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LÜHISELGITUS

Praeguses rändlust käsitlevas määruses (2007. aastast, muudetud 2009. aastal) sätestatakse 
rändluskõnede ja -sõnumite reguleeritud hinnad ning selle kehtivus lõpeb 30. juunil 2012. 
aastal. Nimetatud määrus on osutunud tõhusaks, kuna selle tulemusel on oluliselt langenud nii 
rändluskõnede kui ka -sõnumite hinnad. Kuid jaehinnad püsivad siiski väga lähedal ELis 
kehtivatele maksimumtariifidele ning puudu jääb konkurentsist.

Arvamuse koostaja tuletab meelde, et üks komisjoni digitaalarengu tegevuskavas sätestatud 
eesmärke on, et rändlus- ja siseriiklike tariifide vaheline erinevus peaks 2015. aastaks 
kaduma. Arvamuse koostaja on seisukohal, et nimetatud eesmärgile lähemale jõudmiseks on 
vaja leida lahendus, mis tagaks rändlusteenuste turu konkurentsi ja tõhusa toimimise ka pärast 
seda tähtaega. Arvamuse koostaja tuletab ka meelde, et lairibavõrkude kasutuselevõtmisele 
suunatud jõupingutused võiksid aidata kaasa rändlusteenustele alternatiivsete vahendite 
tekkele.

Uues määruse ettepanekus (Rändlus III) jätkatakse kõnede ja tekstisõnumite rändlustasude 
reguleerimist, kuid tuuakse sisse ka uus oluline element: andmeside eurotariif 
jaemüügi tasandi andmeside-rändlusteenustele. Ettepanek sisaldab ka struktuurseid meetmeid 
konkurentsi tõhustamiseks, kusjuures tarbijatele nö ajutise turvavõrguna säilitatakse hinnalaed 
nii kauaks, kuni konkurentsi tõttu hinnad iseenesest langevad.

Alates 1. juulist 2014 on tarbijatel lubatud sõlmida rändlusteenuste lepinguid siseriiklikust 
mobiilteenuste lepingust eraldi. See soodustab konkurentsi rändlusteenuste turul ja kiirendab 
arengut. Jaehindade reguleerimine jätkub kuni 1. juunini 2016, kuid seda võib pikendada kuni 
sellega kaasnevate struktuursete meetmete täieliku jõustumiseni

Hinnalaed ja struktuursed meetmed 

Arvamuse koostaja rõhutab, et komisjoni poolt ette pandud hinnalagesid saaks veel 
madalamaks muuta. Kuid kõrgete hindade põhjuseks on konkurentsi puudumine 
rändlusteenuseturul, mis omakorda on põhjustatud struktuursetest probleemidest turul.
Seetõttu oleks praeguse olukorra lahendamise aluseks struktuursed meetmed, mida toetaks 
ajutine hindade reguleerimine. Hinnalaed (nii hulgi- kui jaemüügi osas) peaksid ka jätma 
uutele teenusepakkujatele turule tulekuks piisavalt ruumi, mis elavdaks konkurentsi.

Kuid kuna tehnoloogia areneb kiiresti ja kõigil tehnilistel lahendustel, mida siiani teenuste 
lahtisidumiseks on kaalutud, on suuri eeliseid, kuid ka puudusi ja ebakindlaid aspekte, leiab 
arvamuse koostaja, et määruses ei tohiks esile tõsta ühtainsat tehnilist lahendust. Selle asemel 
tuleks välja valida ja alles jätta teatavad kesksed elemendid, millele tehniline lahendus peab 
vastama (ka võimaluse sama mobiilinumbri säilitamiseks), kuid otsus tehnilise lahenduse 
lõpliku vormi kohta peaks jääma selle ala tehnilistele ekspertidele. See tagaks uue määruse 
tõhusa toimimise, kuna tarbijate jaoks ei tehta uute teenuste kasutamist ülearu tülikaks ja 
keerukaks. See väldiks ka sellise õigusakti vastuvõtmist, mis rakendamise ajaks oleks juba 
aegunud.

