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Muudatusettepanek 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Riiklike tariifide ja rändlustasude 
erinevuse vähendamise eesmärgi, mille 
kohaselt nende vahe jõuaks 2015. aastaks 
nulli lähedale, esitas komisjon 
võrdlusuuringute raamistikus 2011–2015, 
mille ELi liikmesriigid kiitsid heaks 2009. 
aasta novembris1. Nimetatud eesmärk 
sisaldub 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 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa digitaalne 
tegevuskava” (COM(2010) 245)

Or. en

Muudatusettepanek 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Riiklike tariifide ja rändlustasude 
erinevuse vähendamise eesmärgi, mille 
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kohaselt nende vahe jõuaks 2015. aastaks 
nulli lähedale, esitas komisjon 
võrdlusuuringute raamistikus 2011–2015, 
mille ELi liikmesriigid kiitsid heaks 2009. 
aasta novembris1. Nimetatud eesmärk 
sisaldub 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 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa digitaalne 
tegevuskava” (COM(2010) 245)

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Määrus nr 717/2007 peaks olema 
ajutine ja kehtima ainult seni, kuni 
komisjon esitab vajalikud õigusaktid 
üldkasutatavate mobiilsidevõrkude ELi 
ühtse turu täielikuks loomiseks ja 
rändlustasude kaotamiseks keskpika 
perioodi jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)



AM\887960ET.doc 5/96 PE478.630v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Seni, kuni esinevad 
märkimisväärsed hinnaerinevused 
riigisiseste tariifide ja rändlustasude 
vahel, ei ole võimalik väita, et ühtne 
telekommunikatsiooniturg on olemas; 
lõppeesmärgiks peaks olema seetõttu 
rändlustasude täielik kaotamine, luues sel 
viisil üleeuroopalise mobiilsideturu.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Seni, kuni esinevad 
märkimisväärsed hinnaerinevused 
riigisiseste tariifide ja rändlustasude 
vahel, ei ole võimalik väita, et ühtne 
telekommunikatsiooniturg on olemas; 
lõppeesmärgiks peaks olema seetõttu 
rändlustasude täielik kaotamine, luues sel 
viisil üleeuroopalise mobiilsideturu.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üldkasutatavate mobiilsidevõrkude 
kasutajate (näiteks üliõpilased, ärireisijad 
ja turistid) poolt kõne-, SMS- ja 

(2) Üldkasutatavate mobiilsidevõrkude 
kasutajate (näiteks üliõpilased, ärireisijad 
ja turistid) poolt kõne-, SMS- ja 
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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, 
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.

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 konkurentsi 
puudumise tõttu sageli ei tunneta. Kuigi 
mõned operaatorid on viimasel ajal 
kehtestanud tariifiskeeme, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(2) Üldkasutatavate mobiilsidevõrkude 
kasutajate (näiteks üliõpilased, ärireisijad 
ja turistid) poolt kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenuste eest makstavate 
hindade kõrge tase mobiiltelefoni ja 
kaasaskantava arvutiseadme 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 
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tunneta. Kuigi mõned operaatorid on 
viimasel ajal kehtestanud tariifiskeeme, 
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.

langetamise mõju jaetarbijad sageli ei 
tunneta. Kuigi mõned operaatorid on 
viimasel ajal kehtestanud tariifiskeeme, 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Rändlustasud takistavad tõsiselt 
Euroopa jõupingutusi areneda 
teadmistepõhiseks majanduseks ja muuta 
tegelikkuseks 500 miljoni tarbijaga ühtne 
turg. Mobiilse andmesideliikluse 
eksponentsiaalset kasvu tuleb soodustada 
piisava raadiospektri eraldamisega, et 
tarbijad ja ettevõtjad saaksid kasutada 
kõne-, SMS- ja andmesidet kõikjal 
Euroopas riigisisesele tasemele lähedaste 
hindadega.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Nutitelefonide ja tahvelarvutite 
suure leviku tõttu omandab 
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andmerändlus keskpikal perioodil väga 
suure majandusliku tähtsuse. See on 
otsustav kriteerium nii kasutajate kui ka 
rakenduste ja sisu pakkujate jaoks. 
Kõnealuse turu arengu soodustamiseks ei 
tohi andmeedastuse hinnad 
majanduskasvu takistada.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Mobiilse andmesideliikluse kiiret 
arengut ning välismaal kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenuseid kasutavate 
tarbijate arvu suurenemist arvesse võttes 
on vaja tõsta konkurentsisurvet, et välja 
töötada uued ärimudelid ja tehnoloogiad 
ning suurendada traadita teenuste jaoks 
kättesaadava raadiospektri ulatust. 
Rändlustasude määrus tuleks kavandada 
viisil, mis ei kaotaks konkurentsi raames 
huvi veelgi madalamate hinnatasemete 
kehtestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Isikute liikuvusel põhineva Euroopa 
sotsiaal-, haridus- ja kultuuripiirkonna
loomine peaks lihtsustama inimestevahelist 

(3) Isikute liikuvusel ja digitaalandmetel 
põhineva Euroopa sotsiaal-, haridus-, 
kultuuri- ja ettevõtluspiirkonna loomine 
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suhtlemist, et ehitada üles reaalne 
„kodanike Euroopa”.

peaks lihtsustama inimestevahelist 
suhtlemist, et ehitada üles reaalne 
„kodanike Euroopa”.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ühist lähenemisviisi tuleks rakendada 
selle tagamiseks, et maapealsete 
üldkasutatavate mobiilsidevõrkude 
kasutajad ei maksaks liidus reisides kogu 
liitu hõlmavate rändlusteenuste eest 
helistamisel või häälkõne vastuvõtmisel 
ülemäära kõrget hinda, tugevdades seeläbi 
mobiilsideoperaatorite vahelist
rändlusteenustealast konkurentsi, 
saavutades tarbijakaitse kõrge taseme ja 
säilitades nii stiimulid uuendusteks kui ka 
tarbijatele valikuvõimaluse. Pidades silmas 
asjaomaste teenuste piiriülest iseloomu, on 
vaja nimetatud ühist lähenemisviisi, et 
mobiilsideoperaatorid saaksid tegutseda 
ühtes sidusas reguleerivas raamistikus, mis 
põhineb objektiivselt kehtestatud 
kriteeriumidel.

(14) Ühist lähenemisviisi tuleks rakendada 
selle tagamiseks, et maapealsete 
üldkasutatavate mobiilsidevõrkude 
kasutajad ei maksaks liidus reisides kogu 
liitu hõlmavate rändlusteenuste eest 
helistamisel või häälkõne vastuvõtmisel, 
tekstsõnumite saatmisel või interneti 
kasutamisel ülemäära kõrget hinda, 
tugevdades seeläbi 
mobiilsideoperaatoritevahelist
rändlusteenustealast konkurentsi, 
saavutades tarbijakaitse kõrge taseme ja 
säilitades nii stiimulid uuendusteks kui ka 
tarbijatele valikuvõimaluse. Pidades silmas 
asjaomaste teenuste piiriülest iseloomu, on 
vaja nimetatud ühist lähenemisviisi, et 
mobiilsideoperaatorid saaksid tegutseda 
ühtes sidusas reguleerivas raamistikus, mis 
põhineb objektiivselt kehtestatud 
kriteeriumidel.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ühist lähenemisviisi tuleks rakendada 
selle tagamiseks, et maapealsete 
üldkasutatavate mobiilsidevõrkude 
kasutajad ei maksaks liidus reisides kogu 
liitu hõlmavate rändlusteenuste eest 
helistamisel või häälkõne vastuvõtmisel 
ülemäära kõrget hinda, tugevdades seeläbi 
mobiilsideoperaatorite vahelist
rändlusteenustealast konkurentsi, 
saavutades tarbijakaitse kõrge taseme ja 
säilitades nii stiimulid uuendusteks kui ka 
tarbijatele valikuvõimaluse. Pidades silmas 
asjaomaste teenuste piiriülest iseloomu, on 
vaja nimetatud ühist lähenemisviisi, et 
mobiilsideoperaatorid saaksid tegutseda 
ühtes sidusas reguleerivas raamistikus, mis 
põhineb objektiivselt kehtestatud 
kriteeriumidel.

(14) Ühist lähenemisviisi tuleks rakendada 
selle tagamiseks, et maapealsete 
üldkasutatavate mobiilsidevõrkude 
kasutajad ei maksaks liidus reisides kogu 
liitu hõlmavate rändlusteenuste eest 
helistamisel või häälkõne vastuvõtmisel ja 
andmeside ühenduste loomisel ülemäära 
kõrget hinda, tugevdades seeläbi 
mobiilsideoperaatoritevahelist
rändlusteenustealast konkurentsi, 
saavutades tarbijakaitse kõrge taseme ja 
säilitades nii stiimulid uuendusteks kui ka 
tarbijatele valikuvõimaluse. Pidades silmas 
asjaomaste teenuste piiriülest iseloomu, on 
vaja nimetatud ühist lähenemisviisi, et 
mobiilsideoperaatorid saaksid tegutseda 
ühtes sidusas reguleerivas raamistikus, mis 
põhineb objektiivselt kehtestatud
kriteeriumidel.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Piirialadel elavate tarbijate 
telefoniarved ei tohiks olla tahtmatute 
rändlustasude tõttu tarbetult suured. 
Seetõttu tuleks võtta meetmeid piirialadel 
üleminekutsooni loomiseks, kus tarbijad 
maksavad võrgu riiklikust kuuluvusest 
sõltumata tavapärase tariifi alusel. 
Kõnealused tsoonid peaksid olema 
mõlemal pool piiri 10 kilomeetri laiused. 

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Samuti on ülimalt oluline tagada, 
et mobiilsideoperaatorid ei muudaks 
käesoleva määruse tulemusena sektori 
töötingimusi halvemaks.

Or. cs

Muudatusettepanek 73
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
… otsusega nr .../.../EL] loodav esimene 
mitmeaastane raadiospektripoliitika 
programm sillutab teed arengule, mis 
võimaldab liidul saavutada juhtrolli 
lairibaühenduste kiiruses, liikuvuses, 
katvuses ja läbilaskevõimes, soodustades 
uute ärimudelite ja tehnoloogiate teket, 
vähendades rändluse struktuurseid 
põhjuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Üleeuroopaliste litsentsioksjonitega 
on võimalik ergutada ELi ühtse, ilma 
rändluseta telekommunikatsioonituru 
loomist. 

Or. en

Muudatusettepanek 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Tahtmatute rändlustasude 
probleemi lahendamiseks peaksid 
koduteenuseosutajad olema kohustatud 
tagama piisava tugevusega signaali 
nendes piirkondades, kus katvus on väike.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Ioan Enciu

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. 

(18) Selleks et tõhusam, integreeritum 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. 
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Nimetatud tõkete kõrvaldamine 
võimaldaks klientide jaoks välja töötada 
alternatiivsed ja innovatiivsed 
rändlusteenused ja pakkumised eelkõige 
virtuaalsetelt võrguoperaatoritelt. Samuti 
lihtsustaks see üleeuroopaliste teenuste 
väljatöötamist.

Nimetatud tõkete kõrvaldamine 
võimaldaks klientide jaoks välja töötada 
alternatiivsed ja innovatiivsed 
rändlusteenused ja pakkumised eelkõige 
virtuaalsetelt võrguoperaatoritelt. Samuti 
lihtsustaks see üleeuroopaliste teenuste 
väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Francesco De Angelis

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 eelkõige 
virtuaalsetelt võrguoperaatoritelt. Samuti 
lihtsustaks see üleeuroopaliste teenuste 
väljatöötamist. Elektroonilise side 
raamistiku, eelkõige direktiivi 2002/21/EÜ 
ja direktiivi 2002/19/EÜ eeskirjad ei 
võimalda tegeleda kõnealuse probleemiga 
märkimisväärse turujõuga operaatoritele 
kohustuste kehtestamise teel.

