iga rändlusklient võib oma 
lepingutingimuste kohaselt igal ajal 
taotleda üleminekut andmeside eurotariifile 
või sellest loobumist. Üleminek peab 
toimuma ühe tööpäeva jooksul alates 
vastava taotluse saamisest ja olema tasuta 
ning see ei tohi hõlmata tingimusi või 
piiranguid, mis on seotud lepingu muude 
osadega kui rändlus. Koduteenuseosutaja 
võib sellist üleminekut edasi lükata seni,
kuni varasem rändlustariif on kehtinud 
kindlaksmääratud miinimumperioodi, mis 
ei ületa kahte kuud, kaasa arvatud lepingu 
ülesütlemistähtaeg. Andmeside eurotariifi 
võib alati kombineerida SMSi eurotariifi ja 
eurotariifiga.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Koduteenuseosutajad teatavad hiljemalt 6. Koduteenuseosutajad teatavad hiljemalt 
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30. juuniks 2012 oma rändlusklientidele 
individuaalselt andmeside eurotariifi ja et 
seda kohaldatakse hiljemalt 1. juulist 2012 
kõigi nende rändlusklientide suhtes, kes 
teadlikult ei ole valinud reguleeritud 
andmeside suhtes kohaldatavat eritariifi või 
-paketti, ning teavitavad sellele ülemineku 
ja sellest loobumise õigusest vastavalt 
lõikele 5.

30. juuniks 2012 oma rändlusklientidele 
individuaalselt ja püsikandjal andmeside 
eurotariifi ja et seda kohaldatakse hiljemalt 
1. juulist 2012 kõigi nende rändlusklientide 
suhtes, kes teadlikult ei ole valinud 
reguleeritud andmeside suhtes kohaldatavat 
eritariifi või -paketti, ning teavitavad 
sellele ülemineku ja sellest loobumise 
õigusest vastavalt lõikele 5.

Or. fr

Muudatusettepanek 228
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud

Hulgi- ja jaehindade ülempiiri 
kohaldamise ennetähtaegse lõpetamise 
tingimused
1. +Selleks et hinnata rändlusturu 
konkurentsivõimelist arengut, kogub 
BEREC korrapäraselt andmeid kõne-, 
SMS- ja andmeside-rändlusteenuste jae-
ja hulgihindade kujunemise kohta. 
Nimetatud andmed esitatakse komisjonile 
vähemalt kaks korda aastas. Komisjon 
avalikustab need andmed.
2. Kui pärast 30. juunit 2018 langeb 
teatava rändlusteenuse (kõne, SMS või 
andmeside) keskmine hulgihind eri 
rühmadesse kuuluvate operaatorite 
vahelise tasakaalustamata andmeliikluse 
tõttu 75 %-le artikli 6 lõikes 2, artikli 8 
lõikes 1 ja artikli 11 lõikes 1 sätestatud 
hulgihindade ülempiirist või alla selle, 
lõpetatakse asjaomase rändlusteenuse 
suhtes kehtestatud hulgihindade ülempiiri 
kohaldamine. Komisjon kontrollib 
BERECi kogutud turuandmete põhjal 
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korrapäraselt, kas nimetatud tingimus on 
täidetud, ja kui see on nii, avaldab ta 
Euroopa Liidu Teataja C-seerias 
viivitamata andmed, millega tõendatakse, 
et asjaomase teenuse suhtes ei kohaldata 
enam hulgihindade ülempiiri.
3. Kui pärast artiklis 5 osutatud 
rändlusteenuste eraldi müügi rakendamist 
ja enne 1. juulit 2016 langeb keskmine 
jaehind kogu liidus 75 %-le artikli 7 lõikes 
2, artikli 9 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 2 
sätestatud jaehindade ülempiirist või alla 
selle, lõpetatakse asjaomase 
rändlusteenuse suhtes kehtestatud 
jaehindade ülempiiri kohaldamine. 
Komisjon kontrollib BERECi kogutud 
turuandmete põhjal korrapäraselt, kas 
nimetatud tingimus on täidetud, ja kui see 
on nii, avaldab ta Euroopa Liidu Teataja 
C-seerias viivitamata andmed, millega 
tõendatakse, et asjaomase teenuse suhtes 
ei kohaldata enam jaehindade ülempiiri.
4. Asjaomaste hindade ülempiiri 
kohaldamine lõpetatakse alates selle kuu 
esimesest päevast, mil avaldati andmed, 
millega tõendatakse, et vastavalt lõikes 2 
või 3 sätestatud tingimused on täidetud.

Or. nl

Muudatusettepanek 229
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud
Hulgi- ja jaehindade ülempiiri 
kohaldamise ennetähtaegse lõpetamise 
tingimused
1. Selleks et hinnata rändlusturu 
konkurentsivõimelist arengut, kogub 
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BEREC korrapäraselt andmeid kõne-, 
SMS- ja andmeside-rändlusteenuste jae-
ja hulgihindade kujunemise kohta. 
Nimetatud andmed esitatakse komisjonile 
vähemalt kaks korda aastas. Komisjon 
avalikustab need andmed.
2. Kui pärast 30. juunit 2018 langeb 
teatava rändlusteenuse (kõne, SMS või 
andmeside) keskmine hulgihind eri 
rühmadesse kuuluvate operaatorite 
vahelise tasakaalustamata andmeliikluse 
tõttu 75 %-le artikli 6 lõikes 2, artikli 8 
lõikes 1 ja artikli 11 lõikes 1 sätestatud 
hulgihindade ülempiirist või alla selle, 
lõpetatakse asjaomase rändlusteenuse 
suhtes kehtestatud hulgihindade ülempiiri 
kohaldamine. Komisjon kontrollib 
BERECi kogutud turuandmete põhjal 
korrapäraselt, kas nimetatud tingimus on 
täidetud, ja kui see on nii, avaldab ta 
Euroopa Liidu Teataja C-seerias 
viivitamata andmed, millega tõendatakse, 
et asjaomase teenuse suhtes ei kohaldata 
enam hulgihindade ülempiiri.
3. Kui pärast artiklis 5 osutatud 
rändlusteenuste eraldi müügi rakendamist 
ja enne 1. juulit 2016 langeb keskmine 
jaehind kogu liidus 75 %-le artikli 7 lõikes 
2, artikli 9 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 2 
sätestatud jaehindade ülempiirist või alla 
selle, lõpetatakse asjaomase 
rändlusteenuse suhtes kehtestatud 
jaehindade ülempiiri kohaldamine. 
Komisjon kontrollib BERECi kogutud 
turuandmete põhjal korrapäraselt, kas 
nimetatud tingimus on täidetud, ja kui see 
on nii, avaldab ta Euroopa Liidu Teataja 
C-seerias viivitamata andmed, millega 
tõendatakse, et asjaomase teenuse suhtes 
ei kohaldata enam jaehindade ülempiiri.
4. Asjaomaste hindade ülempiiri 
kohaldamine lõpetatakse alates selle kuu 
esimesest päevast, mil avaldati andmed, 
millega tõendatakse, et vastavalt lõikes 2 
või 3 sätestatud tingimused on täidetud.
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Or. en

Muudatusettepanek 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui pärast 30. juunit 2018 langeb teatava 
rändlusteenuse (kõne, SMS või andmeside) 
keskmine hulgihind eri rühmadesse 
kuuluvate operaatorite vahelise 
tasakaalustamata andmeliikluse tõttu 75 %-
le artikli 6 lõikes 2, artikli 8 lõikes 1 ja 
artikli 11 lõikes 1 sätestatud hulgihindade 
ülempiirist või alla selle, lõpetatakse 
asjaomase rändlusteenuse suhtes 
kehtestatud hulgihindade ülempiiri 
kohaldamine. Komisjon kontrollib 
BERECi kogutud turuandmete põhjal 
korrapäraselt, kas nimetatud tingimus on 
täidetud, ja kui see on nii, avaldab ta 
Euroopa Liidu Teataja C-seerias 
viivitamata andmed, millega tõendatakse, 
et asjaomase teenuse suhtes ei kohaldata 
enam hulgihindade ülempiiri.

2. Kui pärast 30. juunit 2018 langeb teatava 
rändlusteenuse (kõne, SMS või andmeside) 
keskmine hulgihind eri rühmadesse 
kuuluvate operaatorite vahelise 
tasakaalustamata andmeliikluse tõttu 50%-
le artikli 6 lõikes 2, artikli 8 lõikes 1 ja 
artikli 11 lõikes 1 sätestatud hulgihindade 
ülempiirist või alla selle, lõpetatakse 
asjaomase rändlusteenuse suhtes 
kehtestatud hulgihindade ülempiiri 
kohaldamine. Komisjon kontrollib 
BERECi kogutud turuandmete põhjal 
korrapäraselt, kas nimetatud tingimus on 
täidetud, ja kui see on nii, avaldab ta 
Euroopa Liidu Teataja C-seerias 
viivitamata andmed, millega tõendatakse, 
et asjaomase teenuse suhtes ei kohaldata 
enam hulgihindade ülempiiri.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pärast artiklis 5 osutatud 
rändlusteenuste eraldi müügi rakendamist 
ja enne 1. juulit 2016 langeb keskmine 
jaehind kogu liidus 75%-le artikli 7 lõikes 
2, artikli 9 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 2 

3. Kui pärast artiklis 5 osutatud 
rändlusteenuste eraldi müügi rakendamist 
langeb keskmine jaehind kogu liidus 50%-
le artikli 7 lõikes 2, artikli 9 lõikes 2 ja 
artikli 12 lõikes 2 sätestatud jaehindade 
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sätestatud jaehindade ülempiirist või alla 
selle, lõpetatakse asjaomase rändlusteenuse 
suhtes kehtestatud jaehindade ülempiiri 
kohaldamine. Komisjon kontrollib 
BERECi kogutud turuandmete põhjal 
korrapäraselt, kas nimetatud tingimus on 
täidetud, ja kui see on nii, avaldab ta 
Euroopa Liidu Teataja C-seerias 
viivitamata andmed, millega tõendatakse, 
et asjaomase teenuse suhtes ei kohaldata 
enam jaehindade ülempiiri.

