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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud)
(KOM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0402),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0190/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (...) arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee (...) arvamust2,

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta3,

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 25. 
novembri 2011. aasta kirja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes 
kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

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

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

                                               
1 ELT C 0, 0.0.0000 lk 0 / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 ELT C 0, 0.0.0000 lk 0 / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
3 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Järjekindluse ja õiguskindluse huvides tuleks selgitada, et juurdepääsu käsitleva direktiivi 
asjakohaseid sätteid, sealhulgas neid, milles käsitletakse mittediskrimineerimist ja 
koostalitlusvõimet, kohaldatakse ka käesoleva määruse kohase pääsu tehnilistele 
üksikasjadele.
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Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Tarbijatel peab olema
tarbijasõbralikul viisil õigus osta 
rändlusteenuseid oma riigisisesest 
mobiilsidepaketist eraldi. Praegu on 
mitmeid viise selleks, kuidas 
rändlusteenuste eraldi müümise viisi 
võiks tehniliselt rakendada, sealhulgas 
kaks IMSId (kaks eraldi rahvusvahelist 
mobiilside tunnust samal SIM-kaardil), 
üks IMSI (ühe rahvusvahelise mobiilside 
tunnuse jagamine kodu- ja 
rändlusteenuseosutaja vahel) ning kahe 
ja ühe IMSI kombinatsioonid koos tellija 
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õigusega minna üle teenuseosutaja võrku 
külastatavas riigis (lokaalne kasutus). 
Kuigi käesoleva määrusega ei peaks 
sätestama konkreetseid tehnilisi 
lahendusi, et saavutada rändlusteenuste
eraldi müümise võimaldamisega seotud 
eesmärk, vaid tuleks sillutada teed kõige 
tulemuslikuma ja tõhusama lahenduse 
jaoks, sealhulgas kombineeritud 
lahendused, mille töötab välja BEREC 
tihedas koostöös komisjoniga, tuleks 
sätestada olulised nõuded seoses tehniliste 
omadustega, mis peaksid olema täidetud 
iga rändlusteenuste eraldi müümise viisi 
puhul. Oluliste nõuete osana tuleks
kehtestada kooskõlastatult kogu liidus 
selline võimalus, et tarbijad saaksid kiirelt 
ja lihtsalt valida rändlusteenuste jaoks
erineva teenuseosutaja, muutmata 
seejuures oma numbrit, kuivõrd kõikjal 
liidus osutatakse sama kvaliteediga 
rändlusteenuseid. Rändlust väljaspool liitu 
või kolmandate riikide kodanike rändlust 
liidu sees ei tohiks takistada. Oluliste 
nõuete kohaselt tuleks mis tahes tehnilise 
lahenduse puhul tagada teenuste 
koostalitlusvõime.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega tuleks sätestada olulised kriteeriumid, mis peaksid olema täidetud iga 
rändlusteenuste eraldi müümise viisi puhul, kuid mitte määrata kindlaks konkreetseid tehnilisi 
meetodeid.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Selle tagamiseks, et kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenuste hulgi- ja 
jaehindu käsitlevad reguleerivad 
kohustused ei kehti kauem kui on vajalik 
seni, kuni mil struktuursed lahendused on 

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

täies ulatuses ja konkurents on rändlusturul 
piisavalt välja kujunenud, vaatab komisjon 
käesoleva määruse toimimise 2016. aastal 
üle ja analüüsib, kas määruse eesmärgid
on saavutatud.

Or. en

Selgitus

Hulgi- ega jaehindade ülempiir tuleks kaotada üksnes juhul, kui valitseb tulemuslik 
konkurents. Seetõttu tuleks selle otsuse tegemine jätta vahekokkuvõtte – mis tuleks läbi viia 
2016. aastal – tegemise ajale, et jätta piisavalt aega konkurentsil põhinevate või struktuursete 
meetmete arendamiseks.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66 a) Euroopa Liidu reguleeritud 
rändlustariifide ja tarbijate poolt 
väljaspool liitu reisides makstavate 
rändlustariifide vahel on suured 
erinevused, kuna viimatimainitud tariifid 
on liidus kehtivate hindadega võrreldes 
kõrged. Kuna puudub järjekindel 
lähenemisviis väljaspool liitu toimuva 
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rändluse läbipaistvus- ja turvameetmete 
suhtes, ei ole tarbijad kindlad oma 
õigustes ning hoiduvad välismaal viibides 
seetõttu sageli mobiilsideteenuste 
kasutamisest. See avaldab 
rändlusteenuste siseturu arengule 
kaudselt ebasoodsat mõju. Seda probleemi 
on seetõttu vaja käsitleda nii, et teatavaid 
läbipaistvus- ja turvameetmeid 
kohaldatakse ka väljaspool liitu 
osutatavate rändlusteenuste suhtes.