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Jens Rohde

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 
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.

(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 
mittediskrimineerival viisil, pakkudes 
võrdseid tingimusi, ja 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 
liikmesriikidevahelised
konkurentsimoonutused.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Seepärast tuleks kehtestada eeskirjad, 
millega nähakse ette kohustus võtta arvesse 

(19) Seepärast tuleks kehtestada eeskirjad, 
millega nähakse ette kohustus võtta 
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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 
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.

mittediskrimineerivatel tingimustel 
arvesse põhjendatud taotlusi 
üldkasutatavatele mobiilsidevõrkudele 
pääsu andmiseks rändlusteenuste 
hulgiturule, ka erandina direktiividest 
2002/21/EÜ ja 2002/19/EÜ. 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 
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 
liikmesriikidevahelised
konkurentsimoonutused.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Jean-Pierre Audy

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. 

(19) Seepärast tuleks kehtestada eeskirjad, 
millega nähakse ette kohustus võtta arvesse 
põhjendatud taotlusi üldkasutatavatele 
mobiilsidevõrkudele pääsu andmiseks 
rändlusteenuste hulgiturule. Kõnealused 
taotlused peaksid olema proportsionaalsed 
ja kohandatud pääsu taotlevatele pooltele, 
olgu need mobiilsidevõrgu operaator, 
mobiilsidevõrgu virtuaaloperaator või 
edasimüüja. Taotlused võib tagasi lükata 
üksnes objektiivsetel ja nõuetekohaselt 
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Võrdsete võimaluste tagamiseks tuleks 
pääs rändlusteenuste hulgiturule anda 
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.

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 
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 
liikmesriikidevahelised
konkurentsimoonutused.

Or. fr

Selgitus

Juurdepääsuõigus peab jääma mõistlikuks ja proportsionaalseks; edasimüüja ei saa 
juurdepääsu samadele võrguressurssidele nagu virtuaaloperaator (Full MVNO). Seega tuleks 
taotluse läbivaatamisel arvesse võtta juurdepääsutaotleja staatust.

Muudatusettepanek 81
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kohustus tagada pääs rändlusteenuste 
hulgiturule peaks hõlmama juurdepääsu 
kõikidele rändlusteenuste osutamiseks 
vajalikele elementidele ja vahenditele, 
näiteks: juurdepääs võrguelementidele ja 
nendega seotud vahenditele; juurdepääs 
vajalikele tarkvarasüsteemidele, sealhulgas 
kasutuse tugisüsteemidele; juurdepääs 
eeltellimise, teenuste osutamise, tellimise, 
tehnilise hoolduse ja remondi taotluste ning 
arvelduse teabesüsteemidele või 
andmebaasidele; juurdepääs numbrite 
transleerimisele või samaväärset 

(20) Kohustus tagada pääs rändlusteenuste 
hulgiturule peaks mittediskrimineerivatel 
tingimustel hõlmama juurdepääsu 
kõikidele rändlusteenuste osutamiseks 
vajalikele elementidele ja vahenditele, ka 
erandina direktiivist 2002/19/EÜ, näiteks: 
juurdepääs võrguelementidele ja nendega 
seotud vahenditele; juurdepääs vajalikele 
tarkvarasüsteemidele, sealhulgas kasutuse 
tugisüsteemidele; juurdepääs eeltellimise, 
teenuste osutamise, tellimise, tehnilise 
hoolduse ja remondi taotluste ning 
arvelduse teabesüsteemidele või 
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funktsiooni pakkuvatele süsteemidele; 
juurdepääs mobiilsidevõrkudele ja 
virtuaalvõrguteenustele.

andmebaasidele; juurdepääs numbrite 
transleerimisele või samaväärset 
funktsiooni pakkuvatele süsteemidele; 
juurdepääs mobiilsidevõrkudele ja 
virtuaalvõrguteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 82
András Gyürk

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 sujuvale 
toimimisele.

(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 sujuvale 
toimimisele. Käesolevas dokumendis 
loetletud struktuursed lahendused võiksid 
olla lahenduseks konkurentsi 
puudumisele rändlusturul. Enne 
tarbijasõbraliku struktuurse lahenduse 
rakendamist peaks komisjon kõnealuseid 
meetmeid hoolikalt kaaluma, et tagada 
turul põhjalike muutuste saavutamiseks 
vajaliku kriitilise massi kindel olemasolu, 
kuna kõnealused lahendused ei tohiks 
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olla ligitõmbavad üksnes valitud 
kasutajatele, vaid pigem turu enamusele.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 
liikmesriigis, kus nad on sõlminud 
riigisiseste mobiilsideteenuste kasutamise 
lepingu, rändluse jaeteenuseid oma 
riigisisesest mobiilsidepaketist eraldi. 
Tarbijatel peaks olema võimalus valida 
rändluse jaeteenuste jaoks erinev 
teenuseosutaja, muutmata seejuures oma 
numbrit ja tehes seda viisil, mis tagab 
teenuste koostalitlusvõime olukorras, kus 
kõikjal liidus osutatakse rändluse 
jaeteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) ELi tarbijad kasutavad oma 
koduriikides üha enam mobiilseid 
andmesideteenuseid. Kõrged 
andmerändluse hinnad takistavad 
tarbijaid siiski kasutamast mobiilseid 
andmesideteenuseid liidus reisides. 
Seetõttu tuleks võtta asjakohaseid 
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meetmeid, et tagada takistuste puudumine 
alternatiivsete andmerändluse teenuste
kasutamisel, eelkõige kohalike 
andmerändluse teenuste eraldi müügi või 
ajutise kasutamise kaudu. Kohalike 
andmerändluse teenuste ajutiseks 
kasutamiseks tuleks anda 
mobiilsidekasutajatele võimalus juurde 
pääseda kohapeal osutatavatele 
mobiilsetele andmesideteenustele, 
olenemata kehtivatest rändlusteenuste 
osutamise lepingutest või kokkulepetest 
riigisiseste mobiilsideteenuste osutajatega 
ja ilma nendepoolse lisatasu nõudeta.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Tarbijate ja ettevõtjate nõudlus 
mobiilsete andmesideteenuste järele on 
viimastel aastatel plahvatuslikult 
kasvanud. Andmerändluse kõrgete 
hindade tõttu on kõnealuste teenuste 
kasutamine ELis piiriüleselt tegutsevate 
tarbijate ja ettevõtjate jaoks tõsiselt 
piiratud. Võttes arvesse turu ebaküpsust 
ja tarbijate kiiresti kasvavat nõudlust 
andmerändluse teenuste järele, võivad 
reguleeritud tarbijahinnad hoida hindasid 
esitatud hinna ülempiiri lähedal, nagu 
näitavad kogemused kehtivate 
õigusaktidega, selle asemel et neid veelgi 
enam alla suruda, rõhutades sellega 
edasiste reformide vajadust. 

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Rändlusteenuste eraldi müügi ja 
kohalikele andmerändluse teenustele 
ajutise juurdepääsu vahendite 
rakendamiseks on mitmeid viise. 
Käesoleva määrusega ei tohiks muuta 
kohustuslikuks kõnealuste vahendite 
konkreetset tehnilist lahendust, vaid selle 
asemel tuleks kehtestada põhinõuded, 
millele kõnealused vahendid peavad 
vastama, et lahendus või lahenduste 
kombinatsioon oleks võimalikult tõhus ja 
toimiv. Nõuded peaksid eelkõige tagama 
tõhusa konkurentsi, mis toob kasu 
Euroopa tarbijatele, sealhulgas 
andmesideteenuste sagedastele 
kasutajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Üheaegselt laialdasema WiFi 
tulipunktide rajamisega tuleks võtta 
asjakohaseid meetmeid, et soodustada 
kohalike andmerändluse teenuste eraldi 
müüki või ajutist kasutamist. Riigisiseste 
mobiilsideteenuste osutajad peaksid 
võimaldama oma klientidele lisatasuta 
ajutist juurdepääsu kohalike 
andmerändluse teenuste alternatiivse 
osutaja kohalikele andmesideteenustele, 
jätkates samal ajal kõne- ja SMS-
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rändlusteenuste osutamist. Seda tuleks 
võimaldada riigisiseste mobiilsideteenuste 
osutajaga sõlmitud lepingust olenemata. 
Külastatavas riigis kohalike 
andmerändluse teenuste osutaja ei tohiks 
väliskliente diskrimineerida, vaid peaks 
pakkuma andmesideteenuseid 
riigisisestele klientidele pakutavate 
tingimustega võrdsetel tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

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 ning 
saaks tagada liidus rändlusteenuste eraldi 
osutamise ja kohalikele andmerändluse 
teenustele juurdepääsu 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 kohalikele 
andmerändluse teenustele juurde 
pääseda. Komisjon võiks anda Euroopa 
standardiorganile volituse muuta 
asjaomased standardeid, mis on vajalikud 
nimetatud vahendite ühtlustatud 
rakendamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et rändlusteenuste eraldi 
müümine oleks täielikult tõhus, tuleks see 
ühendada kohustusega tagada pääs 
rändlusteenuste hulgiturule, et lihtsustada 
uute või olemasolevate turuosaliste, 
sealhulgas piiriüleseid rändlusteenuseid 
osutavate ettevõtjate turuletulekut. Selline 
lahendus hoiab ära liikmesriikide vahelised
konkurentsimoonutused, tagades 
järjepideva reguleeriva lähenemisviisi ja 
aidates seega kaasa ühtse turu 
väljakujundamisele. Siiski vajavad 
operaatorid kõnealuse rändlusteenustega 
seonduva lahenduse puhul mõistlikku 
aega, et teha vajalikke tehnilisi kohandusi, 
ning seega saavutatakse piisava 
konkurentsiga tõeline siseturg nimetatud 
lahendusega alles mõne aja pärast. 
Seepärast tuleks ajutiselt säilitada nii 
piisavad hinnalaed kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele kui ka ohutud 
hinnalaed kõnealustele teenustele 
jaemüügitasandil, et tagada olemasoleva 
tarbijakasu säilimine nimetatud 
struktuursete lahenduste rakendamisega 
seotud üleminekuperioodil, misjärel võib 
kõnealused laed tühistada.

(24) Selleks et rändlusteenuste eraldi 
müümine oleks täielikult tõhus, tuleks see 
ühendada kohustusega tagada pääs 
rändlusteenuste hulgiturule, et lihtsustada 
uute või olemasolevate turuosaliste, 
sealhulgas piiriüleseid rändlusteenuseid 
osutavate ettevõtjate turuletulekut. Selline 
lahendus hoiab ära liikmesriikidevahelised
konkurentsimoonutused, tagades 
järjepideva reguleeriva lähenemisviisi ja 
aidates seega kaasa ühtse turu 
väljakujundamisele. Siiski vajavad 
operaatorid rändlusteenuste eraldi 
müümise vahendite loomiseks mõistlikku 
aega, et teha vajalikke tehnilisi kohandusi, 
ning seega saavutatakse rändlusteenuste 
eraldi müümise vahendi abil piisava 
konkurentsiga tõeline siseturg alles mõne 
aja pärast. Seepärast tuleks ajutiselt 
säilitada nii piisavad hinnalaed kõne-, 
SMS- ja andmeside-rändlusteenustele kui 
ka ohutud hinnalaed kõnealustele 
teenustele jaemüügitasandil, et tagada 
olemasoleva tarbijakasu säilimine 
nimetatud struktuursete lahenduste 
rakendamisega seotud üleminekuperioodil, 
misjärel võib kõnealused laed tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24



AM\887960ET.doc 23/96 PE478.630v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et rändlusteenuste eraldi 
müümine oleks täielikult tõhus, tuleks see 
ühendada kohustusega tagada pääs 
rändlusteenuste hulgiturule, et lihtsustada 
uute või olemasolevate turuosaliste, 
sealhulgas piiriüleseid rändlusteenuseid 
osutavate ettevõtjate turuletulekut. Selline 
lahendus hoiab ära liikmesriikide vahelised
konkurentsimoonutused, tagades 
järjepideva reguleeriva lähenemisviisi ja 
aidates seega kaasa ühtse turu
väljakujundamisele. Siiski vajavad 
operaatorid kõnealuse rändlusteenustega 
seonduva lahenduse puhul mõistlikku aega, 
et teha vajalikke tehnilisi kohandusi, ning 
seega saavutatakse piisava konkurentsiga 
tõeline siseturg nimetatud lahendusega 
alles mõne aja pärast. Seepärast tuleks 
ajutiselt säilitada nii piisavad hinnalaed 
kõne-, SMS- ja andmeside-
rändlusteenustele kui ka ohutud hinnalaed 
kõnealustele teenustele jaemüügitasandil, 
et tagada olemasoleva tarbijakasu säilimine 
nimetatud struktuursete lahenduste
rakendamisega seotud üleminekuperioodil, 
misjärel võib kõnealused laed tühistada.