ülempiirist või alla selle, lõpetatakse 
asjaomase rändlusteenuse suhtes 
kehtestatud jaehindade ülempiiri 
kohaldamine. Komisjon kontrollib 
BERECi kogutud turuandmete põhjal 
korrapäraselt, kas nimetatud tingimus on 
täidetud, ja kui see on nii, avaldab ta 
Euroopa Liidu Teataja C-seerias 
viivitamata andmed, millega tõendatakse, 
et asjaomase teenuse suhtes ei kohaldata 
enam jaehindade ülempiiri.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et juhtida rändluskliendi tähelepanu 
asjaolule, et talle kehtivad kõne tegemisel 
või vastuvõtmisel või SMSi saatmisel 
rändlustasud, annab iga 
koduteenuseosutaja kliendile teise 
liikmesriiki, mis ei ole tema koduvõrgu 
liikmesriik, sisenemisel sõnumiteenuse abil 
automaatselt, ilma ülearuse viivituseta ja 
tasuta isikustatud baashinnateavet 
rändlustasude kohta (koos käibemaksuga), 
mida kohaldatakse selle kliendi suhtes 
kõnede tegemisel ja vastuvõtmisel ning 
SMSide saatmisel külastatavas 
liikmesriigis, välja arvatud juhul, kui klient 
on teavitanud koduteenuseosutajat, et ei 
soovi nimetatud teenust.

Selleks et juhtida rändluskliendi tähelepanu 
asjaolule, et talle kehtivad kõne tegemisel 
või vastuvõtmisel või SMSi saatmisel 
rändlustasud, annab iga 
koduteenuseosutaja kliendile teise riiki, 
mis ei ole tema koduvõrgu liikmesriik, 
sisenemisel sõnumiteenuse abil 
automaatselt, ilma ülearuse viivituseta ja 
tasuta isikustatud baashinnateavet 
rändlustasude kohta (koos käibemaksuga), 
mida kohaldatakse selle kliendi suhtes 
kõnede tegemisel ja vastuvõtmisel ning 
SMSide saatmisel külastatavas riigis, välja 
arvatud juhul, kui klient on teavitanud 
koduteenuseosutajat, et ei soovi nimetatud 
teenust.

Or. en

Selgitus

Neid meetmeid kohaldatakse ka väljaspool Euroopa Liitu.
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Muudatusettepanek 233
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et juhtida rändluskliendi tähelepanu 
asjaolule, et talle kehtivad kõne tegemisel 
või vastuvõtmisel või SMSi saatmisel 
rändlustasud, annab iga 
koduteenuseosutaja kliendile teise 
liikmesriiki, mis ei ole tema koduvõrgu 
liikmesriik, sisenemisel sõnumiteenuse abil 
automaatselt, ilma ülearuse viivituseta ja 
tasuta isikustatud baashinnateavet 
rändlustasude kohta (koos käibemaksuga), 
mida kohaldatakse selle kliendi suhtes 
kõnede tegemisel ja vastuvõtmisel ning 
SMSide saatmisel külastatavas 
liikmesriigis, välja arvatud juhul, kui klient 
on teavitanud koduteenuseosutajat, et ei 
soovi nimetatud teenust.

Selleks et juhtida rändluskliendi tähelepanu 
asjaolule, et talle kehtivad kõne tegemisel 
või vastuvõtmisel või SMSi saatmisel 
rändlustasud, annab iga 
koduteenuseosutaja kliendile teise 
liikmesriiki või kolmandasse riiki, mis ei 
ole tema koduvõrgu liikmesriik, 
sisenemisel sõnumiteenuse abil 
automaatselt, ilma ülearuse viivituseta ja 
tasuta isikustatud baashinnateavet 
rändlustasude kohta (koos käibemaksuga), 
mida kohaldatakse selle kliendi suhtes 
kõnede tegemisel ja vastuvõtmisel ning 
SMSide saatmisel külastatavas 
liikmesriigis või kolmandas riigis, välja 
arvatud juhul, kui klient on teavitanud 
koduteenuseosutajat, et ei soovi nimetatud 
teenust.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et juhtida rändluskliendi tähelepanu 
asjaolule, et talle kehtivad kõne tegemisel 
või vastuvõtmisel või SMSi saatmisel 
rändlustasud, annab iga 
koduteenuseosutaja kliendile teise 
liikmesriiki, mis ei ole tema koduvõrgu 
liikmesriik, sisenemisel sõnumiteenuse abil 
automaatselt, ilma ülearuse viivituseta ja 
tasuta isikustatud baashinnateavet 

Selleks et juhtida rändluskliendi tähelepanu 
asjaolule, et talle kehtivad kõne tegemisel 
või vastuvõtmisel või SMSi saatmisel 
rändlustasud, annab iga 
koduteenuseosutaja kliendile teise 
liikmesriiki või kolmandasse riiki, mis ei 
ole tema koduvõrgu liikmesriik, 
sisenemisel sõnumiteenuse abil 
automaatselt, ilma ülearuse viivituseta ja 
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rändlustasude kohta (koos käibemaksuga), 
mida kohaldatakse selle kliendi suhtes 
kõnede tegemisel ja vastuvõtmisel ning 
SMSide saatmisel külastatavas 
liikmesriigis, välja arvatud juhul, kui klient 
on teavitanud koduteenuseosutajat, et ei 
soovi nimetatud teenust.

tasuta isikustatud baashinnateavet 
rändlustasude kohta (koos käibemaksuga), 
mida kohaldatakse selle kliendi suhtes 
kõnede tegemisel ja vastuvõtmisel ning 
SMSide saatmisel külastatavas 
liikmesriigis, välja arvatud juhul, kui klient 
on teavitanud koduteenuseosutajat, et ei 
soovi nimetatud teenust.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et juhtida rändluskliendi tähelepanu 
asjaolule, et talle kehtivad kõne tegemisel 
või vastuvõtmisel või SMSi saatmisel 
rändlustasud, annab iga 
koduteenuseosutaja kliendile teise 
liikmesriiki, mis ei ole tema koduvõrgu 
liikmesriik, sisenemisel sõnumiteenuse abil 
automaatselt, ilma ülearuse viivituseta ja 
tasuta isikustatud baashinnateavet 
rändlustasude kohta (koos käibemaksuga), 
mida kohaldatakse selle kliendi suhtes 
kõnede tegemisel ja vastuvõtmisel ning 
SMSide saatmisel külastatavas 
liikmesriigis, välja arvatud juhul, kui klient 
on teavitanud koduteenuseosutajat, et ei 
soovi nimetatud teenust.

Selleks et juhtida rändluskliendi tähelepanu 
asjaolule, et talle kehtivad kõne tegemisel 
või vastuvõtmisel või SMSi saatmisel 
rändlustasud, annab iga 
koduteenuseosutaja kliendile teise riiki, 
mis ei ole tema koduvõrgu liikmesriik, 
sisenemisel sõnumiteenuse abil 
automaatselt, ilma ülearuse viivituseta ja 
tasuta isikustatud baashinnateavet 
rändlustasude kohta (koos käibemaksuga 
kliendi koduvaluutas), mida kohaldatakse 
selle kliendi suhtes kõnede tegemisel ja 
vastuvõtmisel ning SMSide saatmisel 
külastatavas riigis, välja arvatud juhul, kui 
klient on vähemalt 18-aastane ja on
teavitanud koduteenuseosutajat, et ei soovi 
nimetatud teenust.

Or. en

Selgitus

Kliendid peaksid sellisest tähelepanu juhtimisest kasu saama, kui nad on Euroopa Liidus või 
väljaspool Euroopa Liitu. Lisaks tuleks see teave anda kliendi koduvaluutas, mitte külastatava 
riigi valuutas.
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Muudatusettepanek 236
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et juhtida rändluskliendi tähelepanu 
asjaolule, et talle kehtivad kõne tegemisel 
või vastuvõtmisel või SMSi saatmisel 
rändlustasud, annab iga 
koduteenuseosutaja kliendile teise 
liikmesriiki, mis ei ole tema koduvõrgu 
liikmesriik, sisenemisel sõnumiteenuse abil 
automaatselt, ilma ülearuse viivituseta ja 
tasuta isikustatud baashinnateavet 
rändlustasude kohta (koos käibemaksuga), 
mida kohaldatakse selle kliendi suhtes 
kõnede tegemisel ja vastuvõtmisel ning 
SMSide saatmisel külastatavas 
liikmesriigis, välja arvatud juhul, kui klient 
on teavitanud koduteenuseosutajat, et ei 
soovi nimetatud teenust.

Selleks et juhtida rändluskliendi tähelepanu 
asjaolule, et talle kehtivad kõne tegemisel 
või vastuvõtmisel või SMSi saatmisel 
rändlustasud, annab iga 
koduteenuseosutaja kliendile teise riiki, 
mis ei ole tema koduvõrgu liikmesriik, 
sisenemisel sõnumiteenuse abil 
automaatselt, ilma ülearuse viivituseta ja 
tasuta isikustatud baashinnateavet 
rändlustasude kohta (koos käibemaksuga), 
mida kohaldatakse selle kliendi suhtes 
kõnede tegemisel ja vastuvõtmisel ning 
SMSide saatmisel külastatavas riigis, välja 
arvatud juhul, kui klient on vähemalt 18-
aastane ja on teavitanud 
koduteenuseosutajat, et ei soovi nimetatud 
teenust.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et juhtida rändluskliendi tähelepanu 
asjaolule, et talle kehtivad kõne tegemisel 
või vastuvõtmisel või SMSi saatmisel 
rändlustasud, annab iga 
koduteenuseosutaja kliendile teise 
liikmesriiki, mis ei ole tema koduvõrgu 
liikmesriik, sisenemisel sõnumiteenuse abil 
automaatselt, ilma ülearuse viivituseta ja 

Selleks et juhtida rändluskliendi tähelepanu 
asjaolule, et talle kehtivad kõne tegemisel 
või vastuvõtmisel või SMSi saatmisel 
rändlustasud, annab iga 
koduteenuseosutaja kliendile teise riiki, 
mis ei ole tema koduvõrgu liikmesriik, 
sisenemisel sõnumiteenuse abil 
automaatselt, ilma ülearuse viivituseta ja 
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tasuta isikustatud baashinnateavet 
rändlustasude kohta (koos käibemaksuga), 
mida kohaldatakse selle kliendi suhtes 
kõnede tegemisel ja vastuvõtmisel ning 
SMSide saatmisel külastatavas 
liikmesriigis, välja arvatud juhul, kui klient 
on teavitanud koduteenuseosutajat, et ei 
soovi nimetatud teenust.

tasuta isikustatud baashinnateavet 
rändlustasude kohta (koos käibemaksuga), 
mida kohaldatakse selle kliendi suhtes 
kõnede tegemisel ja vastuvõtmisel ning 
SMSide saatmisel külastatavas riigis, välja 
arvatud juhul, kui klient on teavitanud 
koduteenuseosutajat, et ei soovi nimetatud 
teenust.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuseeskirjad peaksid olema rakendatavad ka väljaspool Euroopa Liitu.