Or. en

Selgitus

Kuna tarbijatel on ikka veel oht saada kolmandatesse riikidesse reisimise korral arvetega 
seotud halbu üllatusi, tuleks teatavaid turvasätteid laiendada ka väljaspool liitu osutatavatele 
rändlusteenustele (kõne-, SMS- ja andmesideteenus). Käesolev muudatusettepanek on osa 
sellesisuliste muudatusettepanekute paketist. Teised asjaomased muudatusettepanekud on 
muudatusettepanekud 6, 8–9, 40–43, 46 (osaliselt) ja 47–50. 

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(67) Rändlusteenuste kasutamise jaehinna 
suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja 
selleks, et aidata rändlusklientidel 
otsustada, kuidas oma mobiiltelefoni 
välismaal viibides kasutada, kui nad 
reisivad kas Euroopa Liidus või väljaspool 
liitu, peaksid mobiilsideteenuste osutajad 
võimaldama oma rändlusklientidel saada 
kergesti tasuta teavet neile külastatavas
riigis rändlusteenuste kasutamisel
kohaldatavate rändlustasude kohta. Peale 
selle peaksid teenuseosutajad andma oma 
klientidele, tingimusel et nad asuvad 
liidus, nende soovi korral ja tasuta 
lisateavet telefonikõnede tegemise 
või vastuvõtmise ning samuti SMSide, 
MMSide ja muude andmesideteenuste 
saatmise ja vastuvõtmise minuti- või 
andmeühikutasude (koos käibemaksuga) 
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teatavatel kliendirühmadel võib olla 
rändlustasude kohta piisavalt teavet, 
peaksid operaatorid pakkuma võimalust 
nimetatud automaatsest sõnumiteenusest 
kergesti loobuda.

kohta külastatavas liikmesriigis. Kuna 
teatavatel kliendirühmadel võib olla 
rändlustasude kohta piisavalt teavet, 
peaksid operaatorid pakkuma võimalust 
nimetatud automaatsest sõnumiteenusest 
kergesti loobuda.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kuigi eraldamine võib eri mobiilsideteenuste tasud muuta läbipaistvamateks, võib see ka 
muuta tariifid üha keerukamateks. Seetõttu peavad koduteenuseosutajad oma klienti selgel 
viisil teavitama võimalusest valida alternatiivne rändlusteenuseosutaja. Tarbijatele tuleb ka 
pakkuda arusaadavat ja läbipaistvat teavet hindade ja teenuse omaduste kohta.
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Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus
Euroopa tarbijatel on praegu automaatne kaitse andmeside-rändlusteenuste arvetega seotud 
halbade üllatuste vastu. Järelmaksu- ja ettemaksuklientidel peaks olema samal tasemel kaitse.
Seetõttu ei tohiks ettemaksuklientidele kehtivat kaitsemehhanismi kaotada.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus
BERECi osutatud probleemidele reageerimiseks tuleks MMSid andmeside-rändlusteenuse 
määratlusest välja jätta, samal ajal kui neile kohaldataks endiselt läbipaistvusega seotud 
sätteid.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuigi komisjoni ettepanek osutab selles suunas (kaks IMSId), mis raportööri arvates oleks 
tehniliselt teostatav viis edendada tarbija valikuvõimalusi ja konkurentsi, võib olla ka muid 
lahendusi, näiteks ühe IMSI kombineerimine lokaalse kasutusega, mis võib kokkuvõttes 
osutuda atraktiivsemaks lahenduseks. Asjaomane määrus peaks põhimõtteliselt olema 
neutraalne eraldamiseks kasutatavate tehniliste lahenduste osas, võttes arvesse ka võimalust 
kasutada tulevikus uusi, tulemuslikumaid ja tõhusamaid alternatiivseid meetodeid.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklis 5 osutatud rändlusteenuste 
eraldi müümise viisi pakkumisega seotud 
omavahelise sidumise hinnakujundus 
peab olema kulupõhine.

Or. en

Selgitus

Paigutatud ümber artiklist 5, kuna omavahelise sidumise hinnakujundus viitab hulgimüügi 
hinnakujundusele.
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Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolevas määruses sätestatud juurdepääsu- ja vastastikuse sidumise kord peaks olema 
ühtlustatud juurdepääsu käsitleva direktiiviga 2002/19/EÜ, et minimeerida erinevate 
tõlgenduste ohtu, mis võiks tekkida näiteks juhul, kui käesolevas määruses määratletaks 
juurdepääsu teistmoodi. Juurdepääsu käsitleva direktiivi asjakohased sätted hõlmavad 
mittediskrimineerimise ja koostalitlusvõimega seotud kohustusi. Vt muudatusettepanek 17.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada järjepidev reguleeriv 4. Selleks et tagada järjepidev reguleeriv 
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lähenemisviis seoses rändlusteenuste 
hulgiturule pääsuga, kehtestab BEREC 
tihedas koostöös komisjoniga suunised, 
mis käsitlevad rändlusteenuste hulgiturule 
pääsu rändlusteenuste osutamiseks.