(24) Selleks et rändlusteenuste eraldi 
müümine oleks täielikult tõhus, tuleks see 
ühendada kohustusega tagada pääs 
rändlusteenuste hulgiturule, et lihtsustada 
uute või olemasolevate turuosaliste, 
sealhulgas piiriüleseid rändlusteenuseid 
osutavate ettevõtjate turuletulekut. Selline 
lahendus hoiab ära liikmesriikidevahelised
konkurentsimoonutused, tagades 
järjepideva reguleeriva lähenemisviisi ja 
aidates seega kaasa ühtse turu 
väljakujundamisele. Siiski vajavad 
operaatorid kõnealuse rändlusteenustega 
seonduva lahenduse puhul mõistlikku aega, 
et teha vajalikke tehnilisi kohandusi, ning 
seega saavutatakse piisava konkurentsiga 
tõeline siseturg nimetatud lahendusega 
alles mõne aja pärast. Seepärast tuleks 
ajutiselt säilitada nii piisavad hinnalaed 
kõne-, SMS- ja andmeside-
rändlusteenustele kui ka ohutud hinnalaed 
kõnealustele teenustele jaemüügitasandil, 
et tagada olemasoleva tarbijakasu säilimine 
nimetatud struktuursete lahenduste 
rakendamisega seotud üleminekuperioodil, 
misjärel võib kõnealused laed tühistada.
Samal põhjusel peaks rändlusteenuste 
eraldi müümise kohustus toimimise 
esimese 12 kuu jooksul laienema ainult 
virtuaalse mobiilvõrgu operaatoritele. 

Or. en

Muudatusettepanek 91
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et rändlusteenuste eraldi 
müümine oleks täielikult tõhus, tuleks see 

(24) Selleks et rändlusteenuste eraldi 
müümine oleks täielikult tõhus, tuleks see 
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ühendada kohustusega tagada pääs 
rändlusteenuste hulgiturule, et lihtsustada 
uute või olemasolevate turuosaliste, 
sealhulgas piiriüleseid rändlusteenuseid 
osutavate ettevõtjate turuletulekut. Selline 
lahendus hoiab ära liikmesriikide vahelised
konkurentsimoonutused, tagades 
järjepideva reguleeriva lähenemisviisi ja 
aidates seega kaasa ühtse turu 
väljakujundamisele. Siiski vajavad 
operaatorid kõnealuse rändlusteenustega 
seonduva lahenduse puhul mõistlikku aega, 
et teha vajalikke tehnilisi kohandusi, ning 
seega saavutatakse piisava konkurentsiga 
tõeline siseturg nimetatud lahendusega 
alles mõne aja pärast. Seepärast tuleks 
ajutiselt säilitada nii piisavad hinnalaed 
kõne-, SMS- ja andmeside-
rändlusteenustele kui ka ohutud hinnalaed 
kõnealustele teenustele jaemüügitasandil, 
et tagada olemasoleva tarbijakasu säilimine 
nimetatud struktuursete lahenduste 
rakendamisega seotud üleminekuperioodil,
misjärel võib kõnealused laed tühistada.

ühendada kohustusega tagada pääs 
rändlusteenuste hulgiturule, et lihtsustada 
uute või olemasolevate turuosaliste, 
sealhulgas piiriüleseid rändlusteenuseid 
osutavate ettevõtjate turuletulekut. Selline 
lahendus hoiab ära liikmesriikidevahelised
konkurentsimoonutused, tagades 
järjepideva reguleeriva lähenemisviisi ja 
aidates seega kaasa ühtse turu 
väljakujundamisele. Siiski vajavad 
operaatorid kõnealuse rändlusteenustega 
seonduva lahenduse puhul mõistlikku aega, 
et teha vajalikke tehnilisi kohandusi, ning 
seega saavutatakse piisava konkurentsiga 
tõeline siseturg nimetatud lahendusega 
alles mõne aja pärast. Seepärast tuleks 
ajutiselt säilitada nii piisavad hinnalaed 
kõne-, SMS- ja andmeside-
rändlusteenustele kui ka ohutud hinnalaed 
kõnealustele teenustele jaemüügitasandil, 
et tagada olemasoleva tarbijakasu säilimine 
nimetatud struktuursete lahenduste 
rakendamisega seotud üleminekuperioodil.
Nende lagede kehtestamisel tuleks arvesse 
võtta ka raamdirektiivi artiklis 8 
määratletud eesmärke, eelkõige vajadust 
edendada tõhusaid investeeringuid ja 
innovatsiooni, samuti komisjoni 
26. augusti 2010. aasta teatises Euroopa
digitaalse tegevuskava kohta 
(COM(2010) 0245) seatud eesmärke, 
eelkõige lairibaühenduse teenuse 
kättesaadavust ja panust, mille 
mobiilsidevõrgud võivad sellesse anda. 
Seejärel võib kõnealused laed tühistada.

Or. fr

Selgitus

Hinnakujundus peab operaatoritel võimaldama saada piisavat tulu selleks, et täita 
katvuskohustusi, mille liikmesriigid neile panevad.

Muudatusettepanek 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Arvestades, et rändlustasusid võib 
jätkuvalt käsitleda 
telekommunikatsiooniteenuste siseturu 
tõkkena ja et Euroopa digitaalses 
tegevuskavas on kehtestatud eesmärk 
vähendada riiklike tariifide ja 
rändlustasude erinevusi, nii et nende vahe 
jõuaks 2015. aastaks nulli lähedale, peaks 
operaatoritele jääma valikuvõimalus 
saavutada kõnealune eesmärk 
vabatahtlikul alusel. Sel põhjusel tuleks 
operaatorid, kes pakuvad kõikidele oma 
klientidele esitatavates pakkumistes 
rändlustasusid, mis on 1. juuli 2014. aasta 
seisuga märkimisväärselt lähedased 
siseriiklike kõne-, SMS- ja 
andmesideteenuste eest nõutavatele 
tasudele, vabastada kohustusest 
rakendada tehnilisi meetmeid 
rändlusteenuste eraldi müümiseks. 
Kohustusest vabastamist võimaldava 
nõutava tariifitaseme peaks kindlaks 
määrama komisjon pärast asjakohast 
sidusrühmadega konsulteerimist, 
delegeeritud õigusaktide ja BERECi 
arvamuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Operaatorid, kes pakuvad rändlust 
märkimisväärselt kodumaisele teenusele 
lähedase hinnaga, tuleks vabastada 
kohustusest rakendada meetmeid, mis 
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võimaldavad müüa rändlusteenuseid 
eraldi. Selles erandis tuleks arvesse võtta 
liikmesriikide kehtestatud 
mobiilsideteenustega katmise kohustusi.

Or. fr

Selgitus

Hinnakujundus peab operaatoritel võimaldama saada piisavat tulu selleks, et täita 
katvuskohustusi, mille liikmesriigid neile panevad.

Muudatusettepanek 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 
hulgihind peaks kehtima mis tahes kahe 
operaatori vahel liidu piires 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

(26) Kuni struktuursed lahendused ei ole 
veel kaasa toonud piisavat konkurentsi 
rändlusturul, mis viiks hulgimüügi 
tariifide langetamiseni, mis omakorda 
jõuaks tarbijateni, 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 
hulgihind peaks kehtima mis tahes kahe 
operaatori vahel liidu piires 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
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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 
hulgihind peaks kehtima mis tahes kahe 
operaatori vahel liidu piires 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

(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/keskmise 
gigabaiditasu 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.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Ioan Enciu

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 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 
juhtima klientide tähelepanu eurotariifi 
puudutavale teabele ja pakkuma eurotariifi 
kõigile oma rändlusklientidele, ning 
tegema seda tasuta, selgelt ja läbipaistvalt.

Or. en
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Muudatusettepanek 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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 
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.

(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 
tarbijaeelistustele. Sellised ohutud 
hinnalaed peaksid tarbijate kasuks 
võimalikult palju suurendama struktuurse 
lahenduse konkurentsist tulenevat mõju; 
jaehindade ülempiirid tuleks seetõttu 
kehtestada kolmekordsel hulgihindade 
ülempiiride tasemel, et jätta piisavalt 
ruumi uute osalejate ligitõmbamiseks 
uuele rändlusturule. Ülempiirid võib 
tühistada, kui kliendid on struktuursete 
lahenduste kaudu konkreetset kasu saanud. 
Nimetatud reguleerivat lähenemisviisi ei 
tuleks kohaldada lisandväärtusteenuste 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

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

hinnakujundust vastavalt turuolukorrale ja 
tarbijaeelistustele. Vastavalt BERECi 
arvutusmetoodikale, kus jaehindade 
ülempiir võrdub kolmekordse 
hulgihindade ülempiiriga, võimaldaks 
200% suurune marginaal turule siseneda 
ja konkurentsil areneda. Ohutud hinnalaed 
tuleks seetõttu kehtestada asjakohaselt, et 
mitte moonutada 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.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Jean-Pierre Audy

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 
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.

(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 
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 tariifi 
selle osa suhtes, mida nõutakse 
lisandväärtusteenuste osutamise eest.

Or. en
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Justification

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

Muudatusettepanek 100
Robert Goebbels

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 
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.

(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 
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 tariifi 
selle osa suhtes, mida nõutakse 
lisandväärtusteenuste osutamise eest, vaid 
üksnes tariifide suhtes, mida nõutakse 
kõnealuste teenustega ühenduse saamise 
eest.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on selgitada, et käesolev määrus hõlmab lisandväärtusteenustega ühenduse 
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saamise eest nõutavaid tariife, kuid mitte teenuste endi eest nõutavaid tariife. 

Muudatusettepanek 101
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Nimetatud reguleerivat lähenemisviisi 
peaks olema lihtne rakendada ja 
kontrollida, et viia halduskoormus 
miinimumini nii operaatorite jaoks, keda 
selle nõuded hõlmavad, kui ka riikide 
reguleerivate asutuste jaoks, kelle ülesanne 
on järelevalve ja rakendamine. Samuti 
peaks see olema läbipaistev ja koheselt 
mõistetav kõigile mobiilsideklientidele 
liidu piires. Lisaks peaks see pakkuma 
kindlust ja ennustatavust rändluse hulgi- ja 
jaeteenuseid osutavatele operaatoritele. 
Käesolevas määruses tuleks seetõttu 
kindlaks määrata minutitasude rahaline 
ülemmäär nii hulgi- kui ka 
jaemüügitasandil.

