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Muudatusettepanek 207
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,15 eurot minutis.

Or. de

Selgitus

Komisjoni kavandatavate struktuursete lahenduste eesmärk on parandada rändlusturu 
konkurentsiolukorda. See õnnestub aga ainult siis, kui turule sisenemine on uute osalejate 
jaoks atraktiivne. Seepärast tuleb määrata selline hinna ülempiir, mis tagaks ka uutele 
turuosalistele kulude katmise ja kasumlikkuse.

Muudatusettepanek 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
koduteenuseosutajalt nimetatud 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,11 eurot minutis.
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Muudatusettepanek 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 210
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 211
Amalia Sartori, Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolevas määruses sätestatud ohutud hinnalaed peaksid jätma konkurentide jaoks jae- ja 
hulgimüügihindade vahele piisavalt ruumi, et siseneda uuele rändlusturule eesmärgiga 
soodustada konkurentsi ja teha tarbijatele paremaid pakkumisi.

Muudatusettepanek 212
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 214
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,11 eurole ja 0,07 eurole
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014.
Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,07 eurot.

Or. de

Selgitus

Komisjoni kavandatavate struktuursete lahenduste eesmärk on parandada rändlusturu 
konkurentsiolukorda. See õnnestub aga ainult siis, kui turule sisenemine on uute osalejate 
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jaoks atraktiivne. Seepärast tuleb määrata selline hinna ülempiir, mis tagaks ka uutele 
turuosalistele kulude katmise ja kasumlikkuse.

Muudatusettepanek 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,08 eurole ja 0,05 eurole
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014.
Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,04 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,10 eurole ja 0,07 eurole
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014 
ning 0,06 eurole 1. juulil 2015. Ilma et see 
piiraks artikli 13 kohaldamist, on käesoleva 
määruse kehtivusajal keskmise hulgihinna 
ülempiir 0,06 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolevas määruses sätestatud ohutud hinnalaed peaksid jätma konkurentide jaoks jae- ja
hulgimüügihindade vahele piisavalt ruumi, et siseneda uuele rändlusturule eesmärgiga 
soodustada konkurentsi ja teha tarbijatele paremaid pakkumisi. 

Muudatusettepanek 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,04 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 221
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,10 eurole ja 0,06 eurole 
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014.

Or. ro

Muudatusettepanek 222
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,05 eurole ja 0,03 eurole
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014.
Ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,03 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
lühema ajavahemiku jooksul, mis võib 
jääda käesolevas lõikes sätestatud 
keskmise hulgihinna ülempiiri 
kohaldamisaja või käesoleva määruse 
kehtivusaja lõpuni. Keskmise hulgihinna 
ülempiir langeb 0,04 eurole ja 0,03 eurole
vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. juulil 2014.
Ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, 
on käesoleva määruse kehtivusajal 
keskmise hulgihinna ülempiir 0,03 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõikes 1 osutatud keskmise hulgihinna 
arvutamiseks jagatakse rändluskõnede 
hulgimüügist saadud kogutulu asjaomase 
operaatori poolt asjaomase ajavahemiku 
jooksul liidu piires rändluse hulgikõnede 
osutamiseks hulgitasandil tegelikult 
kasutatud rändlusminutite koguarvuga, mis 
on saadud sekundilise täpsusega liitmisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 225
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõikes 1 osutatud keskmise hulgihinna 
arvutamiseks jagatakse rändluskõnede 
hulgimüügist saadud kogutulu asjaomase 
operaatori poolt asjaomase ajavahemiku 
jooksul liidu piires rändluse hulgikõnede 
osutamiseks hulgitasandil tegelikult 
kasutatud rändlusminutite koguarvuga, mis 
on saadud sekundilise täpsusega liitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koduteenuseosutajad teevad kõikidele 
rändlusklientidele selgelt ja läbipaistvalt 
kättesaadavaks lõikes 2 sätestatud 
eurotariifi ja pakuvad neile seda aktiivselt. 
Nimetatud eurotariif ei sisalda liitumistasu 
ega muid kindlaksmääratud või jooksvaid 
tasusid ning seda võib kombineerida 
kõikide jaetariifidega.

1. Koduteenuseosutajad ei diskrimineeri 
rändluskliente koduklientidega võrreldes 
oluliselt suuremate marginaalide ja 
kõrgemate hindadega ning teevad 
kõikidele rändlusklientidele selgelt ja 
läbipaistvalt kättesaadavaks lõikes 2 
sätestatud eurotariifi ja pakuvad neile seda 
aktiivselt. Nimetatud eurotariif ei sisalda 
liitumistasu ega muid kindlaksmääratud 
või jooksvaid tasusid ning seda võib 
kombineerida kõikide jaetariifidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,20 eurot
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,04 eurot
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. jaanuaril 2014 langeb 
väljuva kõne piirhind vastavalt 0,15 eurole
ja 0,10 eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,03 eurole. See 
jaehindade reguleeritud ülempiir kehtib
eurotariifi puhul 30. juunini 2014, mil 
kodu- ja rändluskõnede hindade 
diferentseerimine pole enam võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,21 eurot
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,09 eurot
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
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juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,24 
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,16 eurole ja 0,11 
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,07 eurole ja 1. 
juulil 2014 – 0,05 eurole. Ilma et see 
piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib 0,05 eurone jaehindade reguleeritud 
ülempiir eurotariifi puhul kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 230
Herbert Reul
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,33 eurot
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,12 eurot
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,29 eurole ja
0,25 eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,11 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

Or. de

Selgitus

Komisjoni kavandatavate struktuursete lahenduste eesmärk on parandada rändlusturu 
konkurentsiolukorda. See õnnestub aga ainult siis, kui turule sisenemine on uute osalejate 
jaoks atraktiivne. Seepärast tuleb määrata selline hinna ülempiir, mis tagaks ka uutele 
turuosalistele kulude katmise ja kasumlikkuse.

Muudatusettepanek 231
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,24 eurole ja 0,20 
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,06 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,35 eurot
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva
kõne piirhind vastavalt 0,25 eurole ja 0,15 
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,8 eurole ja 1. 
juulil 2014 – 0,06 eurole. Ilma et see 
piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Amalia Sartori, Lara Comi

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

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolevas määruses sätestatud ohutud hinnalaed peaksid jätma konkurentide jaoks jae- ja 
hulgimüügihindade vahele piisavalt ruumi, et siseneda uuele rändlusturule eesmärgiga 
soodustada konkurentsi ja teha tarbijatele paremaid pakkumisi.