lähenemisviis seoses rändlusteenuste 
hulgiturule pääsuga, kehtestab BEREC 
tihedas koostöös komisjoniga kuue kuu 
jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist suunised, mis käsitlevad 
rändlusteenuste hulgiturule pääsu 
rändlusteenuste osutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Juurdepääsu käsitleva direktiivi 
artiklite 3 ja 4 („Juurdepääsu ja 
vastastikuse sidumise üldine raamistik” 
ning „Ettevõtjate õigused ja kohustused”), 
artiklite 9 ja 10 („Läbipaistvuskohustus” 
ja „Mittediskrimineerimiskohustus”) ning 
artikli 12 („Teatavatele võrguvahenditele 
juurdepääsu ja nende kasutamise 
kohustus”) asjaomaseid sätteid 
kohaldatakse allpool osutatud 
juurdepääsule ja vastastikusele 
sidumisele.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 1. juulist 2014 võimaldavad
koduteenuseosutajad oma abonentidele 
juurdepääsu mis tahes vastastikku seotud 
alternatiivse rändlusteenuseosutaja kõne-, 
SMS- ja andmeside-rändlusteenustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Enne lõikes 1 osutatud kuupäeva
teavitavad koduteenuseosutajad kõiki oma 
rändluskliente selgel, arusaadaval ja 
kergesti kättesaadaval kujul võimalusest 
tühistada olemasolevate rändlusteenuste 
tellimine ja valida rändlusteenused 
alternatiivselt rändlusteenuseosutajalt.
Rändlusklientidel on õigus valida mis tahes 
ajahetkel alternatiivne 
rändlusteenuseosutaja kooskõlas lõigetes 3 
ja 4 sätestatuga.

Or. en

Selgitus

Tarbijad ei ole üldiselt väga valmis teiste pakkumiste peale üle minema. Selleks et tarbijad 
saaksid teha teadliku otsuse, peaksid koduteenuseosutajad olema kohustatud teavitama oma 
kliente selgel ja arusaadaval viisil muudatustest ja võimalusest valida alternatiivne 
rändlusteenuseosutaja.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Selgitus

Rändlusteenuseosutajate vahetamise periood on liiga pikk ja ei kajasta tarbijate ootusi. 
Seetõttu peaks vahetamine olema võimalik maksimaalselt kolme tööpäeva jooksul. Kui 
rändlusklient tellib riigisisese paketi, mis sisaldab eurotariifist, SMSi eurotariifist või 
andmeside eurotariifist erinevaid rändlustariife, on kavandatav kolme kuu pikkune 
vahetusperiood liiga pikk ja see ei tohiks ületada kahte kuud.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 22, milles käsitletakse juhtumit, kui üks operaator takistab klienti 
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teise juurde üleminekul.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Riiklikud reguleerivad asutused 
kasutavad neile artikliga 16 antud õigust, 
et tagada muu hulgas, et 
teenuseosutajatele kohaldatakse 
asjakohaseid karistusi, sealhulgas 
kohustust maksta tellijatele hüvitist, kui 
tellija üleminekul alternatiivse 
rändlusteenuseosutaja juurde tekib 
viivitusi või kui seda muul viisil 
takistatakse.

Or. en

Selgitus

Sarnaselt universaalteenuse direktiivi sätetega numbri teisaldamise kohta ja selleks, et tagada 
kooskõla asjaomase direktiiviga, ei tohiks teenuseosutajaid kohustada hõlbustama 
konkurentidega lepingute sõlmimist (see sõltub ka sellest, kuidas alternatiivne teenuseosutaja 
käitub), kuid neile tuleks kohaldada tulemuslikke sanktsioone teenuseosutaja vahetamise 
takistamise korral.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selleks et tagada ühtse turu areng, peab
rändlusteenuste eraldi müümise viisi
tehniliste lahenduste rakendamine 
vastama eelkõige järgmistele olulistele 
nõuetele:

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tehniliste lahenduste rakendamine 
toimub kogu liidus üheaegselt;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõppkasutajad saavad oma 
olemasolevad mobiiltelefoninumbrid alles 
jätta;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõppkasutajad saavad lihtsalt ja kiirelt 
valida alternatiivse rändlusteenuseosutaja 
või vahetada alternatiivseid 
rändlusteenuseosutajaid, säilitades samal 
ajal oma koduteenuseosutaja;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liidu kodanike rändlust kolmandates 
riikides ega kolmandate riikide kodanike 
rändlust liidus ei takistata;