(29) Nimetatud reguleerivat lähenemisviisi 
peaks olema lihtne rakendada ja 
kontrollida, et viia halduskoormus 
miinimumini nii operaatorite jaoks, keda 
selle nõuded hõlmavad, kui ka riikide 
reguleerivate asutuste jaoks, kelle ülesanne 
on järelevalve ja rakendamine. Samuti 
peaks see olema läbipaistev ja koheselt 
mõistetav kõigile mobiilsideklientidele 
liidu piires. Lisaks peaks see pakkuma 
kindlust ja ennustatavust rändluse hulgi- ja 
jaeteenuseid osutavatele operaatoritele. 
Käesolevas määruses tuleks seetõttu 
kindlaks määrata 
minutitasude/gigabaiditasude rahaline 
ülemmäär nii hulgi- kui ka 
jaemüügitasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Selliselt kindlaks määratud suurim 
keskmine minutitasu hulgimüügitasandil 
peaks võtma arvesse kogu liitu hõlmava 
rändluskõne tegemisega seotud eri 
elemente, eelkõige kõnede alustamise ja 
lõpetamise maksumust 

(30) Selliselt kindlaks määratud suurim 
keskmine minutitasu/gigabaiditasu
hulgimüügitasandil peaks võtma arvesse 
kogu liitu hõlmava rändluskõne tegemisega 
seotud eri elemente, eelkõige kõnede 
alustamise ja lõpetamise maksumust 
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mobiilsidevõrkudes, sealhulgas üldkulusid, 
ning signaalimise ja transiidi kulusid. 
Kõige kohasem võrdlusalus kõne 
alustamise ja kõne lõpetamise jaoks on 
mobiilsidevõrgu operaatorite keskmine 
mobiiltelefonikõne lõpetamise tasu liidus, 
mis põhineb riikide reguleerivate asutuste 
antaval teabel ja mille komisjon avaldab.
Käesoleva määrusega kehtestatavate 
suurimate keskmiste minutitasude
kindlaksmääramisel tuleks seetõttu võtta 
arvesse keskmist mobiiltelefonikõne 
lõpetamise tasu, mis on sellega seotud 
kulude võrdlusaluseks. Suurimat keskmist 
minutitasu hulgimüügitasandil tuleks igal 
aastal alandada, et võtta arvesse 
mobiiltelefonikõne lõpetamise tasude 
alandamisi, mida riikide reguleerivad 
asutused aeg-ajalt kehtestavad.

mobiilsidevõrkudes, sealhulgas üldkulusid, 
ning signaalimise ja transiidi kulusid. 
Kõige kohasem võrdlusalus kõne 
alustamise ja kõne lõpetamise jaoks on 
mobiilsidevõrgu operaatorite keskmine 
mobiiltelefonikõne lõpetamise tasu liidus, 
mis põhineb riikide reguleerivate asutuste 
antaval teabel ja mille komisjon avaldab.
Käesoleva määrusega kehtestatavate 
suurimate keskmiste 
minutitasude/gigabaiditasude
kindlaksmääramisel tuleks seetõttu võtta 
arvesse keskmist mobiiltelefonikõne 
lõpetamise tasu, mis on sellega seotud 
kulude võrdlusaluseks. Suurimat keskmist 
minutitasu/gigabaiditasu
hulgimüügitasandil tuleks igal aastal 
alandada, et võtta arvesse 
mobiiltelefonikõne lõpetamise tasude 
alandamisi, mida riikide reguleerivad 
asutused aeg-ajalt kehtestavad.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Ioan Enciu

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 
vahend nii tarbijatele kaitse kui ka 

(32) Ohutute hinnalagedega seotud 
üleminekuperioodil tuleks kõiki tarbijaid 
teavitada ja kõigil tarbijatel peaks 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 
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operaatoritele paindlikkuse pakkumiseks. 
Hulgimüügitasandile vastavalt peaksid 
eurotariifi ülempiirid igal aastal langema.

vahend nii tarbijatele kaitse kui ka 
operaatoritele paindlikkuse pakkumiseks. 
Hulgimüügitasandile vastavalt peaksid 
eurotariifi ülempiirid igal aastal langema.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Ioan Enciu

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 
nende kehtivate tariifitingimuste kohta – ei 
tee oma valikut asjakohase ajavahemiku 
jooksul. Sellised rändluse eritariifid või 
-paketid võivad sisaldada näiteks rändluse 
kindlasummalisi hindu, mitteavalikke 

(33) Ohutute hinnalagedega seotud 
üleminekuperioodil tuleks uusi 
rändluskliente täielikult ja aktiivselt 
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 
nende kehtivate tariifitingimuste kohta – ei 
tee oma valikut asjakohase ajavahemiku 
jooksul. Sellised rändluse eritariifid või 
-paketid võivad sisaldada näiteks rändluse 
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tariife, kindlate täiendavate 
rändlustasudega tariife, suurimast 
eurotariifist madalamate minutitasudega 
tariife või kõnealustustasude tariife.

kindlasummalisi hindu, mitteavalikke 
tariife, kindlate täiendavate 
rändlustasudega tariife, suurimast 
eurotariifist madalamate minutitasudega 
tariife või kõnealustustasude tariife.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Turul, kus on vähe valitseva 
mõjuga operaatoreid, võib turule 
sisenemine olla väiksemate operaatorite 
jaoks raske, kuna konkureerimine võib 
tunduda neile keeruline, sest nad ei suuda 
rändlusteenuste hulgimüügikulusid 
sisestada. Liikmesriigid peaksid seetõttu 
kaaluma regulatiivset sekkumist, et 
tagada väiksematele operaatoritele turule 
juurdepääs. Teiselt poolt ei tohiks 
liikmesriigid kehtestada eeskirju, mis 
piiravad väiksemate operaatorite 
võimalust liitude moodustamiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 106
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Seetõttu tuleks nõuda, et 
jaemüügitasandi reguleeritud 
rändluskõneteenuste osutajad esitaksid 
klientidele kõikide selliste kõnede eest, 

(41) Seetõttu tuleks nõuda, et 
jaemüügitasandi reguleeritud 
rändluskõneteenuste osutajad esitaksid 
klientidele kõikide selliste kõnede eest, 
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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.

mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, arved 
kõnesekundite alusel. Eurotariifikõnede 
vastuvõtmise puhul ei ole kõne 
miinimummaksumuse kohaldamine 
põhjendatud, sest teenuse osutamise 
hulgimüügikulude eest võetakse tasu 
sekundilise täpsusega ja kõne 
ühendamisega seotud erikulud on juba 
kaetud mobiilikõne lõpetamise tasudega.

Or. en

Muudatusettepanek 107
András Gyürk

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 
jõudnud liidus keskmiselt 75 %ni
hinnalaest. Hulgihinnalagede puhul 
põhineb 75 % kriteerium eri rühmadesse 
kuuluvate operaatorite vahelisel 

(65) Selle tagamiseks, et kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenuste hulgi- ja 
jaehindu käsitlevad reguleerivad 
kohustused ei kehti kauem, kui on vajalik 
seni, kuni 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 jõudnud liidus kõikjal
75 %ni hinnalaest. Hulgihinnalagede puhul 
põhineb 75 % kriteerium eri rühmadesse 
kuuluvate operaatorite vahelisel 
tasakaalustamata andmeliiklusel. 75 %
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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.

kriteerium jaehindade lae puhul 
arvutatakse iga rändlusteenuse (kõne-, 
SMS- ja andmesideteenused) kohta eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Ioan Enciu

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 
edastama oma rändlusklientidele tasuta 
teabe neile külastatavas liikmesriigis 
telefonikõnede tegemisel või vastuvõtmisel 
kohaldatavate rändlustasude kohta. Peale 
selle peaksid teenuseosutajad andma oma 
klientidele aktiivselt 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
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Muudatusettepanek 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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, 
ja tagada nende teadlikkus 
rändlustasudest, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68
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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. 
Kogu hindade ja teenuse omadustega 
seotud teave ja pakkumised tuleks esitada 
selgel, arusaadaval, kergesti kättesaadaval 
ja kergesti võrreldaval kujul. 
Koduteenuseosutajad peaksid pakkuma 
teavet rändlustasude kohta sobivate 
vahendite, näiteks SMSide, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 111
András Gyürk

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 

(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 
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asendamiseks või nende alternatiivina 
kasutamiseks sobivate rakenduste või 
tehnoloogiate kasutuselevõttu. Tarbijatele 
peaks olema tagatud sellekohane teave, et 
nad saaksid teha teadliku valiku.

asendamiseks või nende alternatiivina 
kasutamiseks sobivate rakenduste või 
tehnoloogiate kasutuselevõttu, riiklikud 
reguleerivad asutused peaksid pigem 
koostöös sidusrühmadega julgustama 
WiFi tulipunktide arendamist, mis on 
andmerändluse odav või tasuta 
alternatiiv, esitades tarbijatele samal ajal 
piisavalt teavet. Tarbijatele peaks olema 
tagatud sellekohane teave, et nad saaksid 
teha teadliku valiku.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70 a) Piirialadega seoses peaksid 
mobiilsideoperaatorid esitama oma 
tarbijatele paremini teavet selle kohta, 
kuidas vältida tahtmatuid rändlustasusid.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Matthias Groote

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 

(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 
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e-post, pilt ja veebilehitsemine, tuues esile 
nende ligikaudse suuruse andmekasutuse 
seisukohalt.

e-post, pilt ja veebilehitsemine, tuues esile 
nende ligikaudse suuruse andmekasutuse 
seisukohalt. Lisaks tuleks luua klientidele 
võimalus vaadata vähemalt iga päev 
ajakohastatavaid andmeid oma 
andmeside-rändlusteenuste kasutamise 
kohta. Seda saab teha veebilehe, 
telefoniteenuse või mobiilsideseadme 
programmi abil.

Or. de

Muudatusettepanek 114
Ioannis A. Tsoukalas

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 ning 
mobiilirakenduste kasutamine, tuues esile 
nende ligikaudse suuruse andmekasutuse 
seisukohalt.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühine lähenemisviis selle tagamiseks, et 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühine lähenemisviis, et luua tõeliselt ühtne 



AM\887960ET.doc 41/96 PE478.630v01-00

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.

mobiilsideteenuste turg. Esimeseks 
sammuks on vaheperioodi kehtestamine 
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. Teiseks 
sammuks on vajalike meetmete 
kehtestamine, mille abil on võimalik 
kaotada rändlus lõplikult kõikjal ELis, 
tagades igal pool ELis ühesugused 
hinnad.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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.

Määrusega 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rändlusteenuste riigisisestest 
mobiilsideteenustest eraldi müümine on 
ajutine vahesamm konkurentsi 
suurendamiseks eesmärgiga langetada 
klientide jaoks rändlustasusid, et 
saavutada ühtne Euroopa mobiilsideturg, 
kus ei tehta vahet riiklikel tariifidel ja 
rändlustasudel.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus on ajutine ja kehtib 
ainult seni, kuni komisjon esitab 
vajalikud õigusaktid üldkasutatavate 
mobiilsidevõrkude ELi ühtse turu 
täielikuks loomiseks ja rändlustasude 
kaotamiseks keskpika perioodi jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt
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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 rändlusteenuste 
kasutajatele nii liidus kui ka väljaspool 
liitu.

Or. en

Selgitus

Teatavaid turvasätteid, näiteks arvešokkide ärahoidmine ja rändlustasude kohta teabe 
jagamine, tuleks laiendada väljaspool liitu osutatavatele rändlusteenustele.

Muudatusettepanek 120
Jean-Pierre Audy

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 kliendile kogu liitu hõlmavaid 
rändlusteenuseid kas oma võrgu kaudu või 
virtuaalse mobiilsideoperaatori või 
edasimüüjana. See hõlmab kõiki teisi 
rändlusteenusepakkujaid;

Or. fr

Justification

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 
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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.

