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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 544/2009,

18. juuni 2009,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates
mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires, ning direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude
ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(3)

Lisaks leidis komisjon, et määruse (EÜ) nr 717/2007 regu
leerimisala tuleks laiendada, et hõlmata SMSide ja andme
side rändlusteenuste osutamine ühenduses. Sama eripära,
mis iseloomustab rahvusvahelisi rändlusturge ning millega
põhjendati määruse (EÜ) nr 717/2007 vastuvõtmist ja mo
biilsideoperaatoritele kogu ühendust hõlmavate rändluskõ
nedega seonduvate kohustuste kehtestamist, kehtib ka
kogu ühendust hõlmavate SMSide ja andmeside rändlus
teenuste osutamise suhtes. Sarnaselt kõneteenuste rändlu
sele ei osteta ka SMSi ja andmeside rändlusteenuseid riigi
tasandil eraldi, vaid need moodustavad ainult ühe osa laie
mast jaemüügipaketist, mille klient ostab koduteenuse osu
tajalt, mistõttu asjaomaste turujõudude vahel on
konkurents piiratud. Samuti ei saa asjaomaste teenuste pii
riülese iseloomu tõttu riikide reguleerivad asutused, kes
vastutavad asjaomase riigi territooriumil elavate mobiilsi
deklientide huvide kaitsmise ja edendamise eest, kontrolli
da külastatava võrgu teises liikmesriigis asuvate
operaatorite käitumist.

(4)

Rändlusteenustega seotud struktuuriprobleeme peaks
olema lihtsam lahendada tõelisel mobiilsideteenuste ühtsel
turul, mis praegu täielikult ei toimi, kuid mis peaks olema
mis tahes reguleeriva raamistiku lõppeesmärk.

(5)

Seepärast kutsusid komisjoni otsusega 2002/627/EÜ (4)
loodud elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste Euroopa re
guleerivate asutuste töörühma (edaspidi „Euroopa regulee
rivate asutuste töörühm”) raames tegutsevad riikide
reguleerivad asutused oma vastuses määruse (EÜ)
nr 717/2007 läbivaatamist käsitlevale avalikule arutelule
komisjoni taas üles võtma meetmeid ühenduse tasandil, et
pikendada määruse kehtivusaega ning reguleerida SMSi ja
andmeside rändlusteenust

(6)

Andmed, mis käsitlevad kogu ühendust hõlmavate ränd
lusteenuste hinnamuutusi pärast määruse (EÜ)
nr 717/2007 jõustumist, sealhulgas eelkõige riikide regu
leerivate asutuste kogutud ja igas kvartalis Euroopa regu
leerivate asutuste töörühma kaudu esitatud andmed, ei
võimalda järeldada, et tõenäoliselt oleks reguleerivate
meetmete puudumisel hulgi- ja jaemüügi tasandi konku
rents ka pärast 2010. aasta juunit jätkusuutlik. Andmed
osutavad sellele, et hulgi- ja jaehinnad jäävad määrusega
(EÜ) nr 717/2007 kehtestatud piirhindade raamesse või on
nendele lähedased ning allpool kõnealuseid piirhindu on
konkurents piiratud.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Määrusega (EÜ) nr 717/2007 (3) on kehtestatud erandlikud
ja ajutised piirangud tasudele, mida mobiilsideoperaatorid
võivad hulgi- ja jaemüügi tasandil nõuda rahvusvaheliste
rändlusteenuste pakkumise eest kõnede puhul, mida alus
tatakse ja lõpetatakse ühenduses. Samuti on kõnealuse
määrusega kehtestatud eeskirjad, mille eesmärk on suuren
dada hindade läbipaistvust ja parandada hinnateabe pak
kumist kogu ühendust hõlmavate rändlusteenuste
kasutajatele.