Or. en

Selgitus

Kavandatava määruse sõnastus peaks eraldamiseks kasutatavate struktuursete lahenduste 
osas jääma neutraalseks. Arvestades tehnoloogia kiiret arengut, oleks ennatlik propageerida 
ühtainust lahendust, kuna tulevikus võib olla sobivamaid lahendusi. Ettepanekus tuleks 
keskenduda olulistele nõuetele, millele kõik tehnilised lahendused peaksid vastama, 
sealhulgas nõue, et tarbija saab säilitada sama numbri. Olulistest nõuetest, samuti 
juurdepääsu käsitlevast direktiivist tulenevalt peab mis tahes lahendus võimaldama 
maksimaalset koostalitlusvõimet, et vältida tehnilist seotust ühe lahendusega.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Rändlusteenuste eraldi müümise 
võimaldamiseks peavad operaatorid 
tegema kindlaks, et lõigus 1 osutatud 
nõudmistele vastavad müügiviisid on 
kasutusvalmis hiljemalt 1. juuliks 2014.
Lõppkasutajatele ei kaasne
rändlusteenuste eraldi müümise viisi 
kasutamisega ühtegi otsest kulu.

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga kehtestab 
BEREC mõistliku ajavahemiku jooksul, 
mis ei ületa kolme kuud alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest, eeskirjad, milles 
käsitletakse eraldi rändlusteenuste 
osutamise viisi ühtlustatud tehnilisi 
lahendusi ja rändlusteenuste osutaja 
vahetamisega seotud ühtlustatud menetlusi.
Komisjon võib seda ajavahemikku 
BERECi põhjendatud taotluse alusel 
pikendada.

Pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga kehtestab 
BEREC mõistliku ajavahemiku jooksul, 
mis ei ületa kolme kuud alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest, eeskirjad, mis 
vastavad lõigus 1 osutatud olulistele 
nõuetele ja milles käsitletakse eraldi 
rändlusteenuste osutamise viisi ühtlustatud 
tehnilisi lahendusi ja rändlusteenuste 
osutaja vahetamisega seotud ühtlustatud 
menetlusi. Komisjon võib seda 
ajavahemikku BERECi põhjendatud 
taotluse alusel pikendada.

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

Or. en

Selgitus

BEREC peaks nende eeskirjade rakendamist tähelepanelikult jälgima ja koostama 
läbivaadatud eeskirjad, kui selgub, et algsete eeskirjade tulemuslikkust ja tõhusust tuleks 
parandada.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Selgitus

Selleks et näha ette õiguslikult siduv ja vahetult kohaldatav õigusakt, peaks komisjonil olema 
õigus (mitte kohustus) võtta pärast BERECiga konsulteerimist vastu delegeeritud õigusakte, et 
tagada ühtsed tingimused eraldi müümise viisi rakendamiseks. Komisjon peaks saama 
selliseid delegeeritud õigusakte kiiresti vastu võtta.

Muudatusettepanek 31
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 32
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 

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise 
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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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5
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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 kahte
kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 35
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 1. juulil 2013 0,02 eurole ja 1.
juulil 2014 0,01 eurole. Ilma et see piiraks 
artikli 19 kohaldamist, on reguleeritud 
rändlussõnumite osutamise reguleeritud 
hulgihind 0,01 eurot kuni käesoleva 
määruse kehtivusaja lõpuni.



PE476.117v01-00 26/42 PR\885090ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 36
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,
0,07 eurole, 1. juulist 2013 langeb see 
0,06 eurole ja 1. juulist 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 37
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 
miinimumperioodi, mis ei ületa kolme
kuud. SMSi eurotariifi võib alati 
kombineerida eurotariifiga.

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

Or. en
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Muudatusettepanek 38
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 19
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 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Üleminek andmeside eurotariifile või sellest loobumine peaks olema võimalik maksimaalselt 
ühe tööpäeva jooksul. Juhul kui klient tellib riigisisese paketi, mis sisaldab eurotariifist, SMSi 
eurotariifist või andmeside eurotariifist erinevaid rändlustariife, on välja pakutud 
kolmekuuline üleminekuperiood liiga ulatuslik ja seetõttu ei tohiks üleminekuperiood ületada 
kahte kuud.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud
Hulgi- ja jaehindade ülempiiri 
kohaldamise ennetähtaegse lõpetamise 
tingimused
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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 
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 
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või 3 sätestatud tingimused on täidetud.

Or. en

Selgitus

Kui konkurents areneb ootuste kohaselt ja hinnad vähenevad oluliselt allapoole turvalimiite, 
väheneb turvalimiitide tähtsus automaatselt. Ülempiiride ennetähtaegse kaotamise võimaluse 
asjakohane sõnastamine näib tehnilisest seisukohast vaadatuna keeruline olevat ning 
komisjoni pakutud asenduslahendus konkurentsi osas (75% künnis) on ebaefektiivne. Seetõttu 
peaks ülempiiride ennetähtaegse kaotamise võimalus olema seotud läbivaatamisega vastavalt 
artiklile 19 (mida kavandatakse laiendada ja kuhu kavandatakse lisada BERECi 
aruandlusnõue, nagu on esildatud komisjoni poolt artikli 13 lõikes 1). 