Muudatusettepanek 121
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „kogu liitu hõlmav rändlus” –
rändluskliendi poolt mobiiltelefoni või 
muu seadme kasutamine liidu siseste
kõnede tegemiseks või vastuvõtmiseks, 
SMSide saatmiseks või vastuvõtmiseks või 
pakettkommuteeritud andmesideteenuste 
kasutamiseks, kui ta viibib muus 
liikmesriigis kui selles, kus asub 
rändluskliendi koduvõrk, koduvõrgu 
operaatori ja külastatava võrgu operaatori 
vahel sõlmitud kokkulepete vahendusel;

d) „kogu liitu hõlmav rändlus” –
rändluskliendi poolt seadme kasutamine 
liidusiseste kõnede tegemiseks või 
vastuvõtmiseks, SMSide saatmiseks või 
vastuvõtmiseks või pakettkommuteeritud 
andmesideteenuste kasutamiseks, kui ta 
viibib muus liikmesriigis kui selles, kus 
asub rändluskliendi koduvõrk, koduvõrgu 
operaatori ja külastatava võrgu operaatori 
vahel sõlmitud kokkulepete vahendusel;

Or. fr

Muudatusettepanek 122
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 

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 vastuvõtmist, MMSide 
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hõlmab MMSide (multimeedium-
sõnumiteenus) edastamist ja vastuvõtmist;

(multimeedium-sõnumiteenus) edastamist 
ja vastuvõtmist ega masinatevahelist 
andmesidet;

Or. en

Selgitus

MMS tuleks sarnaselt SMSiga reguleeritud andmeside-rändlusteenuse määratlusest välja 
jätta, tunnistades, et seda ei saa teiste andmesideteenustega võrrelda. Masinatevaheline 
andmeside tuleks reguleeritud andmeside-rändlusteenuse määratlusest välja jätta, kuna see 
on erinev teenus: a) see ei ole suunatud otseselt massituru tarbijatele (kui rändlust käsitleva 
määruse eesmärk on massituru tarbijate kaitsmine ülemäära kõrgete hindade eest), 2) see on 
üldiselt integreeritud teenus, mis nõuab mobiilsideoperaatorilt eelnevat arendustööd ja mida 
müüakse ettevõtjatele või tippklientidele (ettevõtetele).

Muudatusettepanek 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 124
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) „alternatiivne rändlusteenuseosutaja” –
koduteenuseosutaja, kes erineb riigisiseseid 

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

mobiilsideteenuseid osutavast operaatorist 
ja kes osutab rändluskliendile 
rändlusteenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Patrizia Toia

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

Muudatusettepanek 126
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
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Selgitus

Nii nagu on märkinud ka BEREC, peaks määruse sõnastus olema piisavalt paindlik, et 
võimaldada isikupärastatud lahendust mitmete valikute seas, ühtegi võimalust välistamata.
Määruses on sätestatud, et parima rakendusliku lahenduse määratlemine on BERECi 
ülesanne.

Muudatusettepanek 127
Jean-Pierre Audy

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 
tingimustel eesmärgiga osutada 
rändlusteenuseid jaeklientidele;

n) „otsene pääs rändlusteenuste 
hulgiturule” – vahendite ja/või teenuste 
operaatorile kättesaadavaks tegemine 
külastatava võrgu operaatori poolt
kindlaksmääratud tingimustel eesmärgiga 
osutada rändlusteenuseid jaeklientidele;

Or. en

Selgitus

Kohustus tagada pääs peaks hõlmama nii otsest pääsu rändlusteenuste hulgiturule kui ka 
rändluse hulgiteenuste edasimüümist, tagades seega pääsu nii virtuaalsetele 
mobiilsideoperaatoritele kui ka mobiilsideoperaatorite ja jaeteenuste osutajate vahemeestele 
(nt võimaluste loojad, maaklerid jne). Seetõttu on vaja kahte määratlust: esiteks „otsene pääs 
rändlusteenuste hulgiturule” ja teiseks „rändluse hulgiteenuste edasimüük”, mis hõlmab nii 
virtuaalseid mobiilsideoperaatoreid kui ka mobiilsideoperaatorite ja jaeteenuste osutajate 
vahemehi (nt võimaluste loojad, maaklerid jne). Muudatusettepanek tagab kooskõla artikli 3 
lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 128
Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) „Euroopa Liidu (EL) rändlusprofiil” –
eelkonfigureeritud profiil selliste 

välja jäetud
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eraldiseisvate rändlusteenuste 
osutamiseks, mida pakutakse lisaks samal 
SIM-kaardil riigisiseste 
mobiilsideteenuste osutamisele.

Or. it

Muudatusettepanek 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Muudatusettepanek 130
Teresa Riera Madurell

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
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Muudatusettepanek 131
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Muudatusettepanek 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Muudatusettepanek 133
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Määrus peaks jääma seoses rändlusteenuste eraldamise jaoks leitava tehnilise lahendusega 
neutraalseks.

Muudatusettepanek 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) „kohalikud andmeside-
rändlusteenused” – andmeside-
rändlusteenused, mida 
mobiilsideoperaator, virtuaalne 
mobiilsideoperaator või edasimüüja 
osutab klientidele otse külastatavas 
võrgus;

Or. en

Muudatusettepanek 135
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) „kohalikud andmeside-
rändlusteenused” – andmeside-
rändlusteenused, mida 
mobiilsideoperaator, virtuaalne 
mobiilsideoperaator või edasimüüja 
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osutab klientidele otse külastatavas 
võrgus;

Or. en

Muudatusettepanek 136
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) „rändluse hulgiteenuste edasimüük” 
– rändlusteenuste hulgiturule pääsu
edasimüümine külastatava võrgu 
operaatorist erineva operaatori poolt, mis 
hõlmab tavaliselt mitmeid külastatavaid 
võrke mitmes liikmesriigis; 

Or. en

Selgitus

Kohustus tagada pääs peaks hõlmama nii otsest pääsu rändlusteenuste hulgiturule kui ka 
rändluse hulgiteenuste edasimüümist, tagades seega pääsu nii virtuaalsetele 
mobiilsideoperaatoritele kui ka mobiilsideoperaatorite ja jaeteenuste osutajate vahemeestele 
(nt võimaluste loojad, maaklerid jne). Seetõttu on vaja kahte määratlust: esiteks „otsene pääs 
rändlusteenuste hulgiturule” ja teiseks „rändluse hulgiteenuste edasimüük”, mis hõlmab nii 
virtuaalseid mobiilsideoperaatoreid kui ka mobiilsideoperaatorite ja jaeteenuste osutajate 
vahemehi (nt võimaluste loojad, maaklerid jne). Muudatusettepanek tagab kooskõla artikli 3 
lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) „ühtne tariif” – tariif, mida on 
kohustatud pakkuma kõik operaatorid ja 
millega pakutakse liidusiseselt 
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ühesuguseid hindu kõne-, SMS- ja 
andmesideteenuste kasutamise eest, 
olenemata sellest, kas klient rändleb või 
mitte; 

Or. en

Muudatusettepanek 138
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. Taotlused, mis 
käsitlevad pääsu rändlusteenuste 
hulgiturule, peaksid olema 
proportsionaalsed ja pääsu taotlevale 
osapoolele kohandatud. Rändlusteenuste 
hulgiturule pääsu suhtes kohaldatakse 
artiklites 6, 8 ja 11 sätestatud eeskirju, 
milles käsitletakse rändlusteenuste 
reguleeritud hulgihindu. Kõnealused 
eeskirjad ei piira teiste kulude hüvitamist, 
mis on seotud mobiilsideoperaatori antava 
pääsuga rändlusteenuste hulgiturule.

Or. en

Selgitus

Virtuaalse mobiilsideoperaatori ja edasimüüja pääsuõigus ei saa olla ühesugune. Kõnealuse 
pääsu andmisega seotud teised kulud peaks hüvitama mobiilsideoperaator.

Muudatusettepanek 139
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
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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. Pääs 
rändlusteenuste hulgiturule antakse 
mittediskrimineerivatel tingimustel, 
tegemata vahet riigisisestel ja välisriikide 
operaatoritel, sealhulgas siseriiklikele 
mobiilsideteenustele kehtestatud 
hulgiturule pääsu tingimused. 
Rändlusteenuste hulgiturule pääsu suhtes 
kohaldatakse artiklites 6, 8 ja 11 sätestatud 
eeskirju, milles käsitletakse 
rändlusteenuste reguleeritud hulgihindu.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Francesco De Angelis

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. Virtuaalsetele 
mobiilsideoperaatoritele tagatakse 
samasugused soodsad 
mittediskrimineerivad tingimused nagu 
teistele võrguoperaatoritele. 
Rändlusteenuste hulgiturule pääsu suhtes 
kohaldatakse artiklites 6, 8 ja 11 sätestatud 
eeskirju, milles käsitletakse 
rändlusteenuste reguleeritud hulgihindu.

Or. en
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Muudatusettepanek 141
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 alates 
1. juulist 2014 kõik põhjendatud taotlused, 
mis käsitlevad pääsu rändlusteenuste 
hulgiturule, kaasa arvatud virtuaalsete 
mobiilsideoperaatorite või edasimüüjate 
taotlused. Rändlusteenuste hulgiturule
pääsu suhtes kohaldatakse artiklites 6, 8 ja 
artikli 13 lõikes 4 sätestatud eeskirju, 
milles käsitletakse rändlusteenuste 
reguleeritud hulgihindu.

Or. en

Muudatusettepanek 142
András Gyürk

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 ei piira pääsu 
rändlusteenuste hulgiturule oma võrkudes, 
välja arvatud juhul, kui operaator 
tõendab, et piirang on põhjendatud. 
Rändlusteenuste hulgiturule pääsu suhtes 
kohaldatakse artiklites 6, 8 ja 11 sätestatud 
eeskirju, milles käsitletakse 
rändlusteenuste reguleeritud hulgihindu.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Jean-Pierre Audy
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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 mis 
tahes operaatori otsest pääsu 
rändlusteenuste hulgiturule, kaasa arvatud 
virtuaalsete mobiilsideoperaatorite või 
hulgiteenuste edasimüüjate taotlused, 
samuti kõik virtuaalsete 
mobiilsideoperaatorite või nende 
hostitavate jaeteenuste edasimüüjate 
põhjendatud taotlused rändluse 
hulgiteenuste edasimüümiseks. 
Rändlusteenuste hulgiturule pääsu suhtes 
kohaldatakse artiklites 6, 8 ja 11 sätestatud 
eeskirju, milles käsitletakse 
rändlusteenuste reguleeritud hulgihindu.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on selgitada, et kohustus tagada pääs hõlmab nii otsest pääsu rändlusteenuste 
hulgiturule kui ka rändluse hulgiteenuste edasimüümist, tagades seega pääsu virtuaalsetele 
mobiilsideoperaatoritele; selgitada, et kohustus tagada pääs hõlmab kõiki operaatoreid; 
tagada, et kohustus võimaldada ligipääs ja sellega seotud hinna ülempiirid hõlmavad 
mobiilsideoperaatorite ja jaeteenuste osutajate vahemehi (nt võimaluste loojad, maaklerid 
jne).

Muudatusettepanek 144
Jens Rohde

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. 

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

Mobiilsideoperaatorid on kohustatud 
võimaldama pääsu mittediskrimineerival 
viisil ja samaväärsetel tehnilistel ja 
korralduslikel tingimustel. 
Rändlusteenuste hulgiturule pääsu suhtes 
kohaldatakse artiklites 6, 8 ja 11 sätestatud 
eeskirju, milles käsitletakse 
rändlusteenuste reguleeritud hulgihindu.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

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 on tagatud proportsionaalsus, 
kõiki võrguelemente ja nendega seotud 
vahendeid, asjaomaseid teenuseid, tarkvara 
ja teabesüsteeme, mis on vajalikud 
klientidele rändlusteenuste osutamiseks. 
Rändlusteenuste hulgiturule pääsust 
kaugemale ulatuvad lisateenused, näiteks 
arveldused või klientidele osutatavad 
tugiteenused, tuleks hüvitada.