Komisjon on teinud vahekokkuvõtte vastavalt määruse
(EÜ) nr 717/2007 artiklile 11, mille kohaselt tuleb hinna
ta, kas kõnealuse määruse eesmärgid on saavutatud,
käsitleda rändlusklientidele pakutavate kõne- ja andmesi
deteenuste, sealhulgas SMSide ja MMSide hulgi- ja jaehin
dade muutusi ning esitada vajaduse korral soovitusi nende
teenuste reguleerimise vajaduse kohta. Euroopa Parlamen
dile ja nõukogule esitatud aruandes, mis sisaldub komisjo
ni 23. septembri 2008. aasta teatises Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 27. juuni 2007. aasta määruse (EÜ)
nr 717/2007 (milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates
mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires ja millega muude
takse direktiivi 2002/21/EÜ) toimimise läbivaatamise tule
muste kohta, jõudis komisjon järeldusele, et on asjakohane
pikendada määruse (EÜ) nr 717/2007 kehtivusaega pärast
30. juunit 2010.

(1) 15. jaanuari 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni
avaldamata).
(2) Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Tea
tajas seni avaldamata) ja nõukogu 8. juuni 2009. aasta otsus.
(3) ELT L 171, 29.6.2007, lk 32.

(4) EÜT L 200, 30.7.2002, lk 38.
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(7)

(8)

(9)
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Määruse (EÜ) nr 717/2007 alusel hulgi- ja jaemüügi tasan
dil ühendusesiseste kõnede rändlusteenustele kohaldatava
te regulatiivsete kaitsemeetmete kehtivusaja lõppemine
2010. aasta juunis kätkeks seega märkimisväärset ohtu, et
kõneteenuste rändlusturul puuduv konkurentsisurve ja
mobiilsideoperaatorite motivatsioon rändlustulu suurenda
da tooksid kaasa sellised ühendusesisesed rändlusteenuse
hulgi- ja jaehinnad, mis ei peegeldaks mõistlikult teenuse
osutamise kulusid, see aga seaks ohtu määruse (EÜ)
nr 717/2007 eesmärgid. Määruse (EÜ) nr 717/2007 keh
tivusaega tuleks seega pärast 30. juunit 2010. aastat veel
kahe aasta võrra pikendada, et kindlustada siseturu sujuv
toimimine, tagades klientidele, et neilt ei võeta konkuree
rivate riigisiseste hindadega võrreldes jätkuvalt ülemäärast
tasu reguleeritud rändluskõne tegemise või vastuvõtmise
eest, ning samas andes piisavalt aega konkurentsi arenguks.

Käesolevas määruses sisalduvad kohustused ei tohiks moo
nutada konkurentsitingimusi ühenduse mobiilsideoperaa
torite vahel ning need ei tohiks luua konkurentsieelist, eriti
rändlusteenuse osutaja suuruse, rändlusliikluse liigi või ko
duturu alusel.

Selleks, et stimuleerida ja tugevdada jätkusuutlikku konku
rentsi mitmesuguste rändlusteenuste valdkonnas, peaksid
riikide reguleerivad asutused jälgima, kas suurte ja väikse
mate teenuseosutajate vahel esineb diskrimineerimist, eriti
hulgihindade arvutamisel.

(11)

Nii hulgi- kui ka jaemüügi tasandil rändluskõnede regulee
ritud hindade piirmäärade vähendamiseks ettenähtud kuu
päeva aastal 2009 tuleks nihutada ettepoole, 30. augusti
asemel 1. juuliks, et tagada kooskõla käesoleva määrusega
kehtestatavate reguleeritud SMS-sõnumite hinnakohustus
tega. See tagaks, et nii kõneteenuste kui ka SMSide ränd
lusteenuste kasutajatel oleks uutest tariifidest kasu ajal, mil
nõudlus nende teenuste järele on kõige suurem.

(12)

vääringus, kasutades käesolevas määruses kehtestatud kuu
päevadel Euroopa Liidu Teatajas avaldatud viitekursse. Kui
kehtestatud kuupäeval Euroopa Liidu Teataja ei ilmu, tuleb
kasutada kehtivaid viitekursse, mis avaldatakse esimeses
pärast seda kuupäeva ilmuvas Euroopa Liidu Teatajas, mis si
saldab selliseid viitekursse.