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeritud rändluskõnede ja 
rändlussõnumite jaehindade läbipaistvus

Rändluskõnede ja rändlussõnumite 
jaehindade läbipaistvus

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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, 
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on teavitanud koduteenuseosutajat, et ei 
soovi nimetatud teenust.

et ei soovi nimetatud teenust.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) külastatavas liikmesriigis reguleeritud
rändlussõnumeid saates.

b) külastatavas riigis rändlussõnumeid 
saates.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See sisaldab ka lõikes 2 osutatud tasuta 
numbrit üksikasjalikuma teabe saamiseks 
ja teavet hädaabiteenuste kasutamise
võimaluse kohta Euroopa tasuta 
hädaabinumbri 112 valimisel.

See sisaldab ka lõikes 2 osutatud tasuta 
numbrit üksikasjalikuma teabe saamiseks 
ja vajaduse korral teavet hädaabiteenuste 
kasutamise võimaluse kohta Euroopa 
tasuta hädaabinumbri 112 valimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 46
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 

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 
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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 
masinatevahelise (M2M) teabevahetuse 
seadmete või muude seadmete suhtes, mis 
ei toeta SMS-funktsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

rändlusteenuste pakkumise puhul kehtiva 
tasu kohta, välja arvatud juhul, kui klient 
on teavitanud koduteenuseosutajat, et ei 
soovi nimetatud teenust.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik koduteenuseosutajad peavad 
pakkuma kõigile oma rändlusklientidele 
võimalust valida teadlikult ja tasuta selline 
moodus, mis annaks teavet senise tarbimise 
kohta kas mahu arvestuses või selles 
vääringus, milles rändluskliendile 

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 
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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.

esitatakse arve jaemüügi tasandil nii liidus 
kui väljaspool liitu osutatavate andmeside-
rändlusteenuste kasutamise eest, ning 
millega oleks tagatud, et niisuguste 
jaemüügi tasandi andmeside-
rändlusteenuste kasutamise kogukulud ei 
ületaks teatavas kindlas ajavahemikus 
kindlaksmääratud rahalist ülempiiri ilma 
kliendi selgesõnalise nõusolekuta.

Or. en

Selgitus

Ülempiiriga seonduvate hoiatuste laiendamine väljapoole ELi territooriumi, et ennetada 
arvešokke.

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevat artiklit kohaldatakse ka 
klientide suhtes, kes kasutavad 
andmeside-rändlusteenuseid, mida 
koduteenuseosutaja pakub väljaspool 
liitu.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
käesolevas artiklis sätestatud tingimusi.
2. Komisjonile antakse käesoleva määruse 
kehtivusajaks õigus võtta vastu artiklis 5 
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osutatud delegeeritud õigusakte.
3. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
komisjonile.
4. Delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud selle suhtes 
vastuväiteid kahe kuu jooksul alates 
kõnealuse õigusakti teatavakstegemisest 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või 
kui nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu on enne nimetatud tähtaja lõppu 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse struktuuriliste parandusmeetmete rakendamist 2014. aastal, on ennatlik 
hinnata rändlusturule avalduvat mõju juba 2015. aastal. Seetõttu peaks hindamine toimuma 
hiljem, st kõige varem 2016. aastal, et saada turu toimimisest parem pilt. Oluline on see, et 
hinnalaed eemaldataks üksnes konkurentsituru olemasolu korral.
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Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – taane 1

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 ja oodatavaid 
tulevikusuundumusi ning nendele
vastavaid muutusi mobiilsideteenuste osas 
liikmesriikide siseturu tasandil (kusjuures 
eraldi käsitletakse ettemaksu- ja 
järelmaksukliente) ning nende teenuste 
kvaliteedi ja kiiruse muutumist;

Or. en

Muudatusettepanek 55
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.

2. Kui aruandest nähtub, et käesoleva 
määrusega ettenähtud 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 või võtta täiendavaid
struktuurseid meetmeid või pikendada 
artiklitega 6–9 ja 11–12 ettenähtud hulgi-
või jaehindade ülempiiri kehtivusaega.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule iga kahe aasta 
järel pärast lõikega 1 ettenähtud aruande 
esitamist aruande käesoleva määruse 
toimimise kohta. Aruanne sisaldab 
kokkuvõtet liidus osutatavate 
rändlusteenuste jälgimise tulemuste kohta 
ning hinnangut selle kohta, kuidas on 
edenenud käesoleva määrusega seatud 
eesmärkide täitmine, sealhulgas lõikes 1 
osutatud aspekte arvestades.