Muudatusettepanek 234
Niki Tzavela

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,8 eurole ja 1. 
juuli 2014 – 0,07 eurole. Ilma et see 
piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 236
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 237
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,20 eurot
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,04 eurot
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,15 eurole ja 0,10 
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,03 eurole. Ilma 
et see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
kehtib jaehindade reguleeritud ülempiir 
eurotariifi puhul 30. juunini 2016.
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Or. en

Selgitus

Nii nagu ei maksustata riigisiseseid vastuvõetud kõnesid, tuleks tühistada tasud ka 
vastuvõetud rändluskõnede eest või vähemalt tuleks tasusid järsult vähendada. Samuti on 
tasuta riigisisese ja rändlussõnumi vastuvõtmine.

Muudatusettepanek 238
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,18 
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole ja 1. 
juulil 2014 – 0,08 eurole. Ilma et see 
piiraks artikli 19 kohaldamist, kehtib 
jaehindade reguleeritud ülempiir eurotariifi 
puhul 30. juunini 2017.

Or. en

Justification

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
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needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objective is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014. Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.

Muudatusettepanek 239
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
pakkumise eest nõuda, võib iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
alates 1. juulist 2012 ületada 0,32 eurot 
minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,11 eurot 
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 1. 
juulil 2013 ja 1. juulil 2014 langeb väljuva 
kõne piirhind vastavalt 0,28 eurole ja 0,24 
eurole ning 1. juulil 2013 langeb 
sissetuleva kõne piirhind 0,10 eurole.

Or. ro

Muudatusettepanek 240
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina kolmandast lõigust võib 
koduteenuseosutaja kohaldada väljuva 

välja jäetud
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kõne puhul, mille suhtes kohaldatakse 
eurotariifi, esimese 30 sekundi ulatuses 
minimaalset kõne maksumust.

Or. en

Muudatusettepanek 241
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 242
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutajad kohaldavad 
eurotariifi kõikide olemasolevate 
rändlusklientide suhtes automaatselt. Kuid 
erandiks on rändluskliendid, kes on juba 
teadlikult valinud teatava rändlustariifi või 
-paketi, misläbi nad kasutavad 
teistsuguseid reguleeritud rändluskõne 
suhtes kohaldatavaid tariife kui neid, mis 
oleks neile määratud sellise valiku 
tegemata jätmise korral.

Koduteenuseosutajad kohaldavad 
eurotariifi kõikide olemasolevate 
rändlusklientide suhtes automaatselt. Kuid 
erandiks on rändluskliendid, kes on juba 
teadlikult valinud artikli 4 lõike 6 a 
tingimustele vastava pakkumise või
teatava rändlustariifi või -paketi, misläbi 
nad kasutavad teistsuguseid reguleeritud 
rändluskõne suhtes kohaldatavaid tariife 
kui neid, mis oleks neile määratud sellise 
valiku tegemata jätmise korral.

Or. en
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Muudatusettepanek 243
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 244
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga rändlusklient võib taotleda 
üleminekut eurotariifile või sellest 
loobumist. Üleminek peab toimuma ühe 
tööpäeva jooksul alates vastava taotluse 
saamisest ja olema tasuta ning see ei tohi 

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

hõlmata tingimusi või piiranguid, mis on 
seotud lepingu muude osadega; üksnes 
sellisel juhul, kui eurotariifile soovib üle 
minna rändlusklient, kes on liitunud 
rändluse eripaketiga, mis sisaldab rohkem 
kui ühte rändlusteenust (nimelt kõne-, 
SMS- ja/või andmesideteenus), võib 
koduteenuseosutaja nõuda üleminevalt 
kliendilt loobumist kõnealuse paketi 
muude osade soodustustest.
Koduteenuseosutaja võib üleminekut edasi 
lükata seni, kuni varasem rändlustariif on 
kehtinud kindlaksmääratud 
miinimumperioodi, mis ei ületa ühte kuud.

Or. ro

Muudatusettepanek 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Alates 1. juulist 2012 peab piirialal 
tegutsev koduteenuseosutaja kehtestama 
kõnedele üleminekutariifiga tsooni, kus 
klient tasub tavamäära järgi, sõltumata 
riigist, kus kasutuses olev võrk asub.
Kõnede üleminekutariif ei tohi ületada 
riigisisest hinda. See tsoon ulatub piirist 
mõlemale poole 10 km kaugusele.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Matthias Groote

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

5 a. Koduteenuseosutajad võivad 
rändluskõnesid vaid siis piirata, kui klient 
seda selgesõnaliselt nõuab või jõutakse 
arve kindla piirmäärani.

Or. de

Muudatusettepanek 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib kliendi koduteenuseosutajalt 
nimetatud külastatavas võrgus alustatava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, 
ületada 0,03 eurot SMSi kohta.
Reguleeritud rändlussõnumi keskmise 
hulgihinna ülempiir langeb 0,02 eurole ja 
0,01 eurole vastavalt 1. juulil 2013 ja 1. 
juulil 2014. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud 
rändlussõnumite osutamise reguleeritud 
hulgihind 0,01 eurot kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

BERECi konservatiivsed kuluhinnangud ulatuvad 0,3st eurosendist kuni 1,39 eurosendini 
minuti kohta, näidates keskmiseks 0,41 eurosenti. Kaheeurosendist hinda tundub raske 
õigustada ja 1 eurosent oleks sobivam.

Muudatusettepanek 249
Lena Kolarska-Bobińska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib kliendi koduteenuseosutajalt 
nimetatud külastatavas võrgus alustatava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, 
ületada 0,02 eurot SMSi kohta.
Reguleeritud rändlussõnumi keskmise 
hulgihinna ülempiir langeb 0,01 eurole 1. 
juulil 2014. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud 
rändlussõnumite osutamise reguleeritud 
hulgihind 0,01 eurot kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib kliendi koduteenuseosutajalt 
nimetatud külastatavas võrgus alustatava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, 
ületada 0,03 eurot SMSi kohta ja see 
langeb 0,02 eurole 1. juulil 2013 ja 0,01 
eurole 1. juulil 2014. Ilma et see piiraks 
artikli 13 kohaldamist, on reguleeritud 
rändlussõnumite osutamise reguleeritud 
hulgihind 0,01 eurot kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni.

Or. en
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Muudatusettepanek 251
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koduteenuseosutajad teevad kõikidele 
rändlusklientidele selgelt ja läbipaistvalt 
kättesaadavaks lõikes 2 sätestatud SMSi 
eurotariifi. Kõnealune SMSi eurotariif ei 
sisalda liitumistasu ega muid 
kindlaksmääratud või jooksvaid tasusid 
ning seda võib kombineerida kõikide 
jaetariifidega kooskõlas käesoleva artikli 
teiste sätetega.