(13)

Kuna määrusega (EÜ) nr 717/2007 kehtestatud hulgimüü
gi tasu piirmäärast kinnipidamist kontrollitakse, tuginedes
kahe operaatori vahelisele keskmisele hulgihinnale 12 kuu
jooksul, on asjakohane täpsustada, et see ajavahemik võib
olla lühem, näiteks juhul, kui hulgimüügi keskmise tasu
ülempiiri kavandatud vähendamine toimub enne 12kuulise ajavahemiku lõppu.

(14)

Mõnede mobiilsideoperaatorite tava arvutada hulgimüügi
tasandil rändluskõnede tasu tavapäraselt muude hulgimüü
gi tasandi sidumistasude suhtes kohaldatava sekundilise
täpsuse asemel minimaalselt 60 sekundi alusel moonutab
konkurentsi kõnealuste operaatorite ja teistsuguseid arvel
dusmeetodeid rakendavate operaatorite vahel ning kahjus
tab määrusega (EÜ) nr 717/2007 kehtestatud hulgihindade
piirmäärade järjepidevat kohaldamist. Lisaks kujutab see
endast lisatasu, mis hulgimüügikulusid suurendades aval
dab negatiivset mõju kõneteenuste rändluse hindadele jae
müügi tasandil. Seetõttu peaksid mobiilsideoperaatorid
esitama reguleeritud rändluskõne hulgihinnad sekundilise
täpsusega.

(15)

Nii väljuvate kui ka sissetulevate kõnede eurotariifi ülem
piirid peaksid määruse (EÜ) nr 717/2007 pikendatud keh
tivusaja jooksul jätkama igal aastal vähenemist määral, mis
vastab kõnealuse määruse esialgsel kohaldamisperioodil
nõutavale tasemele, et kajastada üldiselt omamaiste mobiil
sidehindade jätkuvat langust ning ka reguleeritud rändlus
kõnede osutamise põhikulude jätkuvat vähenemist. Sel
viisil säilitatakse määruse mõju järjepidevus.

(16)

Käesoleva määrusega kehtestatud suuremad marginaalid
hulgi- ja jaemüügihindade ülempiiride vahel peaksid suu
rendama operaatorite võimalusi konkureerida jaetasandil
hinna pärast, suurendades seeläbi tõeliselt konkurentsivõi
melise turu tekkimise võimalust.

(17)

Mõnede operaatorite jaoks on hulgimüügihinnad võrreldes
teistega kõrgemad, mis on tingitud geograafilistest või
muudest asjaoludest, nagu näiteks keeruline topograafia,
madala asustustihedusega piirkonnad ning suur turistide
sissevool lühikese aja jooksul.

Siseturu sujuva toimimise tagamiseks peaks määruse
ga (EÜ) nr 717/2007 kehtestatud reguleeritud rändluskõ
nede hulgimüügi keskmise tasu ülempiir määruse
pikendatud kehtivusaja jooksul jätkuvalt langema, et kajas
tada kulude vähenemist, sealhulgas ka reguleeritud mobii
likõnede lõpetustasude langust liikmesriikides, samas
tuleks jätkuvalt lähtuda kahest eesmärgist: kaotada ülemää
ra kõrged hinnad ning võimaldada samas operaatoritel va
balt konkureerida ja tegeleda uuendustegevusega.