3. Lisaks esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule vahearuande 
käesoleva määruse toimimise kohta kahe 
aasta jooksul alates [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev] ning seejärel iga 
kahe aasta järel pärast lõikega 1 ettenähtud 
aruande esitamist aruande. Iga aruanne
sisaldab kokkuvõtet liidus osutatavate 
rändlusteenuste jälgimise tulemuste kohta 
ning hinnangut selle kohta, kuidas on 
edenenud käesoleva määrusega seatud 
eesmärkide täitmine, sealhulgas lõikes 1 
osutatud aspekte arvestades.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selleks et hinnata rändlusturgude 
konkurentsivõimelist arengut, kogub 
BEREC korrapäraselt andmeid kõne-, 
SMS- ja andmeside-rändlusteenuste jae-
ja hulgihindade kujunemise kohta. Need 
andmed esitatakse komisjonile vähemalt 
kaks korda aastas. Komisjon avalikustab 
need andmed.

Or. en

Selgitus

Läbivaatamine tuleks lükata ühe aasta võrra edasi, et võimaldada konkurentsivõimelise 
arengu täielikku hindamist rändlusturu eri segmentide osas. Seda tuleks ka laiendada, et 
kohustada komisjoni käsitlema mitte üksnes võimalikku ohutute hinnalagede kehtivuse 
pikendamist või struktuursete meetmete muutmist, vaid ka muutma ohutuid hinnalagesid 
juhul, kui neid ei ole võimalik kaotada, või võtma täiendavaid struktuurseid meetmeid. 
Komisjon peaks juhinduma BERECi korrapärastest aruannetest (komisjoni esildatud artiklist 
13 eemaldatud säte).
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SELETUSKIRI

I. Sissejuhatus

Miljonid kodanikud Euroopas kasutavad iga päev mobiiltelefone helistamiseks, SMSide 
saatmiseks ja vastuvõtmiseks või veebilehitsemiseks. Ja mobiilsete internetiteenuste 
kasutajate arv kasvab iga päevaga. Seega suureneb pidevalt ka rändlusteenuste võimalike 
kasutajate rühm. Näiteks esitas ligi kolm neljandikku aktuaalse rändlust käsitleva 
Eurobaromeetri uuringu raames küsitletutest, et nad kasutasid oma viimase välismaal 
viibimise ajal kõne lõpetamise, tekstsõnumite saatmise või veebilehitsemise teenuseid1. 

Sellest suundumusest hoolimata lülitab suurem osa eurooplastest oma mobiilside teenused 
välismaal välja, kuna kardetakse nn arvešokke. Põhjuseks on see, et sageli saavad kodanikud 
pärast välismaalt naasmist hirmuäratavaid arveid välismaal kasutatud mobiilsideteenuste eest. 
Andmerändluse puhul peab nõutavaid hindu õiglaseks vaid vähemuse moodustav 19 protsenti 
mobiilsidekasutajatest, kes kasutavad välismaal mobiiltelefoni veebilehitsemiseks2. 
Komisjoni andmetel on praegu keskmine hind megabaidi eest kõrgem kui 2 eurot, äärmuslikel 
juhtudel isegi kuni 12 eurot3. Kõnealune korratus tuleneb eelkõige sellest, et rändlusturul on 
konkurents endiselt liiga väike. 

Liiga kõrged rändlustariifid ja seega rändlusteenuste vähene kasutamine ELis ei ole ei 
Euroopa tarbija ega Euroopa majanduse huvides. Niisugune areng ei ole kooskõlas Euroopa 
digitaalse siseturu põhimõttega. 

Käesoleva määruse ettepaneku eesmärk on seega kõnealust olukorda parandada. Juba oma 
2010. aasta Euroopa digitaalses tegevuskavas4 kehtestas komisjon eesmärgi, mis seisneb 
rändlus- ja riigisiseste mobiilsideteenuste tariifide ulatuslikus ühtlustamises 2015. aastaks. 
Seda on ka Euroopa Parlament juba aastaid nõudnud ja avaldanud komisjonile survet 
seadusandlike ettepanekute abil selle poole püüdlemiseks. 

II. Kehtiv õigusraamistik ja selle mõju rändlusturule

Juba 2007. aasta juunis võttis Euroopa Parlament koos nõukoguga vastu esimese määruse, 
milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires5, et 
aidata kaasa siseturu tõrgeteta toimimisele ja samal ajal saavutada tarbijakaitse kõrge tase 
ning edendada konkurentsi ja läbipaistvust turul. Komisjon hindas 2008. aastal kõnealuse 
määruse mõju ja jõudis järeldusele, et konkurents ei toiminud endiselt rahuldavalt. Seejärel 
                                               
1 Eurobaromeetri eriuuring 356, „Report on Roaming 2010”, veebruar 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 Vt eelmist joonealust märkust.
3 Euroopa Komisjon, „Euroopa Liidu rändlusteenuste arengu olukorda käsitlev vahearuanne”, juuni 2010, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:et:PDF
4 Euroopa Komisjon, „Euroopa digitaalne tegevuskava”, mai 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:et:PDF
5 Määrus (EÜ) nr 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:ET:NOT
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esitas ta rändlusmääruse muutmiseks täiendavad ettepanekud1. Need muudatused võeti 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt vastu 2009. aasta juunis. Need hõlmasid määruse ajalist 
pikendamist ja reguleerimisala laiendamist, et hõlmata SMSide ja andmeside rändlusteenused. 
Kõnealuse muudetud rändlusmääruse kehtivusaeg lõpeb 30. juunil 2012. aastal. 