1. Koduteenuseosutajad ei diskrimineeri 
rändluskliente koduklientidega võrreldes 
oluliselt suuremate marginaalide ja 
kõrgemate hindadega ning teevad 
kõikidele rändlusklientidele selgelt ja 
läbipaistvalt kättesaadavaks lõikes 2 
sätestatud SMSi eurotariifi. Kõnealune 
SMSi eurotariif ei sisalda liitumistasu ega 
muid kindlaksmääratud või jooksvaid 
tasusid ning seda võib kombineerida 
kõikide jaetariifidega kooskõlas käesoleva 
artikli teiste sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,07 eurot. Piirhind langeb 1. 
juulist 2013 – 0,06 eurole ja 1. jaanuarist 
2014 – 0,05 eurole. Jaehindade 
reguleeritud ülempiir SMSi eurotariifi 
puhul on 0,05 eurot 30. juunini 2014, mil 
kodu- ja rändlussõnumite hindade 
diferentseerimine pole enam võimalik.
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Or. en

Muudatusettepanek 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates 1. juulist 2012 langeb SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, 1. 
juulist 2012 – 0,09 euroni, 1. juulist 2013 
– 0,07 euroni ja 1. juulist 2014 – 0,05 
euroni. Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehindade reguleeritud 
ülempiir SMSi eurotariifi puhul 0,05 eurot
käesoleva määruse kehtivusaja lõpuni.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 255
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 256
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates 1. juulist 2012 ei või SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda,
ületada 0,08 eurot. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,08 eurot 30. juunini 
2016.



PE478.645v01-00 32/89 AM\888051ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolevas määruses sätestatud ohutud hinnalaed peaksid jätma konkurentide jaoks jae- ja 
hulgimüügihindade vahele piisavalt ruumi, et siseneda uuele rändlusturule eesmärgiga 
soodustada konkurentsi ja teha tarbijatele paremaid pakkumisi.

Muudatusettepanek 258
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates 1. juulist 2012 langeb SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, 1. 
juulist 2012 – 0,09 euroni, 1. juulist 2013 
– 0,07 euroni ja 1. juulist 2014 – 0,06 
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artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,10 eurot 30. juunini 
2016.

euroni. Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehindade reguleeritud 
ülempiir SMSi eurotariifi puhul 0,06 eurot
30. juunini 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 260
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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iga rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei 
või ületada 0,10 eurot. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on 
jaehindade reguleeritud ülempiir SMSi 
eurotariifi puhul 0,10 eurot 30. juunini 
2016.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 262
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, 1. 
juulist 2013 – 0,09 euroni, 1. juulist 2014 
– 0,06 euroni. Ilma et see piiraks artikli 19 
kohaldamist, on jaehindade reguleeritud 
ülempiir SMSi eurotariifi puhul 0,06 eurot
30. juunini 2017.

Or. en

Justification

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retails caps should be further decreased after 2012, following the 200% margin 
principle, the objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014. 
Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to 
carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 
19.

Muudatusettepanek 263
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Teenuseosutajad peavad 30. juuniks 
2012 kehtestama rändlussõnumiteenuste 
osutamise tehnilised tingimused, mis tuleb 
avaldada. Tehnilised tingimused tuleb 
lisada kõigile pakkumistele ning 
rändlusklientide arvetele. Rändlussõnum 
ei tohi ühelgi tingimusel jõuda saajani 
hiljem kui viis minutit pärast sõnumi 
saatmist. Saatjariigi teenuseosutajad ei 
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tohi oma rändlusklientidelt võtta mingit 
tasu rändlussõnumite eest, mis jõuavad 
saajani hiljem kui viis minutit pärast 
saatmist.

Or. ro

Muudatusettepanek 264
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Koduteenuseosutajad kohaldavad SMSi 
eurotariifi kõigi uute rändlusklientide 
suhtes, kes teadlikult ei vali teistsugust 
rändlussõnumi tariifi või rändlusteenuste 
tariifipaketti, mis hõlmab teistsugust 
reguleeritud rändlussõnumite tariifi.

5. Koduteenuseosutajad kohaldavad SMSi 
eurotariifi kõigi uute rändlusklientide 
suhtes, kes teadlikult ei vali artikli 4 lõike 
6 a tingimustele vastavat pakkumist või
teistsugust rändlussõnumi tariifi või 
rändlusteenuste tariifipaketti, mis hõlmab 
teistsugust reguleeritud rändlussõnumite 
tariifi.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

miinimumperioodi, mis ei ületa ühte kuud.
SMSi eurotariifi võib alati kombineerida 
eurotariifiga.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Alates 1. juulist 2012 peab piirialal 
tegutsev koduteenuseosutaja kehtestama 
SMSidele üleminekutariifiga tsooni, kus 
klient tasub tavamäära järgi, sõltumata 
riigist, kus kasutadaolev võrk asub.
Sõnumite üleminekutariif ei tohi ületada 
riigisisest hinda. See tsoon ulatub piirist 
mõlemale poole 10 km kaugusele.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Matthias Groote

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Koduteenuseosutajad võivad 
rändlussõnumeid vaid siis piirata, kui 
klient seda selgesõnaliselt nõuab või 
jõutakse arve kindla piirmäärani.

Or. de

Muudatusettepanek 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,25 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,15 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
0,10 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,10 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
rändlusteenuste osutajalt kõnealuse 
külastatava võrgu vahendusel reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste osutamise eest 
nõuda, ületada ühe megabaidi edastatud 
andmete eest turvalimiiti 0,05 eurot alates 
1. juulist 2012, alates 1. juulist 2013 –
0,04 eurot ja alates 1. juulist 2014 – 0,03 
eurot. Ilma et see piiraks artikli 19
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,03 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe gigabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 50 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 40 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
30 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe gigabaidi
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 30 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 273
Miloslav Ransdorf
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,05 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,04 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
0,03 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,03 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Käesolevas määruses sätestatud ohutud hinnalaed peaksid jätma konkurentide jaoks jae- ja 
hulgimüügihindade vahele piisavalt ruumi, et siseneda uuele rändlusturule eesmärgiga 
soodustada konkurentsi ja teha tarbijatele paremaid pakkumisi.