(10)

Kui tasude piirmäärad ei ole antud eurodes, tuleb algsetest
piirmääradest tulenevad kohaldatavad tasude piirmäärad
ning piirmäärade korrigeeritud määrad anda asjaomases
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(18)

Euroopa reguleerivate asutuste töörühma hinnangul suu
rendab mobiilsideoperaatorite tava arvutada jaemüügi ta
sandil rändlusteenuste tasu ühest sekundist suurema ühiku
alusel tavalise eurotariifi arve puhul väljuvate kõnede mak
sumust 24 % ja sissetulevate kõnede maksumust 19 %.
Töörühm märkis ka, et sellised lisandused kujutavad endast
varjatud tasu, sest need ei ole enamiku tarbijate jaoks läbi
paistvad. Sellel põhjusel soovitab Euroopa reguleerivate
asutuste töörühm võtta kiiresti meetmeid, et kaotada jae
müügi tasandil eurotariifi rakendavate arvete koostamise
erinevad tavad.

(19)

Kuigi määrusega (EÜ) nr 717/2007 kehtestati ühenduses
eurotariifi abil ühine lähenemine selle tagamiseks, et ränd
luskliendid ei maksaks reguleeritud rändluskõnede eest üle
määra kõrget hinda, kahjustab selle järjepidevat
kohaldamist tõsiselt asjaolu, et mobiilsideoperaatorid esi
tavad arveid erinevate ühikute kohta. See tähendab ka se
da, et ühendusesiseste rändlusteenuste kogu ühendust
hõlmavast ja piiriülesest iseloomust hoolimata leidub kõr
valekalduvaid lähenemisviise reguleeritud rändluskõne
arvete koostamisel, mis moonutab ühtse turu
konkurentsitingimusi.

(20)

(21)

sellele, et ühenduses kestab olukord, kus kõnealuste tee
nuste hulgihinnad püsivad üldiselt stabiilsena ega oma loo
gilist seost teenuste osutamise kuludega. Kõneteenuste
rändluse puhul näib hindade alandamiseks operaatoritele
avaldatav konkurentsisurve olevat ebapiisav. Ka SMSi ränd
lusteenuste jaehinnad püsivad üldiselt stabiilsena, näitavad
kõrgeid marginaale ning on ilma selge põhjenduseta mär
kimisväärselt kõrgemad kui võrdväärsed riigisisesed
SMS-teenused.

(24)

Nagu rändluskõnede puhul esineb ka siin oht, et üksnes
hinnakohustuste kehtestamisest hulgimüügi tasandil ise
enesest ei piisa, et tasud väheneksid jaetarbijate jaoks. Tei
salt võiksid jaehindade vähendamise meetmed, ilma et
kohandataks hulgimüügiteenuste osutamise kulude taset,
kahjustada mõnede, eelkõige väiksemate operaatorite po
sitsiooni, suurendades hindade kokkusurumise ohtu.

(25)

Lisaks ei ole 2002. aasta õiguslik raamistik rändlusturu eri
lise struktuuri ja piiriülese olemuse tõttu pakkunud riikide
reguleerivatele asutustele sobilikke vahendeid, et tulla tõ
husalt toime konkurentsiprobleemidega, mis toovad kaasa
reguleeritud SMSide rändlusteenuse kõrged hulgi- ja jae
hinnad. See probleem ei võimalda tagada siseturu sujuvat
toimimist ning nõuab lahendust.

(26)

Oma vastuses määruse (EÜ) nr 717/2007 toimimise läbi
vaatamist käsitlevale avalikule arutelule märkis Euroopa re
guleerivate asutuste töörühm ka seda, et SMSide
rändlusteenuse reguleerimine on vajalik nii hulgi- kui ka
jaemüügi tasandil, et veelgi lähendada hindu kuludele ja
omamaistele hindadele. Töörühm leidis, et seejuures võiks
sobida kõneteenuste rändlusega sarnane korraldus. Euroo
pa reguleerivate asutuste töörühm soovitas nimelt kehtes
tada operaatori poolt teiselt operaatorilt küsitavale SMSrändlusteenuse hulgimüügi keskmise tasu ülempiiri ja ka
muuta eurotariifi kohustust, lisades SMSide rändlusteenu
se osutamise hinnaga, mis ei ületa kindlaksmääratud
piirmäära.