Praegu kehtivas rändlusmääruses on kehtestatud hulgi- ja jaemüügitasandi kõne- ja SMS-
rändlusteenuste hinna ülempiirid. Ka andmerändluse puhul kehtestati hinna ülempiir, kuid 
üksnes hulgimüügitasandil. 

Lisaks kehtestati tarbijate kasuks läbipaistvuse meetmed. Nii peavad operaatorid saatma oma 
klientidele teavet rändlustasude kohta kohe, kui klient siseneb muusse liikmesriiki. Lisaks 
kehtib arvešokkide vältimiseks andmeside-rändlusteenuste puhul reeglina rahaline ülempiir 
suuruses 50 eurot kõikide niisuguste klientide jaoks, kes ei ole eelnevalt valinud muud rahalist 
ülempiiri.

Komisjoni 2011. aasta juulis esitatud Euroopa Liidu rändlusteenuste arengu olukorda 
käsitlevast vahearuandest2 nähtub, et mobiilsideteenuste osutajad on ELis oma rändlustariife 
küll vastavalt kehtestatud ELi hinna ülempiiridele alandanud, kuid endiselt ei pakuta 
tarbijatele tariife, mis oleksid tõepoolest maksimumhindadest tunduvalt madalamad. 
Komisjon selgitab seda eelkõige asjaoluga, et rändlusturul ei ole konkurents piisavalt 
arenenud ja struktuuriprobleemid esinevad endiselt. 

III. Komisjoni ettepanek uuesti sõnastatud rändlusmääruse kohta 

Konkurentsi suurendamise eesmärgil pakub komisjon oma reguleerimisettepanekus välja 
kahesuunalise lähenemisviisi. Lisaks kehtivatele hinna ülempiiridele tahetakse nüüd 
kehtestada ka struktuursed meetmed. 

1. Struktuursed meetmed

Reguleerimisettepanekus on ette nähtud kaks konkreetset struktuurset meedet, mille abil 
tahetakse ELi rändlusturu ebapiisava konkurentsi alusprobleemi lahendama hakata. Raportöör 
tunneb heameelt kõnealuse uue innovatiivse lähenemisviisi üle, kuid leiab, et esildatud 
rakendamiskavade osas on veel parandamisruumi. 

A. Pääs rändlusteenuste hulgiturule

Oma võrguta alternatiivsete operaatorite (nt virtuaalsed mobiilsideoperaatorid – MVNO) 
pääsu rändlusturule tahetakse lihtsustada seeläbi, et muude liikmesriikide võrgu pakkujad 
peavad neile võimaldama juurdepääsu oma võrkudele reguleeritud hulgihindade alusel (pääs 
rändlusteenuste hulgiturule). See peaks suurendama operaatoritevahelist konkurentsi 
rändlusturul ning seega looma stiimuleid klientidele atraktiivsemate hindade ja teenuste 
pakkumiseks. 

                                               
1 Määrus (EÜ) nr 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:ET:PDF
2 Euroopa Komisjon, „Euroopa Liidu rändlusteenuste arengu olukorda käsitlev vahearuanne”, juuni 2010, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:ET:PDF
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Et tagada kõikidele alternatiivsetele operaatoritele võrdne juurdepääs hulgimüügitasandile, 
tuleks raportööri arvates juurdepääsu võimaldamise meedet täiendada mittediskrimineerimise 
kohustusega. Seeläbi oleks meede kooskõlas 2002. aasta juurdepääsu käsitleva direktiivi1

vahenditega. Juurdepääsu võimaldamise kohustus saab vaid siis soovitud eduni viia, kui 
võrguoperaatoreid kohustatakse käsitlema kõiki alternatiivsete operaatorite taotlusi võrdselt.

B. Rändlusteenuste eraldi müümine 

Teine struktuurne meede puudutab jaemüügitasandit: kliendid peaksid tulevikus ostma 
rändlusteenuseid ka muult operaatorilt kui oma riigisiseste teenuste pakkujalt. Nii saaksid 
kliendid sõlmida oma riigisisestest mobiilsideteenustest lahus oleva soodsama rändlusteenuste 
lepingu konkureeriva operaatori juures (nn rändlusteenuste eraldi müümine). 

Põhimõtteliselt peab raportöör kõnealust lahtisidumise meedet otstarbekaks. Küsitav on see, 
millises ulatuses tuleks juba määruses määratleda tehniline rakendamine. Raportöör on 
arvamusel, et tänapäevast kiiret tehnoloogiaarengut arvesse võttes peaks Euroopa Liidu 
rändlusprofiili määratlema BEREC tihedas koostöös komisjoniga. Rändlusmääruses tuleks 
sõnastada üksnes põhimõtted, millele tulevane tehniline lahendus vastama peab (nt 
telefoninumbrite säilitamine).