Tarbijakaitse ja läbipaistvus
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Mitmes raportis on täheldatud, et eelmiste rändlust käsitlevate määruste rakendamine on 
oluliselt parandanud hindade läbipaistvust. Arvamuse koostaja tuletab siiski meelde, et see 
edasiminek peab jätkuma.

Struktuursete muudatuste kavandamise juures tuleb pöörata ülimat tähelepanu 
tarbijasõbralikkusele ja läbipaistvusele, ning tarbijatele tuleb tagada selge ja arusaadav teave, 
et hõlbustada hindade võrdlemist ja soovi korral rändlusteenuste osutaja vahetamist.

Kui tarbija jõuab teise liikmesriiki või ELi välisesse riiki, peab ta saama tekstisõnumi 
rändlusteenuse üksikasjaliste hindadega. Lisaks laiendatakse 50 euro suurust või muus 
summas individuaalset hinnalage rändlusteenusele kolmandates riikides, mis hoiab ära 
arvetest tulenevad halvad üllatused. Samuti tarbija peaks saama operaatorilt teate, kui ta arve 
hakkab lähenema rändlusteenusele kehtestatud hinnalaele.

Arvamuse koostaja märgib kokkuvõtteks, et komisjon oleks pidanud kasutama võimalust, 
mida pakub kõnealune uuestisõnastamine, ning muutma määruse struktuuri selgemaks, 
koondades kõik tarbijakaitsesätted (ka arvetest tulenevate halbade üllatuste kohta), kõikidele 
rändlusteenustele kehtivaid läbipaistvusnõudeid puudutavad sätted ning lisades neile 
häälkõnede, SMSi, MMSi ja andmeside-rändlusteenuste alased erimeetmed. See oleks andnud 
inimestele selgema pidi oma õigustest, teinud määruse kergemini loetavaks ja edendanud 
paremat õigusloomet.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Rändlus- ja siseriiklike tariifide 
vahelise erinevuse vähendamine 
eesmärgiga see 2015. aastaks kaotada on 
lisatud komisjoni teatise „Euroopa 
digitaalne tegevuskava”1 peamiste 
tulemuseesmärkide hulka. 
_____________
1 KOM (2010) 0245.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Komisjoni teatises „Euroopa 
digitaalne tegevuskava” on seatud lairiba 
põhivõrkude osas eesmärgiks, et 2013. 
aastaks oleksid need võrgud 
juurdepääsetavad eranditult kõigile ELi 
kodanikele. Lisaks kirjeldatakse 
komisjoni teatises “Euroopa 
lairibaühendus: investeering 
digitaalvaldkonnale tuginevasse 
majanduskasvu”1 viisi, kuidas kõige 
paremini edendada kiire ja ülikiire lairiba 
väljaarendamist ja kasutuselevõttu ELis, 
et stimuleerida digitaalmajanduse arengut 
ja võimaldada uute teenuste käivitumist.
_____________
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1 KOM (2010) 0472.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 c) Traadita lairibavõrkude 
väljaarendamine, mis võimaldab 
juurdepääsu internetile ja muudele 
uudsetele rakendustele, on üks ELi 
keskseid eesmärke, mistõttu püüti ka 
esimeses mitmeaastases 
raadiospektripoliitika programmis [võeti 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsusega nr .../.../EL] eraldada 
õigeaegselt, piisavalt ja asjakohaselt 
spektrit eesmärgiga toetada liidu poliitika 
eesmärke ja kõige paremini rahuldada 
kasvavat nõudlust traadita andmeside 
järele. Euroopa Parlament kutsub oma 6. 
juuli 2011. aasta resolutsioonis “Euroopa 
lairibaühendus: investeering 
digitaalvaldkonnale tuginevasse 
majanduskasvu”1 komisjoni üles 
kooskõlastama liikmesriikide parimaid 
tavasid avalikult ligipääsetavate tasuta 
kiirete traadita võrkude valdkonnas 
ühistranspordis.
_____________
1 Vastuvõetud tekstid, 
P7_TA(2011)0322P7.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 d) Komisjoni teatises „Euroopa Liidu 
rändlusteenuste arengu olukorda 
käsitleva vahearuande kohta”1

märgitakse, et tehnoloogia areng ja/või 
rändlusteenuste alternatiivid (näiteks IP-
kõne või WiFi) võivad suurendada 
konkurentsi ELi rändlusteenuste turul; 
kuigi neid alternatiivteenuseid, eelkõige 
IP-kõne teenuseid kasutatakse siseturul 
üha enam, ei ole nende puhul 
rändlusteenuse kasutamine oluliselt 
kasvanud.
_____________
1 KOM(2010)0356.