Muudatusettepanek 275
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 277
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,05 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,04 eurot ja alates 1. jaanuarist 
2014 – 0,03 eurot. Hulgihinna ülempiiri 
0,03 eurot ühe megabaidi eest kasutatakse 
30. juunini 2014, mil kodu- ja 
rändluskõnede hindade diferentseerimine 
pole enam võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
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Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 279
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi 
koduteenuseosutajalt kõnealuse külastatava 
võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,05 eurot, alates 1. juulist 
2013 – 0,04 eurot ja alates 1. juulist 2014 –
0,03 eurot. Ilma et see piiraks artikli 13 
kohaldamist, on reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise keskmise 
hulgihinna ülempiir ühe megabaidi 
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edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,10 eurot.

edastatud andmete eest kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni 0,03 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 281
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Andmemahtude mõõtmine ja keskmised 

hulgihinnad
Keskmiste hulgihindade juures, mida 
külastatava võrgu operaator võib 
rändluskliendi koduteenuseosutajalt 
kõnealuse külastatava võrgu vahendusel 
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reguleeritud andmeside-rändlusteenuste 
osutamise eest nõuda, mõõdetakse 
andmemahtusid terabaitides.

Or. de

Selgitus

Kuna telekommunikatsiooni vallas on tehniline areng väga kiire, on hädavajalik võtta 
hulgikaubanduses andmemahtude edastamise mõõtühikuks terabait.

Muudatusettepanek 282
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rändlusteenuse osutajad teevad 
kõikidele rändlusklientidele selgelt ja 
läbipaistvalt kättesaadavaks lõikes 2 
sätestatud andmeside eurotariifi. 
Kõnealune andmeside eurotariif ei sisalda 
liitumistasu ega muid kindlaksmääratud 
või jooksvaid tasusid ning seda võib 
kombineerida kõikide jaetariifidega.

1. Rändlusteenuse osutajad ei 
diskrimineeri rändluskliente 
koduklientidega võrreldes oluliselt 
suuremate marginaalide ja kõrgemate 
hindadega ning teevad kõikidele 
rändlusklientidele selgelt ja läbipaistvalt 
kättesaadavaks lõikes 2 sätestatud 
andmeside eurotariifi. Kõnealune 
andmeside eurotariif ei sisalda liitumistasu 
ega muid kindlaksmääratud või jooksvaid 
tasusid ning seda võib kombineerida 
kõikide jaetariifidega.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rändlusteenuse osutajad teevad 
kõikidele rändlusklientidele selgelt ja 

1. Rändlusteenuse osutajad teevad 
kõikidele rändlusklientidele selgelt ja 
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läbipaistvalt kättesaadavaks lõikes 2 
sätestatud andmeside eurotariifi. 
Kõnealune andmeside eurotariif ei sisalda 
liitumistasu ega muid kindlaksmääratud 
või jooksvaid tasusid ning seda võib 
kombineerida kõikide jaetariifidega.

läbipaistvalt kättesaadavaks lõikes 2 
sätestatud andmeside eurotariifi. 
Kõnealune andmeside eurotariif ei sisalda 
liitumistasu ega muid kindlaksmääratud 
või jooksvaid tasusid ning seda võib 
kombineerida kõikide jaetariifidega.
Igasuguse andmekasutuse, eriti 
internetikõnedele ja muudele sarnastele 
teenustele ligipääsu suhtes hõlmab 
eurotariif võrgu neutraalsuse põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 285
Seán Kelly

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



PE478.645v01-00 48/89 AM\888051ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,15 eurot megabaidi eest.
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,12 eurole
ja 0,09 eurole kasutatud megabaidi eest.
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,09 
eurot 30. juunini 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 287
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,15 eurot megabaidi eest.
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. jaanuaril 2014 vastavalt 0,12 
eurole ja 0,09 eurole kasutatud megabaidi 
eest. Jaehinna reguleeritud ülempiir 
kasutatud megabaidi eest on 0,09 eurot 30. 
juunini 2014, mil kodu- ja rändluskõnede 
hindade diferentseerimine pole enam 
võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 289
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 290
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,75 eurot megabaidi eest.
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,50 eurole
ja 0,25 eurole kasutatud megabaidi eest.
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
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kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,50 
eurot 30. juunini 2016.

kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,25
eurot 30. juunini 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolevas määruses sätestatud ohutud hinnalaed peaksid jätma konkurentide jaoks jae- ja 
hulgimüügihindade vahele piisavalt ruumi, et siseneda uuele rändlusturule eesmärgiga 
soodustada konkurentsi ja teha tarbijatele paremaid pakkumisi.

Muudatusettepanek 292
Niki Tzavela

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 293
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 100 eurot gigabaidi eest.
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 60 eurole ja 
30 eurole kasutatud gigabaidi eest. Ilma et 
see piiraks artiklite 13 ja 19 kohaldamist, 
on jaehinna reguleeritud ülempiir kasutatud 
gigabaidi eest 30 eurot 30. juunini 2016.

Or. en
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Muudatusettepanek 294
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,25 eurot megabaidi eest.
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,15 eurole
ja 0,10 eurole kasutatud megabaidi eest.
Ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, 
on jaehinna reguleeritud ülempiir kasutatud 
megabaidi eest 0,10 eurot 30. juunini 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 20 eurot gigabaidi eest. Jaehinna 
ülempiir andmeside-rändlusteenuste 
osutamise eest alla ühe gigabaidi on 
proportsionaalne hinnaga 20 eurot 
gigabaidi kohta. Ilma et see piiraks 
artiklite 13 ja 19 kohaldamist, on jaehinna 
reguleeritud ülempiir kasutatud gigabaidi
eest 20 eurot 30. juunini 2016.
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Or. en

Muudatusettepanek 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,50 eurot megabaidi eest.
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,30 eurole
ja 0,20 eurole kasutatud megabaidi eest.
Ilma et see piiraks artiklite 13 ja 19 
kohaldamist, on jaehinna reguleeritud 
ülempiir kasutatud megabaidi eest 0,20 
eurot 30. juunini 2016. 
Koduteenuseosutajad ei tohi 
rändlusklientidelt nõuda lisatasusid 
internetikõnede või muude samalaadsete 
rakenduste või teenuste kasutamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Justification

It is suggested to ensure a 200% margin after 2014, as recommended by the BEREC in its 
“Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming”. In this 
document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the Commission between 
some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify. Smaller gaps (in 
general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient room for new 
entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not develop 
sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such 
objective: the retail caps should be decreased following the 200% margin principle, the 
objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposal for 2014. Such levels 
should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an 
in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 19.