Muudatusettepanek 238
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud isikustatud baashinnateave 
sisaldab maksimumhindu, mida kliendi 
suhtes võidakse kohaldada tema suhtes 
kehtiva tariifiskeemi alusel:

Nimetatud isikustatud baashinnateave 
saadetakse kliendile siis, kui klient 
kasutab rändlusteenuseid nii väljaspool 
Euroopa Liitu kui ka Euroopa Liidus, ja 
see sisaldab maksimumhindu, mida kliendi 
suhtes võidakse kohaldada tema suhtes 
kehtiva tariifiskeemi alusel:

Or. en

Muudatusettepanek 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud isikustatud baashinnateave 
sisaldab maksimumhindu, mida kliendi 

Nimetatud isikustatud baashinnateave 
sisaldab tegelikke hindu (kaasa arvatud 
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suhtes võidakse kohaldada tema suhtes 
kehtiva tariifiskeemi alusel:

käibemaksu ja hinda, mis on esitatud 
kliendi koduvaluutas), mida kliendi suhtes 
võidakse kohaldada tema suhtes kehtiva 
tariifiskeemi alusel:

Or. en

Selgitus

Parema läbipaistvuse huvides peaks klient teadma täpselt, kui palju tasu temalt võetakse. 
Lisaks tuleks see teave anda kliendi koduvaluutas, mitte külastatava riigi valuutas.

Muudatusettepanek 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) külastatavas liikmesriigis reguleeritud
rändlussõnumeid saates.

b) külastatavas riigis reguleeritud 
rändlussõnumeid saates.

Or. en

Selgitus

Neid meetmeid kohaldatakse ka väljaspool Euroopa Liitu.

Muudatusettepanek 241
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) külastatavas liikmesriigis reguleeritud 
rändlussõnumeid saates.

b) külastatavas liikmesriigis või kolmandas 
riigis reguleeritud rändlussõnumeid saates.

Or. en
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Muudatusettepanek 242
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) külastatavas liikmesriigis reguleeritud
rändlussõnumeid saates.

b) külastatavas riigis reguleeritud 
rändlussõnumeid saates.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) külastatavas liikmesriigis reguleeritud
rändlussõnumeid saates.

b) külastatavas riigis reguleeritud 
rändlussõnumeid saates.

Or. en

Selgitus

Klient peaks saama kasu teabest temalt võetava hinna kohta nii siis, kui ta on Euroopa Liidus 
kui ka väljaspool Euroopa Liitu.

Muudatusettepanek 244
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) külastatavas liikmesriigis reguleeritud
rändlussõnumeid saates.

b) külastatavas riigis reguleeritud 
rändlussõnumeid saates.

Or. en
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Muudatusettepanek 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) külastatavas liikmesriigis reguleeritud
rändlussõnumeid saates.

b) külastatavas riigis reguleeritud 
rändlussõnumeid saates.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvusmeetmed peaksid olema rakendatavad ka väljaspool Euroopa Liitu.

Muudatusettepanek 246
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – teine lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) külastatavas liikmesriigis või 
kolmandas riigis reguleeritud andmeside 
ühendusteenuseid kasutades, hind 
esitatud megabaidi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga sõnumi puhul on kliendil võimalus 
teatada tasuta ja lihtsal viisil 
koduteenuseosutajale, et ta ei soovi 

Iga sõnumi puhul on kliendil võimalus 
teatada tasuta ja lihtsal viisil 
koduteenuseosutajale, et ta ei soovi 
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automaatset sõnumiteenust. Kliendil, kes 
on teatanud, et ta ei soovi automaatset 
sõnumiteenust, on õigus nõuda 
koduteenuseosutajalt igal ajal ja tasuta 
nimetatud teenuse uuesti pakkumist.

automaatset sõnumiteenust. Kliendil, kes 
on vähemalt 18 aastat vana ja kes on
teatanud, et ta ei soovi automaatset 
sõnumiteenust, on õigus nõuda 
koduteenuseosutajalt igal ajal ja tasuta 
nimetatud teenuse uuesti pakkumist.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga sõnumi puhul on kliendil võimalus 
teatada tasuta ja lihtsal viisil 
koduteenuseosutajale, et ta ei soovi 
automaatset sõnumiteenust. Kliendil, kes 
on teatanud, et ta ei soovi automaatset 
sõnumiteenust, on õigus nõuda 
koduteenuseosutajalt igal ajal ja tasuta 
nimetatud teenuse uuesti pakkumist.

Iga sõnumi puhul on kliendil võimalus 
teatada tasuta ja lihtsal viisil 
koduteenuseosutajale, et ta ei soovi 
automaatset sõnumiteenust. Kliendil, kes 
on vähemalt 18-aastane ja kes on
teatanud, et ta ei soovi automaatset 
sõnumiteenust, on õigus nõuda 
koduteenuseosutajalt igal ajal ja tasuta 
nimetatud teenuse uuesti pakkumist.

Or. en

Selgitus

Eriti tuleb arvešoki eest kaitsta alaealisi.

Muudatusettepanek 249
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks lõikele 1 on kliendil õigus 
sõltumata oma asukohast liidus taotleda ja 
saada mobiilitelefonikõne või SMSi kaudu 

2. Lisaks lõikele 1 on kliendil õigus 
sõltumata oma asukohast taotleda ja saada 
mobiilitelefonikõne või SMSi kaudu tasuta 
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tasuta üksikasjalikumat isikustatud 
hinnateavet külastatavas võrgus 
häälkõnede, SMSi, MMSi ja muude 
andmesideteenuste suhtes kohaldatavate 
rändlustasude kohta ning ka teavet 
käesoleva määruse alusel kohaldatavate 
läbipaistvusmeetmete kohta. Selline taotlus 
esitatakse koduteenuseosutaja poolt selleks 
otstarbeks määratud tasuta numbrile. 
Lõikes 1 sätestatud kohustusi ei kohaldata 
mobiilsidet kasutavate masinatevahelise 
(M2M) teabevahetuse seadmete suhtes.

üksikasjalikumat isikustatud hinnateavet 
külastatavas võrgus häälkõnede, SMSi, 
MMSi ja muude andmesideteenuste suhtes 
kohaldatavate rändlustasude kohta ning ka 
teavet käesoleva määruse alusel 
kohaldatavate läbipaistvusmeetmete kohta. 
Selline taotlus esitatakse 
koduteenuseosutaja poolt selleks otstarbeks 
määratud tasuta numbrile. Lõikes 1 
sätestatud kohustusi ei kohaldata 
mobiilsidet kasutavate masinatevahelise 
(M2M) teabevahetuse seadmete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks lõikele 1 on kliendil õigus 
sõltumata oma asukohast liidus taotleda ja 
saada mobiilitelefonikõne või SMSi kaudu 
tasuta üksikasjalikumat isikustatud 
hinnateavet külastatavas võrgus 
häälkõnede, SMSi, MMSi ja muude 
andmesideteenuste suhtes kohaldatavate 
rändlustasude kohta ning ka teavet 
käesoleva määruse alusel kohaldatavate 
läbipaistvusmeetmete kohta. Selline taotlus 
esitatakse koduteenuseosutaja poolt selleks 
otstarbeks määratud tasuta numbrile. 
Lõikes 1 sätestatud kohustusi ei kohaldata 
mobiilsidet kasutavate masinatevahelise 
(M2M) teabevahetuse seadmete suhtes.