Or. en

Selgitus

Vaja on tagada, et mis tahes pääsu taotlejal ei lubataks nõuda juurdepääsu põhivarale.
Edasimüüjad, kellel endal arveldusvahendid puuduvad, võivad küsida 
koduvõrguoperaatoritelt lisaks lihtsalt rändlusteenuste hulgiturule pääsule arveldussüsteemi 
kasutamise võimalust reguleeritud hinnaga. Koduvõrguoperaatoritele tuleks sellised 
lisateenused hüvitada.

Muudatusettepanek 146
Gunnar Hökmark
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

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 
kõiki võrguelemente ja nendega seotud 
vahendeid, asjaomaseid teenuseid, võrgu 
läbilaskevõimet, tarkvara ja teabesüsteeme, 
mis on vajalikud klientidele 
rändlusteenuste osutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

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

Or. en

Muudatusettepanek 148
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Pääs rändlusteenuste hulgiturule hõlmab 
mittediskrimineerivatel tingimustel kõiki 
võrguelemente ja nendega seotud 
vahendeid, asjaomaseid teenuseid, tarkvara 
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klientidele rändlusteenuste osutamiseks. ja teabesüsteeme, mis on vajalikud 
klientidele rändlusteenuste osutamiseks, ka 
erandina direktiivist 2002/19/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Jean-Pierre Audy

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 otsesele rändlusteenuste 
hulgiturule rahuldatakse kahe kuu jooksul 
alates sellest, kui võrguoperaator on 
taotluse kätte saanud. Pääs tuleks anda 
mõistliku ajavahemiku jooksul, mis ei 
ületa kuut kuud.

Or. en

Selgitus

Kahekuuline periood puudutab ainult taotluse arvessevõtmist. Oluline on võtta 
rändlusteenuste hulgiturule pääsemise üle peetavate läbirääkimiste järgmise etapiga seoses 
kasutusele mõistliku ajavahemiku mõiste, et hoida ära põhjendamatud viivitused tehnilisel 
rakendamisel. Käesolev muudatusettepanek tagab ka kooskõla artikli 3 lõike 1 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 150
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.



AM\887960ET.doc 59/96 PE478.630v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus sätestatud kahekuuline periood rändlusteenuste hulgiturule pääsu 
tagamise taotluse rahuldamiseks on liiga piirav, kuna võivad esineda tehnilised probleemid, 
mis ei võimalda õigeaegset rakendamist, milles operaatorid ei ole süüdi.

Muudatusettepanek 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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.
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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.
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 152
Teresa Riera Madurell
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koduteenuseosutajad võimaldavad oma 
abonentidele juurdepääsu mis tahes 
vastastikku seotud alternatiivse 
rändlusteenuseosutaja kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele.

1. Koduteenuseosutajad võimaldavad oma 
abonentidele juurdepääsu mis tahes 
alternatiivse rändlusteenuseosutaja kõne-, 
SMS- ja andmeside-rändlusteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koduteenuseosutajad võimaldavad oma 
abonentidele juurdepääsu mis tahes
vastastikku seotud alternatiivse 
rändlusteenuseosutaja kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele.

1. Riigisiseste mobiilsideteenuste osutajad 
võimaldavad oma klientidele juurdepääsu 
kõne-, SMS- ja andmeside-
rändlusteenustele või kohalikele
andmeside-rändlusteenustele, mida 
osutab mis tahes alternatiivne 
rändlusteenuseosutaja, kes pakub 
rändlusteenuseid liikmesriigis, kus 
kliendiga on sõlmitud riigisiseste 
mobiilsideteenuste osutamise leping või 
kokkulepe.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koduteenuseosutajad võimaldavad oma 
abonentidele juurdepääsu mis tahes 
vastastikku seotud alternatiivse 
rändlusteenuseosutaja kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele.

1. Riigisiseste mobiilsideteenuste osutajad
võimaldavad oma abonentidele 
juurdepääsu mis tahes vastastikku seotud 
alternatiivse rändlusteenuseosutaja kõne-, 
SMS- ja andmeside-rändlusteenustele või 
kohalikele andmeside-rändlusteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koduteenuseosutajad võimaldavad oma 
abonentidele juurdepääsu mis tahes
vastastikku seotud alternatiivse 
rändlusteenuseosutaja kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele.

1. Koduteenuseosutajad võimaldavad 
alates 1. märtsist 2014 oma klientidele
juurdepääsu mis tahes alternatiivse 
rändlusteenuseosutaja kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele, kellele on 
antud juurdepääs, et tagada 
rändlusteenuste eraldi osutamine artiklis 
5 sätestatud viisil.

Or. en

Justification

The deadline for implementing the structural measures should be brought forward to 1st 
March 2014 instead of 30 June 2014 so that in 2014, the summer period (particularly 
significant for collecting data) is not ‘lost’ owing to possible delays in delivery and gradual 
growth in demand. The term “interconnection” should not be used: it is a different concept 
from “access” and a concept which, legally, implies a whole set of legal obligations that 
would not be appropriate in the context of the roaming regulation. This amendment also 
ensures consistency with proposed amendment to Article 5, paragraph 2.

Muudatusettepanek 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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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 teavitavad 
riigisiseste mobiilsideteenuste osutajad
kõiki oma rändluskliente võimalusest 
tühistada olemasolevate rändlusteenuste 
tellimine ja valida vastavalt lõikele 1 
alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
pakutavad rändlusteenused. 
Rändlusklientidel on aega kaks kuud, et 
teha oma valik riigisiseste 
mobiilsideteenuste osutajale teatavaks. 
Juhul kui klient otsustab valida kõnealuse 
ajavahemiku jooksul alternatiivse 
rändlusteenuseosutaja, tuleb muudatus 
teha hiljemalt ühe tööpäeva jooksul. 
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 157
Francesco De Angelis

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 

2. Alates 1. jaanuarist 2014 teavitavad 
koduteenuseosutajad kõiki oma 
rändluskliente võimalusest tühistada 
olemasolevate rändlusteenuste tellimine ja 
valida rändlusteenused alternatiivselt 
virtuaalselt rändlusteenuseosutajalt ja 
alates 1. jaanuarist 2015 mis tahes 
alternatiivselt virtuaalselt 
rändlusteenuseosutajalt. Rändlusklientidel 
on aega kaks kuud, et teha oma valik 
koduteenuseosutajale teatavaks. 



PE478.630v01-00 64/96 AM\887960ET.doc

ET

alternatiivne rändlusteenuseosutaja 
kooskõlas lõigetes 3 ja 4 sätestatuga.

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 158
Jean-Pierre Audy

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. Enne lõikes 1 nimetatud kuupäeva
teavitavad koduteenuseosutajad kõiki oma 
rändluskliente selgel, arusaadaval ja 
kergesti kättesaadavas vormis võimalusest 
valida ajutiselt või püsivalt 
rändlusteenused alternatiivselt 
rändlusteenuseosutajalt. Rändlusklientidel
on õigus valida ajutiselt või püsivalt mis 
tahes ajahetkel alternatiivne 
rändlusteenuseosutaja kooskõlas lõigetes 3 
ja 4 sätestatuga.

Or. en

Selgitus

Määruse kehtivusala ei tohiks olla piiratud ainult tellimustega; tarbijatel peaks olema 
võimalus teha ajutisi muutusi, nt lühikest aega välismaal reisides. Tarbijad ei ole üldiselt 
väga valmis teiste pakkumiste peale üle minema. Selleks et tarbijad saaksid teha teadliku 
otsuse, peaksid koduteenuseosutajad olema kohustatud teavitama oma kliente selgel ja 
arusaadaval viisil muudatustest ja võimalusest valida alternatiivne rändlusteenuseosutaja.

Muudatusettepanek 159
Silvia-Adriana Ţicău
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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 võimalusest tühistada 
olemasolevate rändlusteenuste tellimine ja 
valida rändlusteenused alternatiivselt 
rändlusteenuseosutajalt. Rändlusklientidel 
on õigus valida mis tahes ajahetkel 
alternatiivne rändlusteenuseosutaja 
kooskõlas lõigetes 3 ja 4 sätestatuga.

Or. ro

Muudatusettepanek 160
Jean-Pierre Audy

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 või 
alternatiivsete rändlusteenuseosutajate
vahetamine on tasuta ega sisalda tingimusi 
või piiranguid, mis on seotud 
liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha mõistliku ajavahemiku jooksul, mis 
on määratletud BERECi kehtestatud 
eeskirjades, milles käsitletakse eraldi 
rändlusteenuste osutamise ühtlustatud 
tehnilist lahendust, 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 



PE478.630v01-00 66/96 AM\887960ET.doc

ET

rändlusteenuste lepingult uuele üleminekut 
teatava ajavahemiku võrra, mis ei tohi 
ületada kolme kuud.

Or. en

Selgitus

See, milline on tarbijate jaoks mõistlik ajavahemik rändlusteenuseosutajate vahetamiseks, 
sõltub paljuski tehnilisest lahendusest. Kuna BEREC määratleb lahenduse oma eeskirjades, 
tehakse ettepanek määratleda muutuse tegemise ajavahemik samuti eeskirjades.

Muudatusettepanek 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 on tasuta ega sisalda tingimusi 
või piiranguid, mis on seotud 
liitumislepingu muude kui alternatiivse 
rändlusteenuseosutaja osutatavat 
rändlusteenust 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 riigisiseste mobiilsideteenuste 
osutaja pikendada seniselt rändlusteenuste 
lepingult uuele üleminekut teatava 
ajavahemiku võrra, mis ei tohi ületada 
kahte kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Silvia-Adriana Ţicău

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 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.

Or. ro

Muudatusettepanek 163
Giles Chichester

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 või 
alternatiivsete rändlusteenuseosutajate 
vahetamine on tasuta ega sisalda tingimusi 
või piiranguid, mis on seotud 
liitumislepingu muude kui rändlust 
käsitlevate osadega, ning muudatus tuleb 
teha BERECi eeskirjades määratletud 
võimalikult lühikese ajavahemiku 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.
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Or. en

Selgitus

Alternatiivse rändlusteenuseosutaja valimisele kuluva ajaga seoses teeme ettepaneku osutada 
määruses võimalikult lühikesele ajavahemikule. Lühima ajavahemiku võib seejärel sätestada 
BERECi eeskirjades, kuna see sobib konkreetsete tehnilise rakendamise kriteeriumide jaoks 
kõige paremini. Niisugune keelekasutus on kooskõlas universaalteenuste direktiivis seoses 
mobiiltelefoninumbrite teisaldatavusega kasutatava sõnastusega.