Muudatusettepanek 298
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada 0,45 eurot megabaidi eest.
Kasutatud andmete piirhind langeb 1. juulil 
2013 ja 1. juulil 2014 vastavalt 0,35 eurole
ja 0,25 eurole kasutatud megabaidi eest.
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Or. ro

Muudatusettepanek 299
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga rändlusteenuse osutaja nõuab 
rändlusklientidelt selliste reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste osutamise eest, 
mille suhtes kohaldatakse andmeside 
eurotariifi, tasu kilobaidipõhiselt.

Iga rändlusteenuse osutaja nõuab 
rändlusklientidelt selliste reguleeritud
andmeside-rändlusteenuste osutamise eest, 
mille suhtes kohaldatakse andmeside 
eurotariifi, tasu megabaidipõhiselt.

Or. ro

Muudatusettepanek 300
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alates 1. juulist 2012 kohaldavad 
koduteenuseosutajad andmeside eurotariifi 
kõigi uute rändlusklientide suhtes, kes 
teadlikult ei vali teistsugust andmeside-
rändlusteenuse tariifi või rändlusteenuste 
tariifipaketti, mis hõlmab teistsugust 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuste 
tariifi.

4. Alates 1. juulist 2012 kohaldavad 
koduteenuseosutajad andmeside eurotariifi 
kõigi uute rändlusklientide suhtes, kes 
teadlikult ei vali artikli 4 lõike 6 a 
tingimustele vastavat pakkumist või
teistsugust andmeside-rändlusteenuse 
tariifi või rändlusteenuste tariifipaketti, mis 
hõlmab teistsugust reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste tariifi.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Alates 1. juulist 2012 peab piirialal 
tegutsev koduteenuseosutaja kehtestama 
andmesideteenustele üleminekutariifiga 
tsooni, kus klient tasub tavamäära järgi, 
sõltumata riigist, kus kasutadaolev võrk 
asub. Andmesideteenuste üleminekutariif 
ei tohi ületada riigisisest hinda. See tsoon 
ulatub piirist mõlemale poole 10 km 
kaugusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 303
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Andmemahtude mõõtmine ja jaehinnad

Eurotariifi keskmiste jaehindade juures, 
mida koduteenuseosutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
mõõdetakse andmemahtusid gigabaitides.

Or. de

Selgitus

Kuna telekommunikatsiooni vallas on tehniline areng väga kiire, on hädavajalik võtta 
jaekaubanduses andmemahtude edastamise mõõtühikuks gigabait.

Muudatusettepanek 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Ühtne tariif

Peale olemasolevate tariifide võimaldavad 
nii riigisisest kui rändlussideteenust 
pakkuvad teenuseosutajad alates 1. juulist 
2015 kõikidele oma klientidele kõnede, 
SMSide ja andmeside jaoks ühtse, 
ühesugust hinda pakkuva tariifi, ja 
avaldavad sellekohase teabe, sõltumata 
sellest, kas klient on rändlusklient või 
mitte.
Ühtne tariif ei tohi ületada hinna 
ülempiiri, mis on sätestatud artikli 7 
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lõikega 2, artikli 9 lõikega 2 ja artikli 12 
lõikega 2.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud
Hulgi- ja jaehindade ülempiiri 

kohaldamise ennetähtaegse lõpetamise 
tingimused

1. Selleks et hinnata rändlusturu 
konkurentsivõimelist arengut, kogub 
BEREC korrapäraselt andmeid kõne-, 
SMS- ja andmeside-rändlusteenuste jae-
ja hulgihindade kujunemise kohta. 
Nimetatud andmed esitatakse komisjonile 
vähemalt kaks korda aastas. Komisjon 
avalikustab need andmed.
2. Kui pärast 30. juunit 2018 langeb 
teatava rändlusteenuse (kõne, SMS või 
andmeside) keskmine hulgihind eri 
rühmadesse kuuluvate operaatorite 
vahelise tasakaalustamata andmeliikluse 
tõttu 75 %-le artikli 6 lõikes 2, artikli 8 
lõikes 1 ja artikli 11 lõikes 1 sätestatud 
hulgihindade ülempiirist või alla selle, 
lõpetatakse asjaomase rändlusteenuse 
suhtes kehtestatud hulgihindade ülempiiri 
kohaldamine. Komisjon kontrollib 
BERECi kogutud turuandmete põhjal 
korrapäraselt, kas nimetatud tingimus on 
täidetud, ja kui see on nii, avaldab ta 
Euroopa Liidu Teataja C-seerias 
viivitamata andmed, millega tõendatakse, 
et asjaomase teenuse suhtes ei kohaldata 
enam hulgihindade ülempiiri.
3. Kui pärast artiklis 5 osutatud 



PE478.645v01-00 60/89 AM\888051ET.doc

ET

rändlusteenuste eraldi müügi rakendamist 
ja enne 1. juulit 2016 langeb keskmine 
jaehind kogu liidus 75 %-le artikli 7 lõikes 
2, artikli 9 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 2 
sätestatud jaehindade ülempiirist või alla 
selle, lõpetatakse asjaomase 
rändlusteenuse suhtes kehtestatud 
jaehindade ülempiiri kohaldamine. 
Komisjon kontrollib BERECi kogutud
turuandmete põhjal korrapäraselt, kas 
nimetatud tingimus on täidetud, ja kui see 
on nii, avaldab ta Euroopa Liidu Teataja 
C-seerias viivitamata andmed, millega 
tõendatakse, et asjaomase teenuse suhtes 
ei kohaldata enam jaehindade ülempiiri.
4. Asjaomaste hindade ülempiiri 
kohaldamine lõpetatakse alates selle kuu 
esimesest päevast, mil avaldati andmed, 
millega tõendatakse, et vastavalt lõikes 2 
või 3 sätestatud tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui pärast 30. juunit 2018 langeb teatava 
rändlusteenuse (kõne, SMS või andmeside) 
keskmine hulgihind eri rühmadesse 
kuuluvate operaatorite vahelise 
tasakaalustamata andmeliikluse tõttu 75 %-
le artikli 6 lõikes 2, artikli 8 lõikes 1 ja 
artikli 11 lõikes 1 sätestatud hulgihindade 
ülempiirist või alla selle, lõpetatakse 
asjaomase rändlusteenuse suhtes 
kehtestatud hulgihindade ülempiiri 
kohaldamine. Komisjon kontrollib 
BERECi kogutud turuandmete põhjal 
korrapäraselt, kas nimetatud tingimus on 

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

täidetud, ja kui see on nii, avaldab ta 
Euroopa Liidu Teataja C-seerias 
viivitamata andmed, millega tõendatakse, 
et asjaomase teenuse suhtes ei kohaldata 
enam hulgihindade ülempiiri.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 308
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2