2. Lisaks lõikele 1 on kliendil õigus 
sõltumata oma asukohast taotleda ja saada 
mobiilitelefonikõne või SMSi kaudu tasuta 
üksikasjalikumat isikustatud hinnateavet 
külastatavas võrgus häälkõnede, SMSi, 
MMSi ja muude andmesideteenuste suhtes 
kohaldatavate rändlustasude kohta ning ka 
teavet käesoleva määruse alusel 
kohaldatavate läbipaistvusmeetmete kohta. 
Selline taotlus esitatakse 
koduteenuseosutaja poolt selleks otstarbeks 
määratud tasuta numbrile. Lõikes 1 
sätestatud kohustusi ei kohaldata 
mobiilsidet kasutavate masinatevahelise 
(M2M) teabevahetuse seadmete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Christian Engström, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõik koduteenuseosutajad peavad 
pakkuma kõigile oma rändlusklientidele 
võimalust valida teadlikult ja tasuta 
selline moodus, mis annaks teavet senise 
tarbimise kohta kas mahu arvestuses või 
selles vääringus, milles rändluskliendile 
esitatakse arve reguleeritud 
rändluskõnede ja saadetud SMSide eest, 
ning millega oleks tagatud, et reguleeritud 
rändluskõnede ja SMSide kogukulud ei 
ületaks teatavas kindlas ajavahemikus 
kindlaksmääratud maksimaalset rahalist 
ülempiiri ilma kliendi selgesõnalise 
nõusolekuta.
Selleks peab koduteenuseosutaja 
pakkuma kindlaksmääratud 
kasutusperioodi kohta ühte või mitut 
rahalist ülempiiri, eeldusel, et klienti on 
ette teavitatud nendele vastavatest 
mahtudest. Üks nendest ülempiiridest 
(vaikimisi rahaline ülempiir) igakuise 
arveldusperioodi kohta saadaolevate 
tasude puhul peab olema ligikaudu 50 
eurot (ilma käibemaksuta), kuid mitte üle 
selle.
Alternatiivina võib koduteenuseosutaja 
seada ülempiiri andmete mahule, 
eeldusel, et klienti on ette teavitatud 
andmemahtude maksumusest. Üks 
nendest ülempiiridest (vaikimisi andmete 
mahu ülempiir) peab vastama igakuise 
arveldusperioodi kohta saada olevatele 
tasudele 50 euro väärtuses (ilma 
käibemaksuta), kuid mitte üle selle. Lisaks 
võivad koduteenuseosutajad pakkuda oma 
rändlusklientidele muid limiite, millel on 
erinevad, st kõrgemad või madalamad 
igakuised rahalised ülempiirid. Kõikide 
klientide suhtes, kes ei ole otsustanud 
muu ülempiiri kasuks, kohaldatakse teises 
ja kolmandas lõigus nimetatud vaikimisi 
ülempiiri.
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Iga koduteenuseosutaja tagab ka, et 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse saadetakse asjakohane teade, 
näiteks SMS-sõnumiga, elektronpostiga 
või seadme hüpikakna kaudu, kui 
rändluskõnede ja SMSide kasutamine on 
jõudnud 80%ni kokkulepitud rahalisest 
või andmete mahu ülempiirist. Kliendil on 
õigus nõuda oma operaatorilt selliste 
teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal 
ja tasuta nõuda koduteenuseosutajalt 
uuesti teenuse osutamist.
Juhul kui rahaline või andmete mahu 
ülempiir ületatakse muul moel, 
saadetakse teade rändluskliendi 
mobiiltelefoni või muusse seadmesse. 
Teates kirjeldatakse korda, mida klient 
peab järgima, kui ta soovib, et nende 
teenuste osutamist jätkataks, ning kulu, 
mis on seotud iga uue kasutatava 
ühikuga. Kui rändlusklient ei vasta 
selliselt, nagu teates viidatud, lõpetab 
koduteenuseosutaja kohe rändluskliendile 
kõikide reguleeritud kõnede ja SMSide, 
mis ei ole tasuta, teenuste osutamise ja 
selle eest tasu võtmise seniks, kuni 
rändlusklient ei ole taotlenud kõnealuste 
teenuste osutamise jätkamist või 
taasalustamist. Kui rändlusklient avaldab 
soovi kasutada rahalist või andmete mahu 
ülempiiri või loobuda selle kasutamisest, 
tuleb muudatus teha ühe tööpäeva jooksul 
alates avalduse saamisest tasuta, 
kusjuures on keelatud seada tingimusi või 
piiranguid, mis on seotud liitumislepingu 
muude osadega.
See säte kehtib kliendi poolt kasutatud 
rändlusteenustele nii Euroopa Liidu 
siseselt kui ka väljaspool Euroopa Liitu.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõik koduteenuseosutajad peavad 
pakkuma kõigile oma rändlusklientidele 
võimalust valida teadlikult ja tasuta 
selline moodus, mis annaks teavet senise 
tarbimise kohta kas mahu arvestuses või 
selles vääringus, milles kliendile 
esitatakse arve reguleeritud 
rändluskõnede ja SMS teenuste 
kasutamise eest väljaspool Euroopa Liidu 
liikmesriike, ning millega oleks tagatud, et 
rändlusteenuste kasutamise kogukulud ei 
ületaks teatavas kindlas ajavahemikus 
kindlaksmääratud rahalist ülempiiri ilma 
kliendi selgesõnalise nõusolekuta.
Selleks peab koduteenuseosutaja 
pakkuma kindlaksmääratud 
kasutusperioodi kohta ühte või mitut 
rahalist ülempiiri, eeldusel et klienti on 
ette teavitatud nendele vastavatest 
limiitidest. Üks nendest ülempiiridest 
(vaikimisi rahaline ülempiir) igakuise 
arveldusperioodi kohta saadaolevate 
tasude puhul peab olema ligikaudu 50 
eurot (ilma käibemaksuta), kuid mitte üle 
selle. Lisaks võivad koduteenuseosutajad 
pakkuda oma klientidele muid limiite, 
millel on erinevad, st kõrgemad või 
madalamad igakuised rahalised 
ülempiirid.
Kõikide klientide suhtes, kes ei ole 
otsustanud muu ülempiiri kasuks, 
kohaldatakse teises ja kolmandas lõigus 
nimetatud vaikimisi ülempiiri. Klientide 
puhul, kes on nooremad kui 18 aastat, 
peab ülempiir olema igakuise 
arveldusperioodi kohta saadaolevate 
tasude puhul ligikaudu 20 eurot (ilma 
käibemaksuta), kuid mitte üle selle.
Iga koduteenuseosutaja tagab ka, et 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse saadetakse asjakohane teade, 
näiteks SMS-sõnumiga, kui kogu SMSide 
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ja kõnede rändlusteenuste kasutamine on 
jõudnud 50%ni ja 80%ni kokkulepitud 
rahalisest ülempiirist. Kliendil, kes on 
vähemalt 18 aastat vana, on õigus nõuda 
oma operaatorilt selliste teadete saatmise 
lõpetamist ning igal ajal ja tasuta nõuda 
koduteenuseosutajalt uuesti teenuse 
osutamist.
Juhul kui rahaline ülempiir ületatakse 
muul moel, saadetakse teade 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse. Teates kirjeldatakse korda, 
mida klient peab järgima, kui ta soovib, et 
nende teenuste osutamist jätkataks, ning 
kulu, mis on seotud iga uue kasutatava 
ühikuga. Kui klient ei vasta selliselt, nagu 
teates viidatud, lõpetab 
koduteenuseosutaja kohe rändluskliendile 
SMSide ja kõnede rändlusteenuste 
osutamise ja selle eest tasu võtmise seniks, 
kuni rändlusklient ei ole taotlenud 
kõnealuste teenuste osutamise jätkamist 
või taasalustamist.
Kui klient avaldab soovi kasutada rahalist 
ülempiiri või loobuda selle kasutamisest, 
tuleb muudatus teha ühe tööpäeva jooksul 
alates avalduse saamisest tasuta, 
kusjuures on keelatud seada tingimusi või 
piiranguid, mis on seotud liitumislepingu 
muude osadega.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
kohta nii enne kui ka pärast lepingu 

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
kohta nii enne kui ka pärast lepingu 
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sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida reguleeritud andmeside-
rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3. Lõikes 3 osutatud 
kaitsemehhanisme ei kohaldata 
ettemaksuklientide suhtes.

sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida reguleeritud andmeside-
rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
kohta nii enne kui ka pärast lepingu 
sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida reguleeritud andmeside-
rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3. Lõikes 3 osutatud 
kaitsemehhanisme ei kohaldata 
ettemaksuklientide suhtes. 

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
kohta nii enne kui ka pärast lepingu 
sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida reguleeritud andmeside-
rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3. Hinnainfot näidatakse 
gigabaitides. Lõikes 3 osutatud 
kaitsemehhanisme ei kohaldata 
ettemaksuklientide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
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rändluskliendid saavad reguleeritud
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
kohta nii enne kui ka pärast lepingu 
sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida reguleeritud andmeside-
rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3. Lõikes 3 osutatud 
kaitsemehhanisme ei kohaldata 
ettemaksuklientide suhtes.

rändluskliendid saavad andmeside-
rändlusteenuste kasutamise tasu kohta nii 
enne kui ka pärast lepingu sõlmimist 
piisavat teavet nii Euroopa Liidu siseselt 
kui ka väljaspool liitu, viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida andmeside-rändlusteenustega 
seotud kulusid kooskõlas lõigetega 2 ja 3. 
Lõikes 3 osutatud kaitsemehhanisme ei 
kohaldata ettemaksuklientide suhtes, kes 
kasutavad ettemaksuteenuseid ilma 
automaatse kõneaja laadimise 
mehhanismita.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
kohta nii enne kui ka pärast lepingu 
sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida reguleeritud andmeside-
rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3. Lõikes 3 osutatud 
kaitsemehhanisme ei kohaldata 
ettemaksuklientide suhtes. 

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
kohta nii enne kui ka pärast lepingu 
sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida reguleeritud andmeside-
rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3. Lõikes 3 osutatud 
kaitsemehhanisme ei kohaldata 
masinatevaheliste (M2M) teenuste ja 
ettemaksuklientide suhtes, välja arvatud 
juhul, kui nad on otsustanud automaatse 
kõneaja laadimise mehhanismi kasuks.

Or. en

Selgitus

M2M-teenused tuleks välja jätta, kuna nende puhul puudub inimestevaheline infovahetus ja 
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krediidi lukustamisest teavitav sõnum ei oleks mõistlik. Lisaks sellele pakutakse ja kasutatakse 
neid teenuseid tavaliselt ärikontekstis. Lisaks sellele tuleks ettemaksukliendid arvešoki 
meetmete kohaldamisalast välja jätta, kuna ette makstud krediidisummad on tavaliselt 
väikesed. Aga juhul kui klient kasutab automaatset krediidi lisamise süsteemi, on arvešokk 
täiesti võimalik ja seda peaks seetõttu vältima.

Muudatusettepanek 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
kohta nii enne kui ka pärast lepingu 
sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida reguleeritud andmeside-
rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3. Lõikes 3 osutatud 
kaitsemehhanisme ei kohaldata 
ettemaksuklientide suhtes.

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad andmeside-
rändlusteenuste kasutamise tasu kohta nii 
enne kui ka pärast lepingu sõlmimist 
piisavat teavet nii Euroopa Liidu siseselt 
kui ka väljaspool liitu, viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida andmeside-rändlusteenustega 
seotud kulusid kooskõlas lõigetega 2 ja 3. 
Lõikes 3 osutatud kaitsemehhanisme ei 
kohaldata ettemaksuklientide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 258
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
kohta nii enne kui ka pärast lepingu 
sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
kohta nii enne kui ka pärast lepingu 
sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
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tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida reguleeritud andmeside-
rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3. Lõikes 3 osutatud 
kaitsemehhanisme ei kohaldata 
ettemaksuklientide suhtes. 

tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida reguleeritud andmeside-
rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3. Lõikes 3 osutatud 
kaitsemehhanisme ei kohaldata 
ettemaksuklientide suhtes, välja arvatud 
juhul, kui neil on sõlmitud krediidi 
automaatse suurendamisega 
ettemaksuleping.

Or. en

Selgitus

Kaitseb automaatse krediidi lisamisega ettemaksukliente „arvešoki” eest. Algupärane 
ettepaneku tekst jätab tahtmatult sellised tarbijad kohaldamisalast välja.

Muudatusettepanek 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
kohta nii enne kui ka pärast lepingu 
sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida reguleeritud andmeside-
rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3. Lõikes 3 osutatud 
kaitsemehhanisme ei kohaldata 
ettemaksuklientide suhtes.