Muudatusettepanek 164
Ioannis A. Tsoukalas

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.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Mobiilsideteenuste lepingu sõlmimisel 
või uuendamisel annavad 

5. Mobiilsideteenuste lepingu sõlmimisel 
või uuendamisel annavad riigisiseste 
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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.

mobiilsideteenuste osutajad igale kliendile 
täieliku teabe võimaluse kohta valida 
alternatiivne rändlusteenuseosutaja ja ei 
takista kõnealuse teenuseosutajaga lepingu 
sõlmimist. Kliendid, kes sõlmivad teenuste
tellimiseks lepingu riigisiseste 
mobiilsideteenuste osutajaga, 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 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

6. Riigisiseste mobiilsideteenuste osutaja
või külastatava võrgu operaator ei või 
muuta alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
pakutavate rändlusteenuste tehnilisi 
omadusi selliselt, et need erineksid 
riigisiseste mobiilsideteenuste osutaja 
pakutavate rändlusteenuste tehnilistest 
omadustest, sealhulgas 
kvaliteedinäitajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Lambert van Nistelrooij

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

6 a. Kui koduteenuseosutaja pakub 
kliendile rändlustariife, mis on 
ligilähedased kliendi kasutatavate 
riigisiseste kõne-, SMS- ja 
andmesideteenuste tariifidele, siis ei 
kohaldata kõnealusele operaatorile 
kohustust võimaldada oma klientidele 
juurdepääsu mis tahes alternatiivse 
rändlusteenuseosutaja kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele. BEREC 
määratleb pärast sidusrühmadega 
konsulteerimist ja tihedas koostöös 
komisjoniga mõistliku ajavahemiku 
jooksul, mis ei ületa kolme kuud alates 
käesoleva määruse vastuvõtmisest, oma 
eeskirjades, millised on riigisisestele 
tariifidele ligilähedased rändlustariifid.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui klient on tellinud alternatiivselt 
rändlusteenuseosutajalt kohalikud 
andmeside-rändlusteenused vastavalt 
lõikele 1, siis jätkab riigisiseste 
mobiilsideteenuste osutaja samade 
tehniliste omadustega, sealhulgas 
kvaliteedinäitajad, kõne- ja SMS-
rändlusteenuste osutamist, nagu klient 
kasutaks riigisiseste mobiilsideteenuste 
osutaja osutatavaid andmeside-
rändlusteenuseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 169
Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui klient nõustub oma riigisisese 
operaatori pakkumisega, mille 
rändlustariifid on peaaegu samaväärsed 
tema kõne-, andmeside- ja SMS-teenuste 
riigisiseste tariifidega, siis ei kohaldata 
operaatorile kohustusi võimaldada oma 
klientidele juurdepääsu sellise 
alternatiivse rändlusteenuseosutaja kõne-, 
SMS- ja andmeside-rändlusteenustele, 
kellele on antud artiklis 5 sätestatud pääs 
rändlusteenuste eraldi osutamiseks, nagu 
kirjeldatud lõigetes 1–6. BEREC 
kehtestab pärast üldsusega 
konsulteerimist ja tihedas koostöös 
komisjoniga kolme kuu jooksul alates 
käesoleva määruse vastuvõtmisest 
eeskirjad selle kohta, millistele 
tingimustele peavad rändlustariifid 
vastama, et neid saaks käsitleda 
praktiliselt samaväärsetena. Komisjon 
otsustab pärast BERECi kehtestatud 
eeskirjade võimalikult suurel määral 
arvestamist ja pärast asjaomaste riiklike 
reguleerivate asutustega konsulteerimist 
viivitamata, kas kohaldada erinevate 
operaatorite peaaegu samaväärsuse 
erandiklauslit. BEREC teostab 
järelevalvet selle üle, et kõik operaatorid, 
kes on otsustanud erandiklauslit 
rakendada, täidaksid pidevalt kehtestatud 
eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Amalia Sartori, Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Lõigetes 1–6 ja artiklis 5 sätestatud 
kohustusi ei kohaldata 
koduteenuseosutajatele, kes pakuvad 
kõikidele oma tellijatele rändlustariife, 
mis on ligilähedased riigisiseste kõne-, 
SMS- ja andmeside-rändlusteenuste 
kliendilt 1. juuli 2014. aasta seisuga 
nõutavatele tariifidele.
BEREC määratleb pärast 
sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga mõistliku 
ajavahemiku jooksul, mis ei ületa kolme 
kuud alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest, oma eeskirjades, millised 
on riigisisestele tariifidele ligilähedased 
rändlustariifid.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui riigisisene operaator pakub 
kliendile rändlustariife, mis on 
ligilähedased kliendi kasutatavate 
riigisiseste kõne-, SMS- ja 
andmesideteenuste tariifidele, siis ei 
kohaldata kõnealusele operaatorile 
kohustust võimaldada oma klientidele 
juurdepääsu mis tahes sellisele 
alternatiivse rändlusteenuseosutaja kõne-, 
SMS- ja andmeside-rändlusteenustele, 
kellele on antud artiklis 5 sätestatud pääs 
rändlusteenuste eraldi osutamiseks, nagu 
kirjeldatud lõigetes 1–6. BEREC 
määratleb pärast sidusrühmadega 
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konsulteerimist ja tihedas koostöös 
komisjoniga mõistliku ajavahemiku 
jooksul, mis ei ületa kolme kuud alates 
käesoleva määruse vastuvõtmisest, oma 
eeskirjades, millised on riigisisestele 
tariifidele ligilähedased rändlustariifid; 
kõnealuse menetluse käigus tuleks 
arvesse võtta liikmesriikide kehtestatud 
katvuse kohustust.

Or. en

Justification

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 
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.This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).

Muudatusettepanek 172
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Lõigetes 1–6 ja artiklis 5 sätestatud 
kohustusi, mis on seotud kõne- ja SMS-
rändlusteenustega, ei kohaldata 
koduteenuseosutajatele, kes pakuvad 
kõikidele oma tellijatele kõne- ja SMS-
rändlusteenuste tariife, mis on 
ligilähedased riigisiseste kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenuste kliendilt 1. 
juuli 2014. aasta seisuga nõutavatele 
tariifidele. Kui operaator valib 
vabatahtliku tariifide langetamise, tuleks 
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seda kohaldada kõikidele tema 
tariifikavadele. BEREC määratleb tihedas 
koostöös komisjoniga kolme kuu jooksul 
alates käesoleva määruse vastuvõtmisest 
oma eeskirjades, millised on riigisisestele 
tariifidele ligilähedased rändlustariifid.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Kui koduteenuseosutaja pakub 
kliendile rändlustariife, mis on 
ligilähedased riigisiseste kõne-, SMS- ja 
andmesideteenuste tariifidele, siis ei 
kohaldata kõnealusele operaatorile 
kohustust võimaldada oma klientidele 
juurdepääsu mis tahes alternatiivse 
rändlusteenuseosutaja kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Riigisiseste mobiilsideteenuste 
osutajad ei takista oma klientidel pääseda 
ajutiselt juurde mis tahes alternatiivse 
kohalike mobiilandmeside 
rändlusteenuste osutaja kohalikele 
andmesideteenustele.
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Or. en

Muudatusettepanek 175
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 c. Koduteenuseosutaja jätkab kõne- ja 
SMS-rändlusteenuste osutamist ajal, kui 
klient kasutab ajutiselt samasuguste 
tehniliste omadustega kohalikke 
andmesideteenuseid, nagu ta kasutaks 
riigisisese mobiilsideteenuste osutaja 
osutatavaid andmeside-rändlusteenuseid. 
Lisatasu ei nõuta üheltki kliendilt, kes 
valib ajutise juurdepääsu mis tahes 
alternatiivse teenuseosutaja kohalikele 
andmesideteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 c. Suurima erinevuse, mida operaatorid 
võivad lõike 6 b nõuete täitmiseks 
riigisisestele ja rändlustariifidele 
kohaldada, peaks kehtestama komisjon 
delegeeritud õigusaktide ja BERECi 
arvamuse alusel pärast sidusrühmadega 
konsulteerimist ja mõistliku ajavahemiku 
jooksul, mis ei ületa kolme kuud alates 
käesoleva määruse vastuvõtmisest. Kui 
operaatori kõik rändlusteenuste 
pakkumised vastavad käesolevas lõikes 
sätestatud nõuetele, siis lõikeid 1–6 ja 
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artiklit 5 ei kohaldata.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 d. Operaatorid tagavad 1. juuliks 2014 
nende vahendite olemasolu, mis 
võimaldavad klientidel oma 
mobiiltelefoninumbrit muutmata pääseda 
ajutiselt juurde mis tahes teenuseosutaja 
kohalikele andmeside-rändlusteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 e. Külastatavas riigis kohalike 
andmerändluse teenuste osutajad ei 
diskrimineeri rändluskliente, vaid 
pakuvad andmesideteenuseid riigisisestele 
klientidele pakutavate tingimustega 
sarnastel tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Ajutine juurdepääs kohalikele andmeside-

rändlusteenustele
1. Riigisiseste mobiilsideteenuste osutajad 
ei takista oma klientidel pääseda ajutiselt 
juurde mis tahes kohalike 
mobiilandmeside rändlusteenuste osutaja 
kohalikele andmeside-rändlusteenustele, 
tühistamata oma kehtivat andmeside-
rändlusteenuste lepingut või kokkulepet.
2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui klient on 
valinud lepingu alternatiivse 
rändlusteenuseosutajaga vastavalt 
artiklile 4.
3. Ajal, kui klient kasutab ajutiselt 
kohalikke andmeside-rändlusteenuseid, 
jätkab riigisiseste mobiilsideteenuste 
osutaja samade tehniliste omadustega, 
sealhulgas kvaliteedinäitajajad, kõne- ja 
SMS-rändlusteenuste osutamist, nagu 
klient kasutaks riigisiseste 
mobiilsideteenuste osutaja osutatavaid 
andmeside-rändlusteenuseid.
4. Kliendi valik pääseda ajutiselt juurde 
mis tahes kohalike andmeside-
rändlusteenuste osutaja kohalikele 
andmeside-rändlusteenustele ei too kaasa 
seotud tellimust ega teisi 
koduteenuseosutaja nõutavaid 
kindlaksmääratud või korduvaid tasusid 
ja on võimalik mis tahes jaeteenuste 
tariifikava alusel.
5. Ajutine kohalike andmeside-
rändlusteenuste osutaja valimine 
riigisiseste mobiilsideteenuste osutaja 
osutatavate andmeside-rändlusteenuste 
asemel ning uuesti riigisiseste 
mobiilsideteenuste osutaja valimine on 
tasuta ega too kaasa tellimuse 
elementidega seotud tingimusi või 
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piiranguid ja teostatakse viivitamata.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Alates 1. juulist 2014 on kõne-, SMS- ja 
andmesideteenuste kasutamise jaehinnad 
ühesugused, olenemata sellest, kas klient 
rändleb või mitte.
30. juunini 2014 kehtivad artiklites 7, 9 ja 
12 sätestatud jaehindade ülempiirid.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rändlusteenuste eraldi müümise viis välja jäetud
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 
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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 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 184
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik

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, peab 
rändlusteenuste eraldi müümise viisi ja 
tehniliste lahenduste rakendamine ning 
kohalikele andmeside-rändlusteenustele 
juurdepääsu võimaldamine olema 
kulutasuv ja toimuma kogu liidus 
üheaegselt.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selleks et tagada ajutiselt ühtse 
rändlusteenuste turu areng, rakendatakse 
rändlusteenuste eraldi müümise viisi 
tehnilised lahendused kogu liidus 
üheaegselt ja need peavad vastama 
järgmistele kriteeriumidele:
a) mis tahes tehniline lahendus peab 
olema kulutasuv;
b) see töötatakse välja tarbijasõbralikul 
viisil;
c) see võimaldab suurimas ulatuses 
koostalitlust;
d) see võimaldab kohalikku murrangulist 
lahendust andmeside tarbijasõbralikul 
viisil kasutamiseks;
e) see tagab võrgu neutraalsuse austamise 
mis tahes andmete kasutamise käigus, 
eelkõige IP-kõnedele ja teistele sarnastele 
teenustele juurdepääsul;
f) lõppkasutajatel on võimalik oma 
mobiiltelefoninumbrit muutmata valida 
kergesti ja kiirelt alternatiivne 
rändlusteenuste osutaja või alternatiivsete 
rändlusteenuste osutajate vahel;
g) ELi kodanike rändlust kolmandates 
riikides või kolmandate riikide kodanike 
rändlust ELis ei takistata.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rändlusteenuste eraldi müümise Rändlusteenuste eraldi müümise 
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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.

võimaldamiseks peavad operaatorid 
tegema kindlaks, et lõikes 1 sätestatud 
nõuetele 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.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – teine lõik

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 

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 SIM-kaarti ja sama 
lõppseadet koos riigisiseste 
mobiilsideteenustega. Kõnealuse 
müügiviisi hinnakujundus peab olema 
kulupõhine ja tarbijatelt ei tohi nimetatud 
müügiviisi kasutamise eest otsest tasu 
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nimetatud müügiviisi kasutamise eest 
otsest tasu nõuda.

nõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – teine lõik

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.

1. Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks vastavalt artiklile 4 
peavad operaatorid tegema kindlaks, et 
müügiviisid on kasutusvalmis hiljemalt 1. 
juuniks 2014, et tagada klientidele
võimalus kasutada riigisiseseid 
mobiilsideteenuseid ja alternatiivse 
rändlusteenuseoperaatori osutatavaid eraldi 
rändlusteenuseid oma 
mobiiltelefoninumbrit muutmata ja sama 
lõppseadet kasutades. Kõnealuste 
müügiviiside pakkumisega seotud 
omavahelise sidumise ja täiendavate 
tugiteenuste hinnakujundus peab olema 
kulupõhine ja tarbijatelt ei tohi nimetatud 
müügiviisi kasutamise eest otsest tasu 
nõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – teine lõik
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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. 
Kõnealuse müügiviisi pakkumisega seotud 
omavahelise sidumise hinnakujundus peab 
olema kulupõhine ja tarbijatelt ei tohi 
nimetatud müügiviisi kasutamise eest 
otsest tasu nõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – teine lõik

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 

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

otsest tasu nõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – teine lõik

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. märtsiks 2014, 
et tagada kliendile võimalus kasutada 
riigisiseseid mobiilsideteenuseid ja 
alternatiivse rändlusteenuseoperaatori 
osutatavaid eraldi rändlusteenuseid oma 
mobiiltelefoninumbrit muutmata. 
Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks rahuldavad operaatorid 
põhjendatud taotlused juurdepääsuks 
konkreetsetele võrguelementidele ja 
nendega seotud vahenditele ning nende 
kasutamiseks, näiteks juurdepääs samale 
SIM-kaardile või sama lõppseadme 
kasutamine koos riigisiseste 
mobiilsideteenustega. Kõnealuse 
müügiviisi pakkumisega seotud 
rändlusteenuste hulgiturule pääsemise
hinnakujundus peab olema kulupõhine ja 
tarbijatelt ei tohi nimetatud müügiviisi 
kasutamise eest otsest tasu nõuda.

Or. en

Justification

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
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markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.

Muudatusettepanek 192
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – teine lõik

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

Muudatusettepanek 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – teine a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riigisiseste mobiilsideteenuste osutaja 
ei keeldu kokkulepetest kõne- ja SMS-
rändlusteenuste osutamiseks oma 
klientidele, kes kasutavad alternatiivse 
rändlusteenuste osutaja kohalikke 
andmeside-rändlusteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – teine b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohalikele andmeside-
rändlusteenustele ajutise juurdepääsu 
võimaldamiseks vastavalt artiklile 4a 
peavad operaatorid tegema kindlaks, et 
müügiviisid on kasutusvalmis hiljemalt 1. 
juuniks 2014, et tagada kliendile võimalus 
pääseda ajutiselt juurde mis tahes 
niisuguste teenuste osutaja kohalikele 
andmeside-rändlusteenustele oma 
mobiiltelefoninumbrit muutmata ja sama 
lõppseadet kasutades. Kasutaja 
autentimise teenuste hinnakujundus peab 
olema tasuta ja kõnealuste 
müügiviisidega seotud täiendavate 
tugiteenuste hinnakujundus peab olema 
kulupõhine ja tarbijatelt ei tohi nimetatud 
müügiviisi kasutamise eest otsest tasu 
nõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – teine c lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui riigisiseste mobiilsideteenuste 
osutaja pakub rändlusteenuseid kohalike 
andmeside-rändlusteenuste osutaja riigis, 
ei tohi riigisiseste mobiilsideteenuste 
osutaja keelduda kokkulepetest 
külastatavas riigis kõne- ja SMS-
rändlusteenuste osutamiseks kohalike 
andmeside-rändlusteenuste osutaja 
klientidele.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – teine d lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Selleks et tagada ühtse turu areng, 
rakendatakse lõigetes 1 ja 3 osutatud 
müügiviisid vähemalt ühe tehnilise 
lahenduse abil ühtselt kogu liidus ja need 
peavad vastama järgmistele 
kriteeriumidele:
– tarbijasõbralikkus, eelkõige tarbijate 
võimalus valida oma 
mobiiltelefoninumbrit muutmata kergesti 
ja kiirelt alternatiivne rändlusteenuste 
osutaja;
– suutlikkus rahuldada 
konkurentsivõimelistel tingimustel 
tarbijanõudluse erinevaid liike, 
sealhulgas sagedased andmesideteenuste 
kasutajad;
– suutlikkus edendada tõhusalt 
konkurentsi, võttes arvesse ka 
operaatorite võimalusi oma 
infrastruktuurivahendite või 
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kaubanduslike kokkulepete kasutamiseks;
– kulutasuvus, võttes arvesse riigisiseste 
mobiilsideteenuste osutajate ja 
alternatiivsete rändlusteenuste osutajate 
vahelist kuulde jaotust;
– suutlikkus täita kohustust võimaldada 
tarbijatel valida lõikes 1 sätestatud 
ajavahemiku jooksul alternatiivne 
rändlusteenuste osutaja.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – kolmas lõik

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 mõistliku ajavahemiku jooksul, 
mis ei ületa kolme kuud alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest, eeskirjad, milles 
käsitletakse eraldi rändlusteenuste 
müümise viisi ühtlustatud tehnilisi 
lahendusi ja rändlusteenuste osutaja 
vahetamisega ja kohalikele andmeside-
rändlusteenustele juurdepääsu 
võimaldava vahendiga seotud ühtlustatud 
menetlusi. Komisjon võib seda 
ajavahemikku BERECi põhjendatud 
taotluse alusel pikendada. Vajaduse korral 
võib BEREC pärast sidusrühmadega 
konsulteerimist ja tihedas koostöös
komisjoniga eeskirju ajakohastada.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Gunnar Hökmark
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – kolmas lõik

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 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 ja kohalikele andmeside-
rändlusteenustele juurdepääsu 
võimaldava vahendiga seotud ühtlustatud 
menetlusi. Komisjon võib seda 
ajavahemikku BERECi põhjendatud 
taotluse alusel pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – kolmas lõik

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 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. 
Ühtlustatud tehnilised lahendused 
vastavad lõikes 1 sätestatud nõuetele. 
Komisjon võib seda ajavahemikku 
BERECi põhjendatud taotluse alusel 
pikendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 200
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – kolmas lõik

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 mõistliku ajavahemiku jooksul, 
mis ei ületa kolme kuud alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest, eeskirjad, milles 
käsitletakse eraldi rändlusteenuste 
osutamise ühtlustatud tehnilist lahendust. 
Lahendus järgib objektiivseid kriteeriume 
ja miinimumnõudeid, sealhulgas eelkõige 
järgmisi olulisi nõudeid: 

–tehniliste lahenduste üheaegne 
rakendamine kogu liidus;
– lõppkasutajate võimalus jätta oma 
mobiiltelefoninumber muutmata;
– lõppkasutajate võimalus oma riigisisest 
operaatorit muutmata valida kergesti ja 
kiirelt alternatiivne rändlusteenuste
osutaja ja alternatiivsete rändlusteenuste 
osutajate vahel;
– liidu kodanike tehniline võimalus 
jätkata rändlust kolmandates riikides ja 
kolmandate riikide kodanike võimalus 
jätkata rändlust liidus;
– tehniline teostatavus;
– kõikide osapoolte kulude 
proportsionaalsus;
– mõju konkurentsile (nii jae- kui ka 
hulgimüügitasandil);
– võrgu terviklikkus (sealhulgas kasutaja 
autentimine ja tuvastamine) ning
– operaatorite kasutada olevate ärialaste 
ja isikuandmete kaitse.
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BERECi eeskirjad peaksid eelkõige katma 
eraldi rändlusteenuste osutamise viisi ja 
rändlusteenuste osutaja vahetamisega 
seotud ühtlustatud menetluste tehnilisi 
aspekte. Komisjon võib seda ajavahemikku 
BERECi põhjendatud taotluse alusel 
pikendada.

BEREC vaatab eeskirjad regulaarselt läbi 
ja – võttes arvesse nende praktilist 
kohaldamist – koostab vajaduse korral 
läbivaadatud eeskirjad, et saavutada 
oluliste nõuete täitmine tulemuslikumalt 
ja tõhusamalt.

Or. en

Selgitus

Kuigi tehnilise lahenduse peab kindlaks määrama BEREC oma eeskirjades, peaksid BERECi 
töö suunamiseks sisalduma määruses mitmed objektiivsed kriteeriumid, millele ühtlustatud 
lahtisidumise lahendus peab vastama. 

Muudatusettepanek 201
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – neljas lõik

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 
asjaomaseid standardeid, mis on vajalikud 
nimetatud müügiviisi ühtlustatud 
rakendamiseks.

Komisjonil on pärast BERECi ja 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist õigus võtta vastu artikli 
18a kohaseid delegeeritud õigusakte, et 
panna paika ühtlustatud tehnilised 
lahendused nii rändlusteenuste eraldi 
müümise viisi kui ka rändlusteenuste 
osutaja vahetamisega seotud ühtlustatud 
menetlustega seoses.
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Or. en

Muudatusettepanek 202
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääsu võimaldamisest keeldumise 
korral on kahju saanud osapoolel õigus 
esitada juhtum lahendamiseks direktiivi 
2002/21/EÜ artiklites 20 ja 21 osutatud 
vaidluste lahendamise menetluses. 
Vaidluse lahendamisel arvestavad 
riiklikud reguleerivad asutused 
võimalikult suurel määral BERECi 
eeskirju, nagu on sätestatud määruse 
1211/2009 artiklis 3, ja vajaduse korral 
rakendusakte.

Or. en

Selgitus

Oluline on ära märkida raamdirektiivi sätted, mis võimaldavad riiklikel reguleerivatel 
asutustel jõustada selliseid sätteid nagu näiteks juurdepääsukohustus.

Muudatusettepanek 203
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – neljas b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui operaatori kõik pakkumised vastavad 
artikli 4 lõikes 6a sätestatud tingimustele, 
võib kõnealusele operaatorile esitatud 
teiste operaatorite taotlused konkreetsetele 
võrguelementidele ja nendega seotud 
vahenditele juurdepääsuks ning nende 
kasutamiseks artikli 4 lõigetes 1–6 
kirjeldatud rändlusteenuste eraldi 
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müümise eesmärgil tagasi lükata.

Or. en

Justification

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 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 be met 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. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

Muudatusettepanek 204
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – neljas c lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 3 ühtse rakendamise tagamiseks 
võib komisjon võimalikult suurel määral 
BERECi eeskirju arvestades võtta vastu 
rakendusaktid, et jätkata rändlusteenuste 
eraldi müümist võimaldavate praktiliste 
üksikasjade ühtlustamist. Kõnealused 
võimalikud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 5a lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. 

Or. en

Justification

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
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NRAs, after examination by the COCOM committee.

Muudatusettepanek 205
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – neljas d lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni abistab direktiivi 2002/21/EÜ 
artikli 22 alusel moodustatud sidekomitee. 
Kõnealune komitee on komitee määruse 
182/2011 tähenduses. 
Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse 182/2011 artiklit 5.

Or. en

Justification

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4c (new).

Muudatusettepanek 206
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Kui operaatori kõik pakkumised vastavad 
artikli 4 lõikes 6a sätestatud tingimustele, 
võib kõnealusele operaatorile esitatud 
teiste operaatorite taotlused konkreetsetele 
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võrguelementidele ja nendega seotud 
vahenditele juurdepääsuks ning nende 
kasutamiseks artikli 4 lõigetes 1–6 
kirjeldatud rändlusteenuste eraldi 
müümise eesmärgil tagasi lükata.

Or. en