PE478.645v01-00 62/89 AM\888051ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pärast artiklis 5 osutatud 
rändlusteenuste eraldi müügi rakendamist 
ja enne 1. juulit 2016 langeb keskmine 
jaehind kogu liidus 75 %-le artikli 7 lõikes 
2, artikli 9 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 2 
sätestatud jaehindade ülempiirist või alla 
selle, lõpetatakse asjaomase rändlusteenuse 
suhtes kehtestatud jaehindade ülempiiri 
kohaldamine. Komisjon kontrollib 
BERECi kogutud turuandmete põhjal 
korrapäraselt, kas nimetatud tingimus on 
täidetud, ja kui see on nii, avaldab ta 
Euroopa Liidu Teataja C-seerias 

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

viivitamata andmed, millega tõendatakse, 
et asjaomase teenuse suhtes ei kohaldata 
enam jaehindade ülempiiri.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pärast artiklis 5 osutatud 
rändlusteenuste eraldi müügi rakendamist 
ja enne 1. juulit 2016 langeb keskmine 
jaehind kogu liidus 75 %-le artikli 7 lõikes 
2, artikli 9 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 2 
sätestatud jaehindade ülempiirist või alla 
selle, lõpetatakse asjaomase 
rändlusteenuse suhtes kehtestatud 
jaehindade ülempiiri kohaldamine.
Komisjon kontrollib BERECi kogutud 
turuandmete põhjal korrapäraselt, kas
nimetatud tingimus on täidetud, ja kui see 
on nii, avaldab ta Euroopa Liidu Teataja 
C-seerias viivitamata andmed, millega 
tõendatakse, et asjaomase teenuse suhtes ei 
kohaldata enam jaehindade ülempiiri.

3. Artikli 7 lõikes 2, artikli 9 lõikes 2 ja 
artikli 12 lõikes 2 sätestatud jaehindade 
ülempiiri kohaldamine lõpetatakse, kui 
tõepoolest on saavutatud mobiilside ühtne 
turg ühtse tariifiga, millega välistatakse 
EU-side diskrimineerivad hinnad 
võrreldes riigisisese sidega. Kui nimetatud 
tingimus on täidetud, avaldab komisjon
Euroopa Liidu Teataja C-seerias 
viivitamata, et asjaomase teenuse suhtes ei 
kohaldata enam jaehindade ülempiiri.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pärast artiklis 5 osutatud 
rändlusteenuste eraldi müügi rakendamist 
ja enne 1. juulit 2016 langeb keskmine 

välja jäetud
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jaehind kogu liidus 75 %-le artikli 7 lõikes 
2, artikli 9 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 2 
sätestatud jaehindade ülempiirist või alla 
selle, lõpetatakse asjaomase 
rändlusteenuse suhtes kehtestatud 
jaehindade ülempiiri kohaldamine. 
Komisjon kontrollib BERECi kogutud 
turuandmete põhjal korrapäraselt, kas 
nimetatud tingimus on täidetud, ja kui see 
on nii, avaldab ta Euroopa Liidu Teataja 
C-seerias viivitamata andmed, millega 
tõendatakse, et asjaomase teenuse suhtes 
ei kohaldata enam jaehindade ülempiiri.

Or. ro

Muudatusettepanek 312
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Asjaomaste hindade ülempiiri 
kohaldamine lõpetatakse alates selle kuu 
esimesest päevast, mil avaldati andmed, 
millega tõendatakse, et vastavalt lõikes 2 
või 3 sätestatud tingimused on täidetud.

4. Asjaomaste hindade ülempiir tuleks 
tühistada siis ja ainult siis, kui on kindel, 
et turujõud on piisavad hindade 
piiramiseks seaduseandjate poolt 
asjakohaseks peetud määral terve ELi 
ulatuses nii tavareisijatele kui 
korduvrändlejatele.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeritud rändluskõnede ja 
rändlussõnumite jaehindade läbipaistvus

Rändluskõnede ja rändlussõnumite 
jaehindade läbipaistvus
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Or. en

Muudatusettepanek 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 315
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et juhtida rändluskliendi 
tähelepanu asjaolule, et talle kehtivad kõne 
tegemisel või vastuvõtmisel või SMSi 
saatmisel rändlustasud, annab iga 
koduteenuseosutaja kliendile teise 
liikmesriiki, mis ei ole tema koduvõrgu 

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

ole tema koduvõrgu riik, sisenemisel 
sõnumiteenuse abil automaatselt, ilma 
ülearuse viivituseta ja tasuta isikustatud 
baashinnateavet rändlustasude kohta (koos 
käibemaksuga), mida kohaldatakse selle 
kliendi suhtes kõnede tegemisel ja 
vastuvõtmisel ning SMSide saatmisel 
külastatavas liikmesriigis või kolmandas 
riigis, välja arvatud juhul, kui klient on 
teavitanud koduteenuseosutajat, et ei soovi 
nimetatud teenust.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eriti peaksid olema arvešoki eest kaitstud alaealised.
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Muudatusettepanek 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) külastatavas liikmesriigis reguleeritud 
rändlussõnumeid saates.

b) külastatavas riigis reguleeritud 
rändlussõnumeid saates.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) külastatavas liikmesriigis reguleeritud
rändlussõnumeid saates.

b) külastatavas riigis rändlussõnumeid 
saates.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Eriti peaksid olema arvešoki eest kaitstud alaealised.

Muudatusettepanek 320
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 321
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks lõikele 1 on kliendil õigus
sõltumata oma asukohast liidus taotleda ja 
saada mobiilitelefonikõne või SMSi kaudu 
tasuta üksikasjalikumat isikustatud 
hinnateavet külastatavas võrgus 

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

andmesideteenuste suhtes kohaldatavate 
rändlustasude kohta ning ka teavet 
käesoleva määruse alusel kohaldatavate 
läbipaistvusmeetmete kohta. Selline taotlus 
esitatakse koduteenuseosutaja poolt selleks 
otstarbeks määratud tasuta numbrile.
Lõikes 1 sätestatud kohustusi ei kohaldata 
mobiilsidet kasutavate masinatevahelise 
(M2M) teabevahetuse seadmete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – esimene lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutajad annavad kõikidele 
kasutajatele täieliku teabe selle kohta, 
kuidas vältida tahtmatuid rändlustasusid.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koduteenuseosutajad tagavad, et kõik 
nende rändluskliendid on teadlikud
eurotariifi, SMSi eurotariifi ja andmeside 
eurotariifi kättesaadavusest. Eelkõige 
teavitavad nad kõiki oma rändluskliente 
selgelt ja erapooletult eurotariifiga seotud 
tingimustest, SMSi eurotariifiga seotud 
tingimustest ja 30. juuniks 2012 andmeside 
eurotariifiga seotud tingimustest, nagu on 