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
kohta nii enne kui ka pärast lepingu 
sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida reguleeritud andmeside-
rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3. Lõikes 3 osutatud 
kaitsemehhanisme ei kohaldata 
ettemaksuklientide suhtes, välja arvatud 
juhul, kui neil on sõlmitud krediidi 
automaatse suurendamisega 
ettemaksuleping. 

Or. en
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Muudatusettepanek 260
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
kohta nii enne kui ka pärast lepingu 
sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida reguleeritud andmeside-
rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3. Lõikes 3 osutatud 
kaitsemehhanisme ei kohaldata 
ettemaksuklientide suhtes.

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
kohta nii enne kui ka pärast lepingu
sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab 
klientidel mõista sellise kasutuse rahalisi 
tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja 
kontrollida reguleeritud andmeside-
rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3.

Or. fr

Muudatusettepanek 261
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral teavitavad
koduteenuseosutajad oma kliente enne 
lepingu sõlmimist ja reeglipäraselt pärast 
seda ohust, mis on seotud automaatse ja 
kontrollimatu andmerändlusühenduse ja 
andmete allalaadimisega. Lisaks selgitavad 
koduteenuse osutajad oma klientidele 
selgelt ja mõistetavalt, kuidas neid 
automaatseid andmerändlusühendusi välja 
lülitada, et vältida andmeside-
rändlusteenuste kontrollimatut tarbimist.

Koduteenuseosutajad teavitavad oma 
kliente enne lepingu sõlmimist ja 
reeglipäraselt pärast seda ohust, mis on 
seotud automaatse ja kontrollimatu 
andmerändlusühenduse ja andmete 
allalaadimisega. Lisaks selgitavad 
koduteenuse osutajad oma klientidele 
selgelt ja mõistetavalt, kuidas neid 
automaatseid andmerändlusühendusi välja 
lülitada, et vältida andmeside-
rändlusteenuste kontrollimatut tarbimist.
Iga andmeside-rändlusteenuseosutaja 
lubab oma kliendil paluda andmeside-
rändlusteenuse sulgemist.
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Or. en

Muudatusettepanek 262
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral teavitavad 
koduteenuseosutajad oma kliente enne 
lepingu sõlmimist ja reeglipäraselt pärast 
seda ohust, mis on seotud automaatse ja 
kontrollimatu andmerändlusühenduse ja 
andmete allalaadimisega. Lisaks selgitavad
koduteenuse osutajad oma klientidele 
selgelt ja mõistetavalt, kuidas neid 
automaatseid andmerändlusühendusi välja 
lülitada, et vältida andmeside-
rändlusteenuste kontrollimatut tarbimist.

Vajaduse korral teavitavad 
koduteenuseosutajad oma kliente enne 
lepingu sõlmimist ja reeglipäraselt pärast 
seda ohust, mis on seotud automaatse ja 
kontrollimatu andmerändlusühenduse ja 
andmete allalaadimisega. Lisaks teatavad
koduteenuse osutajad tasuta oma 
klientidele selgelt ja mõistetavalt, kuidas 
toimida selleks, et neid automaatseid 
andmerändlusühendusi välja lülitada, et 
vältida andmeside-rändlusteenuste 
kontrollimatut tarbimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutaja teavitab rändlusklienti 
automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab 
talle baashinnateabe asjaomases 
liikmesriigis tema suhtes reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste pakkumise 
puhul kehtiva tasu kohta, välja arvatud 
juhul, kui klient on teavitanud 
koduteenuseosutajat, et ei soovi nimetatud 
teenust.

Koduteenuseosutaja teavitab rändlusklienti 
automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab 
talle baashinnateabe asjaomases riigis tema 
suhtes reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste pakkumise puhul kehtiva 
tasu kohta, välja arvatud juhul, kui klient 
on teavitanud koduteenuseosutajat, et ei 
soovi nimetatud teenust.
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Selgitus

Neid meetmeid kohaldatakse ka väljaspool Euroopa Liitu.

Muudatusettepanek 264
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutaja teavitab rändlusklienti 
automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab 
talle baashinnateabe asjaomases 
liikmesriigis tema suhtes reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste pakkumise 
puhul kehtiva tasu kohta, välja arvatud 
juhul, kui klient on teavitanud 
koduteenuseosutajat, et ei soovi nimetatud 
teenust.

Koduteenuseosutaja teavitab rändlusklienti 
automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab 
talle baashinnateabe asjaomases 
liikmesriigis või kolmandas riigis tema 
suhtes reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste pakkumise puhul kehtiva 
tasu kohta, välja arvatud juhul, kui klient 
on teavitanud koduteenuseosutajat, et ei 
soovi nimetatud teenust.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutaja teavitab rändlusklienti 
automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab 
talle baashinnateabe asjaomases 
liikmesriigis tema suhtes reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste pakkumise 
puhul kehtiva tasu kohta, välja arvatud 
juhul, kui klient on teavitanud 
koduteenuseosutajat, et ei soovi nimetatud 
teenust.

Koduteenuseosutaja teavitab rändlusklienti 
automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab 
talle baashinnateabe asjaomases 
liikmesriigis või kolmandas riigis tema 
suhtes reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste pakkumise puhul kehtiva 
tasu kohta, välja arvatud juhul, kui klient 
on teavitanud koduteenuseosutajat, et ei 
soovi nimetatud teenust.



AM\888019ET.doc 155/175 PE478.641v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 266
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutaja teavitab rändlusklienti 
automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab 
talle baashinnateabe asjaomases 
liikmesriigis tema suhtes reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste pakkumise 
puhul kehtiva tasu kohta, välja arvatud 
juhul, kui klient on teavitanud 
koduteenuseosutajat, et ei soovi nimetatud 
teenust.

Koduteenuseosutaja teavitab rändlusklienti 
automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab 
talle baashinnateabe asjaomases riigis tema 
suhtes reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste pakkumise puhul kehtiva 
tegeliku tasu kohta (kaasa arvatud 
käibemaks ja hind, mis on esitatud kliendi 
koduvaluutas), välja arvatud juhul, kui 
klient, kes on vähemalt 18 aastat vana, on 
teavitanud koduteenuseosutajat, et ei soovi 
nimetatud teenust. Kuna arve esitatakse 
megabaidi kohta, annab automaatsõnum 
ka selge näite selle kohta, kui palju on üks 
megabait andmesideteenust.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutaja teavitab rändlusklienti 
automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab 
talle baashinnateabe asjaomases 
liikmesriigis tema suhtes reguleeritud
andmeside-rändlusteenuste pakkumise 
puhul kehtiva tasu kohta, välja arvatud 
juhul, kui klient on teavitanud 
koduteenuseosutajat, et ei soovi nimetatud 
teenust.

Koduteenuseosutaja teavitab rändlusklienti 
automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab 
talle baashinnateabe asjaomases 
liikmesriigis tema suhtes andmeside-
rändlusteenuste pakkumise puhul kehtiva 
tasu kohta, välja arvatud juhul, kui klient, 
kes on vähemalt 18 aastat vana, on 
teavitanud koduteenuseosutajat, et ei soovi 
nimetatud teenust.



PE478.641v01-00 156/175 AM\888019ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutaja teavitab rändlusklienti 
automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab 
talle baashinnateabe asjaomases 
liikmesriigis tema suhtes reguleeritud
andmeside-rändlusteenuste pakkumise 
puhul kehtiva tasu kohta, välja arvatud 
juhul, kui klient on teavitanud 
koduteenuseosutajat, et ei soovi nimetatud 
teenust.

Koduteenuseosutaja teavitab rändlusklienti 
automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab 
talle baashinnateabe asjaomases riigis tema 
suhtes andmeside-rändlusteenuste 
pakkumise puhul kehtiva tasu kohta, välja 
arvatud juhul, kui klient on teavitanud 
koduteenuseosutajat, et ei soovi nimetatud 
teenust.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvusmeetmed peaksid olema kohaldatavad ka rändlusteenustele väljaspool Euroopa 
Liitu.

Muudatusettepanek 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline personaliseeritud baashinnateave 
saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni 
või muusse seadmesse näiteks SMS-
sõnumiga, elektronpostiga või arvuti 
hüpikakna kaudu iga kord, kui 
rändlusklient siseneb muusse liikmesriiki
kui sellesse, kus asub tema koduvõrk, ja 
algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse esimest korda pärast 

Selline personaliseeritud baashinnateave 
saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni 
või muusse seadmesse näiteks SMS-
sõnumiga, elektronpostiga või arvuti 
hüpikakna kaudu iga kord, kui 
rändlusklient siseneb muusse riiki kui 
sellesse, kus asub tema koduvõrk, ja 
algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse esimest korda pärast 
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kõnealusesse liikmesriiki sisenemist. 
Teave esitatakse siis, kui rändlusklient 
algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse, ja seda tehakse tasuta ning 
sobiva vahendi abil, mis võimaldab seda 
lihtsalt vastu võtta ja mõista.

kõnealusesse riiki sisenemist. Teave 
esitatakse siis, kui rändlusklient algatab 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuse, ja 
seda tehakse tasuta ning sobiva vahendi 
abil, mis võimaldab seda lihtsalt vastu 
võtta ja mõista.

Or. en

Selgitus

Neid meetmeid kohaldatakse ka väljaspool Euroopa Liitu.

Muudatusettepanek 270
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline personaliseeritud baashinnateave 
saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni 
või muusse seadmesse näiteks SMS-
sõnumiga, elektronpostiga või arvuti 
hüpikakna kaudu iga kord, kui 
rändlusklient siseneb muusse liikmesriiki 
kui sellesse, kus asub tema koduvõrk, ja 
algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse esimest korda pärast 
kõnealusesse liikmesriiki sisenemist. Teave 
esitatakse siis, kui rändlusklient algatab 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuse, ja 
seda tehakse tasuta ning sobiva vahendi 
abil, mis võimaldab seda lihtsalt vastu 
võtta ja mõista.