2.  Hinna ülempiirid

Kuni struktuursed meetmed täies ulatuses jõustuvad ja konkurents toob kaasa soodsamad 
jaehinnad, tahetakse reguleerimisettepanekuga määratleda kõne- ja SMS-teenuste kehtivate 
hinna ülempiiride järkjärguline alandamine nii hulgi- kui ka jaemüügitasandil ning kehtestada 
esmakordselt mobiilsete andmesideteenuste jaehindade ülempiir. Komisjon teeb ettepaneku, 
et alates 2014. aasta juulist peaksid rändluskliendid maksma maksimaalselt 24 eurosenti 
väljuva kõne minuti eest, maksimaalselt 10 eurosenti vastuvõetava kõne eest, maksimaalselt 
10 eurosenti tekstsõnumite saatmise eest ja maksimaalselt 50 eurosenti megabaidi eest 
andmete allalaadimise ja veebilehitsemise puhul välismaal. 

Raportöör tunneb heameelt asjaolu üle, et nüüd tahetakse esimest korda kogu ELis reguleerida 
ka jaemüügitasandil andmerändluse hinna ülemmäärasid. Andmeside-rändlusteenuste mahu 
puhul täheldati 2009. aastal suuremat kui 40protsendilist kasvu.2 Nutitelefonide ja muude 
käsiseadmete levikut arvesse võttes peaks see suundumus jätkuma. Välismaal andmete 
allalaadimise tasude reguleerimine on seetõttu hädavajalik. 

Raportöör on aga arvamusel, et komisjoni esildatud hinna ülempiirid ei ole piisavalt 
ambitsioonikad. Sõltumatutest uuringutest nähtub, et operaatorite tegelikud rändlusteenuste 
osutamise kulud jäävad Euroopas keskmiselt tunduvalt allapoole esildatud hulgimüügitasandi 
ülempiire.3 Eelkõige peab raportöör väga ülemääraselt kõrgeks esildatud andmeside-
                                               
1 Direktiiv 2002/19/EÜ, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:29:32002L0019:ET:PDF
2 Euroopa Komisjon, „Euroopa Liidu rändlusteenuste arengu olukorda käsitlev vahearuanne”, juuni 2010, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:ET:PDF
3 GEREK, „MTR Benchmark snapshot“, jaanuar/juuli 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf ja 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf
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rändlusteenuste jaehindasid. Marginaalid, mis kujutavad endast nelja- kuni viiekordset 
hulgihinda, ei ole õigustatavad.

Raportöör toetab seetõttu madalamaid hinna ülempiire kõne-, SMS- ja eelkõige andmeside-
rändlusteenuste puhul nii hulgi- kui ka jaemüügitasandil. Samal ajal arvestab ta aga sellega, et 
operaatoritele tuleb tagada piisav kasumimarginaal korvamaks nende investeeringuid võrgu 
väljaehitamisse. 

3. Läbipaistvuse ja tarbijakaitse parandamise meetmed

Kehtiv rändlusmäärus sisaldab mitmeid läbipaistvusmeetmeid, mis on aidanud kaasa 
asjakohase tarbijakaitse taseme saavutamisele. Lisaks kõne-, SMS- ja andmeside-
rändlusteenuste kehtivate rändlustariifide kohta teate saatmisele välismaise operaatori 
mobiilsidevõrku sisenemisel kehtestati näiteks selline piirang, et kasutajad peavad oma 
mobiilsete internetiteenuste kasutamisel teatava rahalise ülempiiri saavutamise korral teatama, 
kas nad tahavad andmeside-rändlusteenuseid jätkuvalt kasutada.

Lisaks uute struktuursete meetmete kehtestamisele tuleb raportööri arvates teha siiski 
täiendavaid läbipaistvusalaseid jõupingutusi. Esmalt on vaja lihtsalt arusaadavat teavet uute 
võimaluste ja tariifide kohta, mis avanevad klientidele lahtisidumise meetmest tulenevalt. 
Raportöör töötab selle nimel, et tulevikus tuleb rändlusteenuste lepinguid koostada ja 
sõnastada ülevaatlikult ja lihtsalt. 

Arvešokkide eest hoiatamise osas nähakse raportis ette, et see peab toimuma ka siis, kui 
teenuseid kasutatakse väljaspool ELi. Lisaks peaks kõnealune hoiatus hõlmama tulevikus 
mitte üksnes andmerändluse kulusid, vaid ka kõne- ja SMS-teenuste kulusid. Pealegi peaksid 
lisaks ettemaksuklientidele ka järelmaksukliendid kõnealuseid hoiatusi saama.