Or. en

Muudatusettepanek 5
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) Klientidel peab olema õigus osta 
rändlusteenuseid oma riigisisesest 
mobiilsidepaketist eraldi. Selleks et müüa 
rändlusteenuseid eraldi, peaks kehtestama 
üldpõhimõtted, mis tuleks kogu ELis 
koordineeritult vastu võtta. Klientidel 
peaks olema lihtne võrrelda 
koduteenuseosutajate pakutavate 
rändlusteenuste tingimusi. Sel eesmärgil 
peaks komisjon tegema ettepaneku 
ühtsete kriteeriumite kohta sellise teabe 
pakkumiseks. Selleks tuleks komisjonile 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 anda õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte. On eriti 
oluline, et komisjon viiks läbi 
asjakohaseid konsultatsioone Euroopa 
elektroonilisi sidevõrke reguleerivate 
asutuste koguga (BEREC) ja 
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sidusrühmadega, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaksid 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Kuni selliste kriteeriumite 
vastuvõtmiseni peaks riikide reguleerivad 
asutused soodustama võrreldava teabe 
andmist näiteks juhendite kaudu, milles 
võrdluseks kasutatakse vastavale 
rändlusteenusele kohaldatavaid 
reguleeritud tariife. Klientidel 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. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Kliendid peaksid saama kergesti, 
võimalikult kiiresti, trahvi maksmata ja 
tasuta üle minna alternatiivsele 
rändlusteenuseosutajale või kasutada 
alternatiivseid rändlusteenuseosutajaid 
vaheldumisi.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Liidu piires reguleeritud (67) Liidu piires rändlusteenuse 
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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.

kasutamise jaehinna suurema läbipaistvuse 
saavutamiseks ja selleks, et aidata 
rändlusklientidel otsustada, kuidas oma 
mobiiltelefoni välismaal, nii ELi sees kui 
ka sellest väljaspool viibides kasutada, 
peaksid mobiilsideteenuste osutajad 
võimaldama oma rändlusklientidel saada 
kergesti tasuta teavet neile külastatavas
riigis rändlusteenuste kasutamisel
kohaldatavate rändlustasude kohta. Peale 
selle peaksid teenuseosutajad andma oma 
klientidele, kui nad asuvad ELi 
territooriumil, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 8
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.
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Or. en

Muudatusettepanek 9
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 10
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) Ka ettemaksukliente võib andmeside-
rändlusteenust kasutades tabada arvešokk.
Seepärast tuleks ülempiiriga seonduvaid 
sätteid kohaldada ka nende klientide 
suhtes. Lisaks peaksid 
ettemaksulepinguga kliendid saama 
õigeaegse hoiatuse selle kohta, et nad 
hakkavad lähenema oma krediidilimiidile.

Or. en
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Selgitus

Ettemaksulepinguga kliendid vajavad samasugust kaitset, nagu teised kliendid eriti siis, kui 
ettemaksuleping võimaldab sideteenuste kasutamist ulatuses, mis ületab krediidilimiidi või 
sisaldab kaardi automaatse täitmise võimalust. Lisaks, kuna rändlusteenuste kasutamine võib 
endaga kaasa tuua krediidi kiire ärakasutamise, peaksid teenuseosutajad saatma tarbijale 
varakult hoiatusteate, et vältida olukorda, kus krediit ootamatult ja järsku otsa lõpeb.