Selline personaliseeritud baashinnateave 
saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni 
või muusse seadmesse näiteks SMS-
sõnumiga, elektronpostiga või arvuti 
hüpikakna kaudu iga kord, kui 
rändlusklient siseneb muusse liikmesriiki 
või kolmandasse riiki kui sellesse, kus 
asub tema koduvõrk, ja algatab 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuse 
esimest korda pärast kõnealusesse 
liikmesriiki või kolmandasse riiki
sisenemist. Teave esitatakse siis, kui 
rändlusklient algatab reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuse, ja seda tehakse 
tasuta ning sobiva vahendi abil, mis 
võimaldab seda lihtsalt vastu võtta ja 
mõista.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Christian Engström, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline personaliseeritud baashinnateave 
saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni 
või muusse seadmesse näiteks SMS-
sõnumiga, elektronpostiga või arvuti 
hüpikakna kaudu iga kord, kui 
rändlusklient siseneb muusse liikmesriiki 
kui sellesse, kus asub tema koduvõrk, ja 
algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse esimest korda pärast 
kõnealusesse liikmesriiki sisenemist. 
Teave esitatakse siis, kui rändlusklient 
algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse, ja seda tehakse tasuta ning 
sobiva vahendi abil, mis võimaldab seda 
lihtsalt vastu võtta ja mõista.

Selline personaliseeritud baashinnateave 
saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni 
või muusse seadmesse näiteks SMS-
sõnumiga, elektronpostiga või arvuti 
hüpikakna kaudu iga kord, kui 
rändlusklient siseneb muusse liikmesriiki 
või kolmandasse riiki kui sellesse, kus 
asub tema koduvõrk, ja algatab 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuse 
esimest korda pärast kõnealusesse riiki
sisenemist. Teave esitatakse siis, kui 
rändlusklient algatab reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuse, ja seda tehakse 
tasuta ning sobiva vahendi abil, mis 
võimaldab seda lihtsalt vastu võtta ja 
mõista. Isikustatud hinnateave saadetakse 
kliendile siis, kui klient kasutab 
rändlusteenuseid nii väljaspool liitu kui 
ka Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline personaliseeritud baashinnateave 
saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni 
või muusse seadmesse näiteks SMS-
sõnumiga, elektronpostiga või arvuti 
hüpikakna kaudu iga kord, kui 
rändlusklient siseneb muusse liikmesriiki
kui sellesse, kus asub tema koduvõrk, ja 
algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse esimest korda pärast 
kõnealusesse liikmesriiki sisenemist. 
Teave esitatakse siis, kui rändlusklient 

Selline personaliseeritud baashinnateave 
saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni 
või muusse seadmesse näiteks SMS-
sõnumiga, elektronpostiga või arvuti 
hüpikakna kaudu iga kord, kui 
rändlusklient siseneb muusse riiki kui 
sellesse, kus asub tema koduvõrk, ja 
algatab andmeside-rändlusteenuse esimest 
korda pärast kõnealusesse riiki sisenemist. 
Teave esitatakse siis, kui rändlusklient 
algatab andmeside-rändlusteenuse, ja seda 
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algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse, ja seda tehakse tasuta ning 
sobiva vahendi abil, mis võimaldab seda 
lihtsalt vastu võtta ja mõista.

tehakse tasuta ning sobiva vahendi abil, 
mis võimaldab seda lihtsalt vastu võtta ja 
mõista.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline personaliseeritud baashinnateave 
saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni 
või muusse seadmesse näiteks SMS-
sõnumiga, elektronpostiga või arvuti 
hüpikakna kaudu iga kord, kui 
rändlusklient siseneb muusse liikmesriiki
kui sellesse, kus asub tema koduvõrk, ja 
algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse esimest korda pärast 
kõnealusesse liikmesriiki sisenemist. 
Teave esitatakse siis, kui rändlusklient 
algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse, ja seda tehakse tasuta ning 
sobiva vahendi abil, mis võimaldab seda 
lihtsalt vastu võtta ja mõista.

Selline personaliseeritud baashinnateave 
saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni 
või muusse seadmesse näiteks SMS-
sõnumiga, elektronpostiga või arvuti 
hüpikakna kaudu iga kord, kui 
rändlusklient siseneb muusse riiki kui 
sellesse, kus asub tema koduvõrk, ja 
algatab andmeside-rändlusteenuse esimest 
korda pärast kõnealusesse riiki sisenemist. 
Teave esitatakse siis, kui rändlusklient 
algatab andmeside-rändlusteenuse, ja seda 
tehakse tasuta ning sobiva vahendi abil, 
mis võimaldab seda lihtsalt vastu võtta ja 
mõista.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvusmeetmed peaksid olema kohaldatavad ka rändlusteenustele väljaspool Euroopa 
Liitu.

Muudatusettepanek 274
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline personaliseeritud baashinnateave 
saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni 
või muusse seadmesse näiteks SMS-
sõnumiga, elektronpostiga või arvuti 
hüpikakna kaudu iga kord, kui 
rändlusklient siseneb muusse liikmesriiki
kui sellesse, kus asub tema koduvõrk, ja 
algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse esimest korda pärast 
kõnealusesse liikmesriiki sisenemist. 
Teave esitatakse siis, kui rändlusklient 
algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse, ja seda tehakse tasuta ning 
sobiva vahendi abil, mis võimaldab seda 
lihtsalt vastu võtta ja mõista.

Selline personaliseeritud baashinnateave 
saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni 
või muusse seadmesse näiteks SMS-
sõnumiga, elektronpostiga või arvuti 
hüpikakna kaudu iga kord, kui 
rändlusklient siseneb muusse riiki kui 
sellesse, kus asub tema koduvõrk, ja 
algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse esimest korda pärast 
kõnealusesse riiki sisenemist. Teave 
esitatakse siis, kui rändlusklient algatab 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuse, ja 
seda tehakse tasuta ning sobiva vahendi 
abil, mis võimaldab seda lihtsalt vastu 
võtta ja mõista.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline personaliseeritud baashinnateave 
saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni 
või muusse seadmesse näiteks SMS-
sõnumiga, elektronpostiga või arvuti 
hüpikakna kaudu iga kord, kui 
rändlusklient siseneb muusse liikmesriiki 
kui sellesse, kus asub tema koduvõrk, ja 
algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse esimest korda pärast 
kõnealusesse liikmesriiki sisenemist. Teave 
esitatakse siis, kui rändlusklient algatab 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuse, ja 
seda tehakse tasuta ning sobiva vahendi 
abil, mis võimaldab seda lihtsalt vastu 
võtta ja mõista.

Selline personaliseeritud baashinnateave 
saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni 
või muusse seadmesse näiteks SMS-
sõnumiga või elektronpostiga iga kord, kui 
rändlusklient siseneb muusse liikmesriiki 
kui sellesse, kus asub tema koduvõrk, ja 
algatab reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse esimest korda pärast 
kõnealusesse liikmesriiki sisenemist. Teave 
esitatakse siis, kui rändlusklient algatab 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuse, ja 
seda tehakse tasuta ning sobiva vahendi 
abil, mis võimaldab seda lihtsalt vastu 
võtta ja mõista.

Or. fr
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Muudatusettepanek 276
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik koduteenuseosutajad peavad 
pakkuma kõigile oma rändlusklientidele 
võimalust valida teadlikult ja tasuta selline 
moodus, mis annaks teavet senise tarbimise 
kohta kas mahu arvestuses või selles 
vääringus, milles rändluskliendile 
esitatakse arve reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste kasutamise eest, ning 
millega oleks tagatud, et reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise 
kogukulud ei ületaks teatavas kindlas
ajavahemikus kindlaksmääratud rahalist 
ülempiiri ilma kliendi selgesõnalise 
nõusolekuta.

Kõik koduteenuseosutajad peavad 
pakkuma kõigile oma rändlusklientidele 
võimalust valida teadlikult ja tasuta selline 
moodus, mis annaks teavet senise tarbimise 
kohta kas mahu arvestuses või selles 
vääringus, milles rändluskliendile 
esitatakse arve reguleeritud kõnede, 
SMSide ja andmeside-rändlusteenuste 
kasutamise eest, ning millega oleks 
tagatud, et reguleeritud kõnede, SMSide ja 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise 
kogukulud ei ületaks teatavas kindlas 
ajavahemikus kindlaksmääratud rahalist 
ülempiiri ilma kliendi selgesõnalise 
nõusolekuta.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik koduteenuseosutajad peavad 
pakkuma kõigile oma rändlusklientidele 
võimalust valida teadlikult ja tasuta selline 
moodus, mis annaks teavet senise tarbimise 
kohta kas mahu arvestuses või selles 
vääringus, milles rändluskliendile 
esitatakse arve reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste kasutamise eest, ning 
millega oleks tagatud, et reguleeritud
andmeside-rändlusteenuste kasutamise 

Kõik koduteenuseosutajad peavad 
pakkuma kõigile oma rändlusklientidele 
võimalust valida teadlikult ja tasuta selline 
moodus, mis annaks teavet senise tarbimise 
kohta kas mahu arvestuses või selles 
vääringus, milles rändluskliendile 
esitatakse arve andmeside-rändlusteenuste 
kasutamise eest, ning millega oleks 
tagatud, et andmeside-rändlusteenuste 
kasutamise kogukulud ei ületaks teatavas 
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kogukulud ei ületaks teatavas kindlas 
ajavahemikus kindlaksmääratud rahalist 
ülempiiri ilma kliendi selgesõnalise 
nõusolekuta.

kindlas ajavahemikus kindlaksmääratud 
rahalist ülempiiri ilma kliendi selgesõnalise 
nõusolekuta. See ei kehti juhul, kui 
liiduvälise külastatava riigi 
mobiilsideteenuseosutaja ei luba 
koduteenuseosutajal jälgida enda 
klientide teenuse kasutamist reaalajas. 
Sellisel juhul teavitatakse viivitamatult ja 
tasuta klienti vastava sõnumiga, kui ta 
siseneb kõnealusesse riiki.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus- ja tarbijakaitsemeetmed peaksid olema kohaldatavad ka väljaspool Euroopa 
Liitu. Kuid kahjuks leidub riike, kus tehnilistel põhjustel võib juhtuda, et 
koduteenuseosutajatel ei ole võimalik klientide teenuste kasutamist reaalajas jälgida ning 
kliendid saavad kasutusteabe alles kuu lõpus.