Koduteenuseosutajad teavitavad aktiivselt 
kõiki oma rändluskliente eurotariifi, SMSi 
eurotariifi ja andmeside eurotariifi 
kättesaadavusest. Eelkõige teavitavad nad 
kõiki oma rändluskliente selgelt ja 
erapooletult eurotariifiga seotud 
tingimustest, SMSi eurotariifiga seotud 
tingimustest ja 30. juuniks 2012 andmeside 
eurotariifiga seotud tingimustest, nagu on 
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kindlaks määratud artiklis 12. Seejärel 
saadavad nad kõikidele muu tariifi valinud 
klientidele mõistlike ajavahemike järel 
meeldetuletuse.

kindlaks määratud artiklis 12. Seejärel 
saadavad nad kõikidele muu tariifi valinud 
klientidele mõistlike ajavahemike järel 
meeldetuletuse.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõik koduteenuseosutajad peavad 
pakkuma kõigile oma klientidele 
võimalust valida teadlikult ja tasuta 
selline moodus, mis annaks teavet senise 
tarbimise kohta selles vääringus, milles 
kliendile esitatakse arve reguleeritud 
kõne- ja sõnumiteenuste rändluse 
kasutamise eest väljaspool ELi riike, ning 
millega oleks tagatud, et rändlusteenuste 
kasutamise kogukulud ei ületaks teatavas 
kindlas ajavahemikus kindlaksmääratud 
rahalist ülempiiri ilma kliendi 
selgesõnalise nõusolekuta.
Selleks peab koduteenuseosutaja 
pakkuma kindlaksmääratud 
kasutusperioodi kohta ühte või mitut 
rahalist ülempiiri, eeldusel, et klienti on 
vastavatest piiridest ette teavitatud. Üks 
nendest ülempiiridest (vaikimisi rahaline 
ülempiir) igakuise arveldusperioodi kohta 
saadaolevate tasude puhul peab olema 
ligikaudu 50 eurot (ilma käibemaksuta), 
kuid mitte üle selle. Lisaks võivad 
koduteenuseosutajad pakkuda oma 
klientidele muid limiite, millel on 
erinevad, st kõrgemad või madalamad 
igakuised rahalised ülempiirid.
Kõikide klientide suhtes, kes ei ole 
otsustanud muu ülempiiri kasuks, 
kohaldatakse teises ja kolmandas lõigus 



AM\888051ET.doc 71/89 PE478.645v01-00

ET

nimetatud vaikimisi ülempiiri. Alla 18-
aastaste kliendi jaoks peab ülempiir 
igakuise arveldusperioodi kohta 
saadaolevate tasude puhul olema 
ligikaudu 20 eurot (ilma käibemaksuta), 
kuid mitte üle selle.
Iga koduteenuseosutaja tagab ka, et 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse saadetakse asjakohane teade, 
näiteks SMS-sõnumiga, kui summaarne 
sõnumi- ja kõneteenuste rändluse 
kasutamine on jõudnud 50%ni ja 80%ni 
kokkulepitud rahalisest ülempiirist.
Kliendil, kes on vähemalt 18-aastane, on 
õigus nõuda oma operaatorilt selliste 
teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal 
ja tasuta nõuda koduteenuseosutajalt 
uuesti teenuse osutamist.
Juhul kui rahaline ülempiir ületatakse 
muul moel, saadetakse teade 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse. Teates kirjeldatakse korda, 
mida klient peab järgima, kui ta soovib, et 
nende teenuste osutamist jätkataks, ning 
kulu, mis on seotud iga uue kasutatava 
ühikuga. Kui klient ei vasta selliselt, nagu 
teates viidatud, lõpetab 
koduteenuseosutaja kohe rändluskliendile 
sõnumi- ja kõnerändlusteenuste 
osutamise ja selle eest tasu võtmise seniks, 
kuni rändlusklient ei ole taotlenud 
kõnealuste teenuste osutamise jätkamist 
või taasalustamist.
Kui klient avaldab soovi kasutada rahalist 
ülempiiri või loobuda selle kasutamisest, 
tuleb muudatus teha ühe tööpäeva jooksul 
alates avalduse saamisest tasuta, 
kusjuures on keelatud seada tingimusi või 
piiranguid, mis on seotud liitumislepingu 
muude osadega.

Or. en

Selgitus

Arvešoki sätet tuleks sõnumi- ja kõnerändlusteenustele kohaldada ka siis, kui rändlus toimub 
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väljapool ELi.

Muudatusettepanek 325
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Koduteenuseosutajad võimaldavad 
klientidel teha tasuta päringuid nii 
kasutatud rändluskõnede ja 
rändlussõnumite arvu kui maksumuse 
kohta. Teave peab olema kättesaadav 
hiljemalt järgmisel päeval.

Or. de

Muudatusettepanek 326
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Kui muu liikmesriigi alasse saadetud 
SMSi edastamine ebaõnnestub, peab 
teenuseosutaja sellest klienti SMSi teel 
viivitamatult teavitama.

Or. de

Selgitus

Täieliku piiriülese side tagamiseks peab SMSi edastamine olema garanteeritud.

Muudatusettepanek 327
Giles Chichester
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ettemaksukliente, kelle krediiti automaatselt uuendatakse, tuleks jätkuvalt arvešoki eest 
kaitsta ja me leiame, et algselt kavandatud tekstiga on võimalus, et sellised tarbijad jäetakse 
tahtmatult kohaldamisalast välja. Teame ka, et leidub ettemaksukliente, kes praegusi 
kohustusi silmas pidades andmeside rändlusteenust ei kasutaks.