Muudatusettepanek 11
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.
Samasuguseid eeskirju läbipaistvuse 
kohta, nagu on sätestatud artikli 15 lõikes 
3, kohaldatakse vajalike muudatustega ka 
koduteenuseosutajatele väljaspool ELi 
kasutatud rändlusteenuste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 12
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

Käesolev määrus peaks olema tehnoloogiliselt neutraalne, et vältida sellise õigusakti 
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vastuvõtmist, mis oleks juba rakendamisel aegunud. See viitab nn topelt-IMSI’le, mida 
komisjon tehnilise lahendusena välja pakkus.

Muudatusettepanek 13
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. juulist 2014 teavitavad 
koduteenuseosutajad kõiki oma 
rändluskliente selgelt ja arusaadavalt
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

Muudatusettepanek 14
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 
valimine, sellest loobumine või 
alternatiivsete rändlusteenuseosutajate 
vaheldumisi kasutamine 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 
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ületada kolme kuud. rändlusteenuste lepingult uuele üleminekut 
teatava ajavahemiku võrra, mis ei tohi 
ületada kahte kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 15
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 
täieliku teabe võimaluse kohta valida 
alternatiivne rändlusteenuseosutaja ja 
hõlbustavad kõnealuse teenuseosutajaga 
lepingu sõlmimist. Kliente, kes sõlmivad 
rändlusteenuste tellimiseks lepingu 
koduteenuseosutajaga, tuleb eespool 
nimetatud võimalusest teavitada.
Mobiilsideteenuste osutajad ei või 
takistada oma edasimüüjatena tegutsevatel 
jaemüüjatel pakkuda alternatiivsete 
rändlusteenuseosutajatega eraldi 
rändlusteenuste lepinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Teenuseosutajad teavitavad kliente 
selgel ja arusaadaval moel 
rändlusteenuste tariifidest ja 
pakkumistest. Võrreldavuse tagamiseks 
kehtestab komisjon pärast BERECi ja 
sidusrühmadega konsulteerimist artikli 17 
lõike a kohase delegeeritud õigusaktiga 
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sellise teabe andmiseks ühtsed 
kriteeriumid. Kuni nende kriteeriumite 
vastuvõtmiseni soodustavad riikide 
reguleerivad asutused võrreldava teabe 
andmist näiteks juhendite kaudu, milles 
võrdluseks kasutatakse vastavale 
rändlusteenusele kohaldatavaid 
reguleeritud tariife.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selleks et tagada ühtse turu areng, 
rakendatakse rändlusteenuste eraldi 
müümise viisi tehnilised lahendused kogu 
liidus üheaegselt ja need peavad vastama 
järgmistele kriteeriumitele:
a) mis tahes tehniline lahendus peab 
olema kulutasuv;
b) see on kavandatud kliendisõbralikul 
moel;
c) see lubab võimalikult suurt 
koostalitlusvõimet;
d) klientidel peab olema võimalik kergesti 
ja kiiresti üle minna alternatiivsele 
rändlusteenuseosutajale või kasutada 
alternatiivseid rändlusteenuseosutajaid 
vaheldumisi, säilitades samas oma 
mobiilinumbri;
e) rändlusteenuse kasutamist ELi 
kodanike poolt kolmandates riikides ega 
kolmandate riikide kodanike poolt ELis ei 
tohi takistada.

Or. en
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Muudatusettepanek 18
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
ning et nad täidavad lõikes 1 sätestatud 
kriteeriume. Rändlusteenuste eraldi 
müümise puhul ei tohi klientidelt
nimetatud müügiviisi kasutamise eest 
otsest tasu nõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga kehtestab 
BEREC kuue kuu jooksul alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest eeskirjad, milles 
käsitletakse eraldi rändlusteenuste 
osutamise viisi ühtlustatud tehnilisi 
lahendusi ja rändlusteenuste osutaja 
vahetamisega seotud ühtlustatud menetlusi.
Need tehnilised lahendused ja menetlused 
peavad vastama lõikes 1 sätestatud 
kriteeriumitele. Komisjon võib seda 
ajavahemikku BERECi põhjendatud 
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taotluse alusel pikendada ühel korral ja 
kõige rohkem kuueks kuuks.