Muudatusettepanek 278
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks peab koduteenuseosutaja pakkuma 
kindlaksmääratud kasutusperioodi kohta 
ühte või mitut rahalist ülempiiri, eeldusel, 
et klienti on ette teavitatud nendele 
vastavatest mahtudest. Üks nendest 
ülempiiridest (vaikimisi rahaline ülempiir) 
igakuise arveldusperioodi kohta 
saadaolevate tasude puhul peab olema 
ligikaudu 50 eurot (ilma käibemaksuta), 
kuid mitte üle selle.

Selleks peab koduteenuseosutaja pakkuma 
kindlaksmääratud kasutusperioodi kohta 
ühte või mitut rahalist ülempiiri, eeldusel, 
et klienti, kes on vähemalt 18 aastat vana,
on ette teavitatud nendele vastavatest 
mahtudest. Üks nendest ülempiiridest 
(vaikimisi rahaline ülempiir) igakuise 
arveldusperioodi kohta saadaolevate tasude 
puhul peab olema ligikaudu 50 eurot (ilma 
käibemaksuta), kuid mitte üle selle.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks peab koduteenuseosutaja pakkuma 
kindlaksmääratud kasutusperioodi kohta 
ühte või mitut rahalist ülempiiri, eeldusel,
et klienti on ette teavitatud nendele 
vastavatest mahtudest. Üks nendest 
ülempiiridest (vaikimisi rahaline ülempiir) 
igakuise arveldusperioodi kohta 
saadaolevate tasude puhul peab olema 
ligikaudu 50 eurot (ilma käibemaksuta), 
kuid mitte üle selle.

Selleks peab koduteenuseosutaja pakkuma 
kindlaksmääratud kasutusperioodi kohta 
ühte või mitut rahalist ülempiiri, eeldusel, 
et klienti, kes on vähemalt 18 aastat vana,
on ette teavitatud nendele vastavatest 
mahtudest. Üks nendest ülempiiridest 
(vaikimisi rahaline ülempiir) igakuise 
arveldusperioodi kohta saadaolevate tasude 
puhul peab olema ligikaudu 50 eurot (ilma 
käibemaksuta), kuid mitte üle selle.
Klientide puhul, kes on nooremad kui 18 
aastat, peab ülempiir olema igakuise 
arveldusperioodi kohta saadaolevate 
tasude puhul ligikaudu 20 eurot (ilma 
käibemaksuta), kuid mitte üle selle.

Or. en

Selgitus

Eriti peaks arvešoki eest kaitsma alaealisi.

Muudatusettepanek 280
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivina võib koduteenuseosutaja 
seada ülempiiri andmete mahule, eeldusel, 
et klienti on ette teavitatud andmemahtude 
maksumusest. Üks nendest ülempiiridest 
(vaikimisi andmete mahu ülempiir) peab 
vastama igakuise arveldusperioodi kohta 
saada olevatele tasudele 50 euro väärtuses 
(ilma käibemaksuta), kuid mitte üle selle.

Alternatiivina võib koduteenuseosutaja 
seada ülempiiri andmete mahule, eeldusel, 
et klienti, kes on vähemalt 18 aastat vana,
on ette teavitatud andmemahtude 
maksumusest. Üks nendest ülempiiridest 
(vaikimisi andmete mahu ülempiir) peab 
vastama igakuise arveldusperioodi kohta 
saada olevatele tasudele 50 euro väärtuses 
(ilma käibemaksuta), kuid mitte üle selle.

Or. en
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Muudatusettepanek 281
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivina võib koduteenuseosutaja 
seada ülempiiri andmete mahule, eeldusel, 
et klienti on ette teavitatud andmemahtude 
maksumusest. Üks nendest ülempiiridest 
(vaikimisi andmete mahu ülempiir) peab 
vastama igakuise arveldusperioodi kohta 
saada olevatele tasudele 50 euro väärtuses 
(ilma käibemaksuta), kuid mitte üle selle.

Alternatiivina võib koduteenuseosutaja 
seada ülempiiri andmete mahule, eeldusel, 
et klienti, kes on vähemalt 18 aastat vana,
on ette teavitatud andmemahtude 
maksumusest. Üks nendest ülempiiridest 
(vaikimisi andmete mahu ülempiir) peab 
vastama igakuise arveldusperioodi kohta 
saada olevatele tasudele 50 euro väärtuses 
(ilma käibemaksuta), kuid mitte üle selle.
Klientide puhul, kes on nooremad kui 18 
aastat, peab ülempiir olema igakuise 
arveldusperioodi kohta saadaolevate 
tasude puhul ligikaudu 20 eurot (ilma 
käibemaksuta), kuid mitte üle selle.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga koduteenuseosutaja tagab ka, et 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse saadetakse asjakohane teade, 
näiteks SMS-sõnumiga, elektronpostiga 
või arvuti hüpikakna kaudu, kui 
andmeside-rändlusteenuste kasutamine on 
jõudnud 80 %ni kokkulepitud rahalisest või 
andmete mahu ülempiirist. Kliendil on 
õigus nõuda oma operaatorilt selliste 
teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal ja 
tasuta nõuda koduteenuseosutajalt uuesti 

Iga koduteenuseosutaja tagab ka, et 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse saadetakse asjakohane teade, 
näiteks SMS-sõnumiga, elektronpostiga 
või arvuti hüpikakna kaudu, kui 
rändluskõned, SMSid ja andmeside-
rändlusteenuste kasutamine on jõudnud 
80%ni kokkulepitud rahalisest või andmete 
mahu ülempiirist. Kliendil on õigus nõuda 
oma operaatorilt selliste teadete saatmise 
lõpetamist ning igal ajal ja tasuta nõuda 
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teenuse osutamist. koduteenuseosutajalt uuesti teenuse 
osutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga koduteenuseosutaja tagab ka, et 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse saadetakse asjakohane teade, 
näiteks SMS-sõnumiga, elektronpostiga 
või arvuti hüpikakna kaudu, kui 
andmeside-rändlusteenuste kasutamine on 
jõudnud 80 %ni kokkulepitud rahalisest või 
andmete mahu ülempiirist. Kliendil on 
õigus nõuda oma operaatorilt selliste 
teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal ja 
tasuta nõuda koduteenuseosutajalt uuesti 
teenuse osutamist.

Iga koduteenuseosutaja tagab ka, et 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse saadetakse asjakohane teade, 
näiteks SMS-sõnumiga, elektronpostiga 
või arvuti hüpikakna kaudu, kui 
andmeside-rändlusteenuste kasutamine on 
jõudnud 80%ni kokkulepitud rahalisest või 
andmete mahu ülempiirist. Kliendil, kes on 
vähemalt 18 aastat vana, on õigus nõuda 
oma operaatorilt selliste teadete saatmise 
lõpetamist ning igal ajal ja tasuta nõuda 
koduteenuseosutajalt uuesti teenuse 
osutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga koduteenuseosutaja tagab ka, et 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse saadetakse asjakohane teade, 
näiteks SMS-sõnumiga, elektronpostiga 
või arvuti hüpikakna kaudu, kui 
andmeside-rändlusteenuste kasutamine on 
jõudnud 80 %ni kokkulepitud rahalisest või 

Iga koduteenuseosutaja tagab ka, et
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse saadetakse asjakohane teade, 
näiteks SMS-sõnumiga, elektronpostiga 
või arvuti hüpikakna kaudu, kui 
andmeside-rändlusteenuste kasutamine on 
jõudnud 50%ni ja 80%ni kokkulepitud 
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andmete mahu ülempiirist. Kliendil on 
õigus nõuda oma operaatorilt selliste 
teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal ja 
tasuta nõuda koduteenuseosutajalt uuesti 
teenuse osutamist.

rahalisest või andmete mahu ülempiirist. 
Kliendil, kes on vähemalt 18 aastat vana,
on õigus nõuda oma operaatorilt selliste 
teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal ja 
tasuta nõuda koduteenuseosutajalt uuesti 
teenuse osutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga koduteenuseosutaja tagab ka, et 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse saadetakse asjakohane teade, 
näiteks SMS-sõnumiga, elektronpostiga 
või arvuti hüpikakna kaudu, kui 
andmeside-rändlusteenuste kasutamine on 
jõudnud 80 %ni kokkulepitud rahalisest või 
andmete mahu ülempiirist. Kliendil on 
õigus nõuda oma operaatorilt selliste 
teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal ja 
tasuta nõuda koduteenuseosutajalt uuesti 
teenuse osutamist.

Iga koduteenuseosutaja tagab ka, et 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse saadetakse asjakohane teade, 
näiteks SMS-sõnumiga, elektronpostiga 
või arvuti hüpikakna kaudu, kui 
andmeside-rändlusteenuste kasutamine on 
jõudnud nii 50%ni kui ka 80%ni
kokkulepitud rahalisest või andmete mahu 
ülempiirist. Kliendil on õigus nõuda oma 
operaatorilt selliste teadete saatmise 
lõpetamist ning igal ajal ja tasuta nõuda 
koduteenuseosutajalt uuesti teenuse 
osutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga koduteenuseosutaja tagab ka, et 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse saadetakse asjakohane teade, 

Iga koduteenuseosutaja tagab ka, et 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse saadetakse asjakohane teade, 
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näiteks SMS-sõnumiga, elektronpostiga või 
arvuti hüpikakna kaudu, kui andmeside-
rändlusteenuste kasutamine on jõudnud 
80 %ni kokkulepitud rahalisest või 
andmete mahu ülempiirist. Kliendil on 
õigus nõuda oma operaatorilt selliste 
teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal ja 
tasuta nõuda koduteenuseosutajalt uuesti 
teenuse osutamist.

näiteks SMS-sõnumiga või elektronpostiga, 
kui andmeside-rändlusteenuste kasutamine 
on jõudnud 80%ni kokkulepitud rahalisest 
või andmete mahu ülempiirist. Kliendil on 
õigus nõuda oma operaatorilt selliste 
teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal ja 
tasuta nõuda koduteenuseosutajalt uuesti 
teenuse osutamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 287
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui rahaline või andmete mahu 
ülempiir ületatakse muul moel, saadetakse 
teade rändluskliendi mobiiltelefoni või 
muusse seadmesse. Teates kirjeldatakse 
korda, mida klient peab järgima, kui ta 
soovib, et nende teenuste osutamist 
jätkataks, ning kulu, mis on seotud iga uue 
kasutatava ühikuga. Kui rändlusklient ei 
vasta selliselt, nagu teates viidatud, lõpetab 
koduteenuseosutaja kohe rändluskliendile 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuste 
osutamise ja selle eest tasu võtmise seniks, 
kuni rändlusklient ei ole taotlenud 
kõnealuste teenuste osutamise jätkamist 
või taasalustamist.