Muudatusettepanek 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

andmeside-rändlusteenustega seotud 
kulusid kooskõlas lõigetega 2 ja 3. Lõikes 
3 osutatud kaitsemehhanisme ei kohaldata 
ettemaksuklientide suhtes, kes kasutavad 
ettemaksuteenuseid ilma raha automaatse 
juurdekandmiseta.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 330
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral teavitavad
koduteenuseosutajad oma kliente enne 
lepingu sõlmimist ja reeglipäraselt pärast 
seda ohust, mis on seotud automaatse ja 

Koduteenuseosutajad teavitavad oma 
kliente enne lepingu sõlmimist ja 
reeglipäraselt pärast seda ohust, mis on 
seotud automaatse ja kontrollimatu 



AM\888051ET.doc 75/89 PE478.645v01-00

ET

kontrollimatu andmerändlusühenduse ja 
andmete allalaadimisega. Lisaks selgitavad 
koduteenuse osutajad oma klientidele 
selgelt ja mõistetavalt, kuidas neid 
automaatseid andmerändlusühendusi välja 
lülitada, et vältida andmeside-
rändlusteenuste kontrollimatut tarbimist.

andmerändlusühenduse ja andmete 
allalaadimisega. Lisaks selgitavad 
koduteenuse osutajad oma klientidele 
selgelt ja mõistetavalt, kuidas neid 
automaatseid andmerändlusühendusi välja 
lülitada, et vältida andmeside-
rändlusteenuste kontrollimatut tarbimist.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 332
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koduteenuseosutaja teavitab 
rändlusklienti automaatsõnumiga 
rändlemisest ja esitab talle baashinnateabe 
asjaomases liikmesriigis tema suhtes 

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

riigis tema suhtes reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste pakkumise puhul kehtiva 
tasu kohta, välja arvatud juhul, kui klient 
on teavitanud koduteenuseosutajat, et ei 
soovi nimetatud teenust.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

aastane, on teavitanud 
koduteenuseosutajat, et ei soovi nimetatud 
teenust.

Or. en

Selgitus

Eriti peaksid olema arvešoki eest kaitstud alaealised.

Muudatusettepanek 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 336
Teresa Riera Madurell

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eriti peaksid olema arvešoki eest kaitstud alaealised.

Muudatusettepanek 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eriti peaksid olema arvešoki eest kaitstud alaealised.

Muudatusettepanek 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Iga koduteenuseosutaja tagab ka, et 
rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse 
seadmesse saadetakse asjakohane teade, 
näiteks SMS-sõnumiga, elektronpostiga 
või arvuti hüpikakna kaudu, kui 
andmeside-rändlusteenuste kasutamine on 
jõudnud 50%ni ja 80%ni kokkulepitud 
rahalisest või andmete mahu ülempiirist.
Kliendil, kes on vähemalt 18-aastane, on 
õigus nõuda oma operaatorilt selliste 
teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal ja 
tasuta nõuda koduteenuseosutajalt uuesti 
teenuse osutamist.

Or. en

Selgitus

Eriti peaksid olema arvešoki eest kaitstud alaealised.

Muudatusettepanek 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Hinnavõrdlus

Kõik kõne-, sõnumi- ja 
andmesiderändluse jaeteenuste hinnad, 
millest klienti teavitatakse, peavad 
sisaldama käibemaksu.
Komisjon jälgib ka hoolikalt operaatorite 
poolt klientidele pakutavate erinevate 
tariifide läbipaistvust ja võrreldavust ning 
teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
edaspidistest meetmetest, mis on vajalikud 
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selleks, et tarbijad saaksid neid tariife 
hõlpsasti võrrelda ja nii ühelt operaatorilt 
teisele ülemineku üle otsustada. 

Or. en

Selgitus

Praegu pole võimalik erinevate operaatorite pakutavaid erinevaid mobiiltelefonitariife 
hõlpsasti võrrelda, sest nende iseloom ja paketid on keerukad. Seda peaks komisjon jälgima.
Samuti tuleb maksumuse varjamise vältimiseks teha selgeks, et kõik hinnad, mille kohta 
tarbija teavet saab, peavad sisaldama käibemaksu.

Muudatusettepanek 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 
meetmed ja karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Need peavad hõlmama kohustust maksta 
abonendile hüvitist juhul, kui 
teenuseosutaja lükkab edasi või takistab 
abonendi üleminekut alternatiivsele 
rändlusteenuseosutajale. Liikmesriigid 
teatavad neist sätetest komisjonile hiljemalt 
30. märtsiks 2012 ning annavad 
viivitamata teada edaspidistest 
muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Et tuua mobiiltelefoniside ühtsesse 
turgu vajalikke muudatusi, nagu nähakse 
ette artiklis 4 a, esitab komisjon hiljemalt 
1. jaanuariks 2013 pärast BERECi ja 
teiste asjassepuutuvate sidusgruppidega
konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule uue ettepaneku, mis peaks 
hõlmama ka ettepanekut hulgihindade 
ülempiiride ajakohastamise kohta 
ajavahemikuks 1. juulist 2016 kuni 30. 
juunini 2020, võttes arvesse suundumusi
kõne-, sõnumi- ja andmeside 
rändlusteenuste osutamise hulgihindades:

Or. en

Muudatusettepanek 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 346
Adina-Ioana Vălean
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kõige tähtsam on riigisiseste ja rändlustariifide hinnaerinevus.

Muudatusettepanek 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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helistamistavadega kliendid;

Or. en

Muudatusettepanek 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– seda, mil määral on kliendid kasu saanud 
mobiilsideteenuste kulude vähenemisest 
ning mitmesugustest tariifidest ja toodetest, 
mida saavad kasutada eri 
helistamistavadega kliendid;

Or. en

Muudatusettepanek 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – viies taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– seda, mil määral on artiklites 3 ja 4 
sätestatud struktuursed lahendused aidanud 
kaasa konkurentsi arendamisele 
rändlusturul, et tuua kaasa üks ühtne 
tariif.

Or. en

Muudatusettepanek 355
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – viies a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- operaatorite poolt struktuurse lahenduse 
rakendamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 356
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – viies b taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- millises ulatuses artikli 4 lõikes 6 a 
kehtestatud klausel on aidanud kaasa 
käesoleva määruse eesmärkide täitmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui aruandest nähtub, et käesoleva 
määrusega ettenähtud struktuursetest 
meetmetest ei piisa tarbijate hüvangu 
eesmärgil rändlusturul konkurentsi 
edendamiseks, et tuua kaasa üks ühtne 
tariif, võib komisjon teha Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku teha 
mobiilside tegeliku ühtse turu jaoks 
vajalikud tehnilised ja struktuursed 
muudatused, mis tooksid kaasa ühtse 
tariifi, millega välistatakse EU-side 
diskrimineerivad hinnad võrreldes 
riigisisese sidega.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle kehtivus lõpeb 30. juunil 1 2022. Komisjon hindab määrust hiljemalt 30. 
juuniks 2020, võttes aluseks saadud 
kogemused ja määruse rakendamises 
tehtud edusammud, ning esitab mis tahes 
vajalikud ettepanekud.

Or. ro