Or. en

Selgitus

Arvestades ülesande keerukusega tuleks algsete juhiste koostamiseks rändlusteenuse eraldi 
müümise kohta kehtivate põhinõudmiste rakendamiseks anda BERECile lisaaega. Komisjon 
võiks seda ettevalmistusaega pikendada, kuid piiratud ulatuses. 

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon peab andma vajaduse korral 
Euroopa standardiorganile volituse 
kohandada asjaomased standardeid, mis on 
vajalikud nimetatud müügiviisi ühtlustatud 
rakendamiseks.

Komisjon annab vajaduse korral Euroopa 
standardiorganile volituse kohandada 
asjaomased standardeid, mis on vajalikud 
nimetatud müügiviisi ühtlustatud 
rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

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 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 
0,20 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 
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eurotariifi puhul 30. juunini 2016. eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – 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 0,20 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. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1

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 0,60 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 
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kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50
eurot 30. juunini 2016.

kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,30
eurot 30. juunini 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 24
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. Andmeside eurotariifi 
võib alati kombineerida SMSi eurotariifi ja 
eurotariifiga.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Koduteenuseosutajad teatavad hiljemalt 
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 

6. Koduteenuseosutajad teatavad hiljemalt 
30. juuniks 2012 oma rändlusklientidele 
individuaalselt ning selgelt ja 
arusaadavalt 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 
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ja sellest loobumise õigusest vastavalt 
lõikele 5.

-paketti, ning teavitavad sellele ülemineku 
ja sellest loobumise õigusest vastavalt 
lõikele 5.

Or. en

Muudatusettepanek 26
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 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 või muude 
seadmete suhtes, millel ei ole SMS-
funktsiooni.

Or. en

Selgitus

Ei ole võimalik seadmetel, millel ei ole SMS-funktsiooni.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 

Koduteenuseosutajad tagavad, et nende 
rändluskliendid saavad reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise tasu 
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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.

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 kohaldatakse nii 
ettemaksu- kui ka järelmaksu lepingute
suhtes. Ettemaksulepinguga 
rändlusteenuse kliendid saavad õigeaegse 
hoiatuse selle kohta, et nad hakkavad 
lähenema oma krediidilimiidile.

Or. en

Selgitus

Ettemaksulepinguga kliendid vajavad samasugust kaitset, nagu teised kliendid eriti siis, kui 
ettemaksuleping võimaldab sideteenuste kasutamist ulatuses, mis ületab krediidilimiidi või 
sisaldab kaardi automaatse täitmise võimalust. Lisaks, kuna rändlusteenuste kasutamine võib 
endaga kaasa tuua krediidi kiire ärakasutamise, peaksid teenuseosutajad saatma tarbijale 
varakult hoiatusteate, et vältida olukorda, kus krediit ootamatult ja järsku otsa lõpeb.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1

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 jaemüügitasandi
andmeside-rändlusteenuste kasutamise eest
nii ELi sees kui ka sellest väljaspool, ning 
millega oleks tagatud, et sellise 
jaemüügitasandi andmeside-
rändlusteenuste kasutamise kogukulud ei 
ületaks teatavas kindlas ajavahemikus 
kindlaksmääratud rahalist ülempiiri ilma 
kliendi selgesõnalise nõusolekuta.

Or. en
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Selgitus

Arvetega seotud ebameeldivate üllatuste vältimiseks tuleks läbipaistvuse nõude kohaste 
ülempiiriga seonduvate hoiatusteadete saatmist laiendama ka reisisihtkohtadele väljaspool 
ELi.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artikli 4 lõikes 5 a nimetatud volituste 
delegeerimine antakse komisjonile 
alates...* kuni artikli 22 teises lõigus 
nimetatud kuupäevani.
3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artikli 4 lõikes 5 a osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmisotsusega lõpetatakse 
selles otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. 
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
üheaegselt teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 4 lõikega 5a, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
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lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.
_____________
*ELT: palun sisestada käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev. 
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