Juhul kui rahaline või andmete mahu 
ülempiir ületatakse muul moel, saadetakse 
teade rändluskliendi mobiiltelefoni või 
muusse seadmesse. Teates kirjeldatakse 
korda, mida klient peab järgima, kui ta 
soovib, et nende teenuste osutamist 
jätkataks, ning kulu, mis on seotud iga uue 
kasutatava ühikuga. Kui rändlusklient ei 
vasta selliselt, nagu teates viidatud, lõpetab 
koduteenuseosutaja kohe rändluskliendile 
reguleeritud kõnede, SMSide ja 
andmeside-rändlusteenuste osutamise ja 
selle eest tasu võtmise seniks, kuni 
rändlusklient ei ole taotlenud kõnealuste 
teenuste osutamise jätkamist või 
taasalustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – kaheksas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui rändlusklient avaldab soovi kasutada 
rahalist või andmete mahu ülempiiri või 
loobuda selle kasutamisest, tuleb muudatus 
teha ühe tööpäeva jooksul alates avalduse 
saamisest tasuta, kusjuures on keelatud 
seada tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude osadega.

Kui rändlusklient avaldab soovi kasutada 
rahalist või andmete mahu ülempiiri või 
loobuda selle kasutamisest, tuleb muudatus 
teha ühe tööpäeva jooksul alates avalduse 
saamisest tasuta, kusjuures on keelatud 
seada tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud liitumislepingu muude osadega.

See säte kehtib kliendi poolt kasutatud 
rändlusteenustele nii liidus kui ka 
väljaspool liitu.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Christian Engström, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõige 3 kehtib nii väljaspool Euroopa 
Liidu territooriumit kui ka liidu 
territooriumil rändlusteenust kasutavatele 
klientidele.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Hinnavõrdlus

Igasugune kliendile saadetav kõne- SMS-
ja andmeside-rändlusteenuste jaemüügi 
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hinnateave peab sisaldama ka 
käibemaksu.
Komisjon uurib operaatorite poolt 
klientidele pakutavate erinevate tariifide 
läbipaistvust ja võrreldavust ning teavitab 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
edasistest vajalikest meetmetest, 
tagamaks, et kliendid saaksid neid tariife 
lihtsalt võrrelda ja teha seega otsus ühelt 
operaatorilt teisele üle minna lihtsamaks.

Or. en

Selgitus

Hetkel ei ole võimalik võrrelda erinevate operaatorite poolt pakutavaid erinevaid 
mobiilsidetariife. Komisjon peaks seda uurima. Läbipaistvus eeldab ka seda, et kogu 
hinnateave on antud koos käibemaksuga.

Muudatusettepanek 291
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 
meetmed ja karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile hiljemalt 30. märtsiks 2012 
ning annavad viivitamata teada 
edaspidistest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 
meetmed ja karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Need karistused hõlmavad teenuseosutaja 
kohustust kliendile alternatiivsele 
rändlusteenuseosutajale üle minnes 
viivituste või takistuste eest 
kompensatsiooni maksta. Liikmesriigid 
teatavad neist sätetest komisjonile hiljemalt 
30. märtsiks 2012 ning annavad 
viivitamata teada edaspidistest 
muudatustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vaatab läbi käesoleva määruse 
toimimise ja annab sellest pärast avalikku 
konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru hiljemalt 30. juunil 2015. 
Komisjon hindab eelkõige, kas käesoleva 
määruse eesmärgid on saavutatud. 
Sealjuures käsitleb komisjon muu hulgas:

1. Komisjon vaatab läbi käesoleva määruse 
toimimise ja annab sellest pärast avalikku 
konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru hiljemalt 30. juunil 2016. 
Komisjon hindab eelkõige, kas käesoleva 
määruse eesmärgid on saavutatud. 
Sealjuures käsitleb komisjon muu hulgas:

Or. en

Selgitus

Vaja on rohkem aega, et hinnata, kas struktuuriline lahendus töötab praktikas ja tagab turul 
konkurentsi.

Muudatusettepanek 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vaatab läbi käesoleva 
määruse toimimise ja annab sellest pärast 
avalikku konsulteerimist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru hiljemalt 
30. juunil 2015. Komisjon hindab 
eelkõige, kas käesoleva määruse 
eesmärgid on saavutatud. Sealjuures 
käsitleb komisjon muu hulgas:

1. Selleks et tuua kaasa mobiilside ühtse 
turu toimimiseks vajalikud muudatused, 
vastavalt artiklile 4a, peab komisjon,
pärast konsulteerimist BERECi ja teiste 
asjakohaste sidusrühmadega, esitama 1. 
jaanuariks 2013 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule uue õigusakti ettepaneku, mis 
hõlmab ka ettepanekut uuendada 
hulgimüügi hinnalagesid perioodiks 1. 
juuli 2016 kuni 30. juuni 2020, võttes 
arvesse hulgimüügi tasude muudatusi 
kõne-, SMS- ja andmesideteenuste 
pakkumises. See ettepanek hõlmab ka 
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ettepanekut luua Euroopa operaatorid ja 
litsentsid, mis kataksid terve liidu 
territooriumi;

Or. en

Muudatusettepanek 294
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vaatab läbi käesoleva 
määruse toimimise ja annab sellest pärast 
avalikku konsulteerimist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru hiljemalt 
30. juunil 2015. Komisjon hindab 
eelkõige, kas käesoleva määruse 
eesmärgid on saavutatud. Sealjuures 
käsitleb komisjon muu hulgas:

1. Selleks et tuua kaasa mobiilside ühtse 
turu toimimiseks vajalikud muudatused, 
vastavalt artiklile 4a, peab komisjon,
pärast konsulteerimist BERECi ja teiste 
asjakohaste sidusrühmadega, esitama 1. 
jaanuariks 2013 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule uue õigusakti ettepaneku, mis
peaks hõlmama ka ettepanekut uuendada 
hulgimüügi hinnalagesid perioodiks 1. 
juuli 2016 kuni 30. juuni 2020, võttes 
arvesse hulgimüügi tasude muudatusi 
kõne-, SMS- ja andmesideteenuste 
pakkumises.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vaatab läbi käesoleva määruse 
toimimise ja annab sellest pärast avalikku 
konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru hiljemalt 30. juunil 2015. 
Komisjon hindab eelkõige, kas käesoleva 
määruse eesmärgid on saavutatud. 

1. Komisjon vaatab läbi käesoleva määruse 
toimimise ja annab sellest pärast avalikku 
konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru hiljemalt 30. juunil 2016. 
Komisjon hindab eelkõige, kas käesoleva 
määruse eesmärgid on saavutatud. 
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Sealjuures käsitleb komisjon muu hulgas: Sealjuures käsitleb komisjon muu hulgas:

Or. en

Selgitus

Hilisem analüüsikuupäev on vajalik, et hinnata struktuursete meetmete mõju turule.

Muudatusettepanek 296
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– rändlusklientidele pakutavate kõne-, 
SMS- ja andmesideteenuste hulgi- ja 
jaehindade muutumist ning sellele 
vastavaid muutusi mobiilsideteenuste osas 
liikmesriikide siseturu tasandil (kusjuures 
eraldi käsitletakse ettemaksu- ja 
järelmaksukliente) ning nende teenuste 
kvaliteedi ja kiiruse muutumist;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 297
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teenuste, sealhulgas rändlusteenuste 
suhtes alternatiivsete teenuste (kõne-, 
SMS- ja andmeside) kättesaadavust ja 
kvaliteeti, eeskätt pidades silmas tehnika 
arengut;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 298
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seda, mil määral on kliendid kasu 
saanud rändlusteenuste hinna tegelikust 
alanemisest või muul viisil 
rändlusteenuste kulude vähenemisest 
ning mitmesugustest tariifidest ja 
toodetest, mida saavad kasutada eri 
helistamistavadega kliendid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 299
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konkurentsi taset nii jae- kui ka 
hulgiturul, eriti väiksemate, iseseisvate või 
äsja tegevust alustanud operaatorite 
konkurentsiolukorda, sealhulgas 
kaubanduslepingute mõju konkurentsile 
ning operaatorite omavahelise seotuse 
taset;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 300
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – viies taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seda, mil määral on artiklites 3 ja 4 
sätestatud struktuursed lahendused 
aidanud kaasa konkurentsi arendamisele 
rändlusturul.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 301
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui aruandest nähtub, et käesoleva 
määrusega ettenähtud struktuursetest 
meetmetest ei piisa tarbijate hüvangu 
eesmärgil rändlusturul konkurentsi 
edendamiseks, võib komisjon teha 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
asjakohase ettepaneku kõnealuse 
olukorra parandamiseks. Komisjon uurib 
eelkõige, kas on vajalik muuta 
struktuurseid meetmeid või pikendada 
artiklitega 7, 9 ja 12 ettenähtud 
jaehindade ülempiiri kehtivusaega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 302
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui aruandest nähtub, et käesoleva 
määrusega ettenähtud struktuursetest 
meetmetest ei piisa tarbijate hüvangu 

2. Aruanne peab näitama, mil määral on 
saavutatud Euroopa digitaalses 
tegevuskavas esitatud eesmärk kehtestada 
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eesmärgil rändlusturul konkurentsi 
edendamiseks, võib komisjon teha 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
asjakohase ettepaneku kõnealuse olukorra 
parandamiseks. Komisjon uurib eelkõige, 
kas on vajalik muuta struktuurseid 
meetmeid või pikendada artiklitega 7, 9 ja 
12 ettenähtud jaehindade ülempiiri 
kehtivusaega.

riigisisestele teenustele ja 
rändlusteenustele üks tasu, mil määral on 
see viinud uute toodeteni (innovatsioon) 
ning millist mõju on konkurents 
avaldanud kasvavale ja muutuvale 
sideturule Euroopa tarbijate jaoks. 
Komisjon teeb Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule asjakohase ettepaneku 
tuvastatud probleemide lahendamiseks.

Or. nl

Muudatusettepanek 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle kehtivus lõpeb 30. juunil 1 2022. Selle kehtivus lõpeb 30. juunil 2022.

Or. en