(27)

Reguleeritud SMSi rändlusteenuste suhtes tuleks seega re
guleerivad kohustused kehtestada hulgimüügi tasandil, et
hulgihindadel oleks mõistlikum seos teenuse osutamise ku
ludega ning selleks, et kaitsta rändlusklientide huvisid jae
müügi tasandil.

(28)

Regulatiivsed kohustused peaksid hakkama kehtima niipea
kui võimalik, võimaldades sealjuures asjaomastele operaa
toritele mõistliku aja oma hindade ja teenusepakkumiste
kohandamiseks, et kindlustada kohustuste täitmine.

Seega on vaja kehtestada ühised eeskirjad eurotariifi arve
tel kasutatavate ühikute kohta jaemüügi tasandil, et veelgi
tugevdada ühtset turgu ja tagada kogu ühendust hõlmava
te rändlusteenuste tarbijatele ühesugusel tasemel
tarbijakaitse.

Seetõttu tuleks nõuda, et jaemüügi tasandi reguleeritud
rändluskõneteenuste osutajad esitaksid klientidele kõikide
kõnede eest, mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, arved
kõnesekundite alusel, seejuures võimalusega kohaldada
kõne miinimummaksumust üksnes väljuva kõne esimese
30 sekundi ulatuses. See võimaldab operaatoritel katta
kõik kõne ühendamisega seotud mõistlikud kulud, pakku
des samas paindlikkust, võimaldades konkureerida väikse
mate kõne miinimummaksumustega. Eurotariifikõnede
vastuvõtmise puhul ei ole kõne miinimummaksumuse ko
haldamine aga põhjendatud, sest teenuse osutamise hulgi
müügi kulude eest võetakse tasu sekundilise täpsusega ja
kõne ühendamisega seotud erikulud on juba kaetud mo
biilikõne lõpetamise tasudega.

(22)

Kliendid ei peaks maksma külastatavas võrgus kõneposti
sõnumite vastuvõtmise eest, sest nad ei saa kontrollida sel
liste sõnumite kestust. See ei peaks piirama muid kohalda
tavaid kõneposti tasusid, näiteks tasu selliste sõnumite
kuulamise eest.

(23)

SMSide rändlusteenusega seoses osutavad Euroopa regulee
rivate asutuste töörühma ja komisjoni poolt pärast määru
se (EÜ) nr 717/2007 jõustumist kogutud turuandmed
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(29)

Kõige tõhusam ja proportsionaalsem lähenemisviis regu
leeritud rändlussõnumite hinnataseme reguleerimisele hul
gimüügi tasandil on ühenduse tasandil keskmise tasu
ülempiiri kehtestamine külastatavast võrgust saadetavate
SMSide suhtes. Hulgimüügi keskmine tasu peaks kehtima
mis tahes kahe mobiilsideoperaatori vahel ühenduse piires
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

(30)

Reguleeritud rändlussõnumi hulgimüügi keskmise tasu
ülempiir peaks sisaldama kõiki hulgiteenuse osutaja kan
tud kulusid, muu hulgas rändlussõnumi algatamise ja edas
tamisega seotud kulusid ning külastatavas võrgus
rändlussõnumiteenuse kasutamise lõpetamisega seotud
katmata kulusid. Käesoleva määrusega kehtestatud eeskir
jade järjepideva kohaldamise tagamiseks ei tohiks regulee
ritud SMSide rändlusteenuse hulgimüüjatel seega lubada
kehtestada eraldi tasu nende võrgus rändlussõnumiteenu
se kasutamise lõpetamise eest.

(31)

(32)

(33)

(34)

Kõige tõhusam ja proportsionaalsem lähenemisviis ühen
dusesiseste rändlussõnumite hinnataseme reguleerimiseks
jaemüügi tasandil on kehtestada mobiilsideoperaatoritele
nõue pakkuda oma rändlusklientidele SMSide eurotariifi,
mis ei ületa kindlaksmääratavat ülempiiri. SMSi eurotariif
tuleks kehtestada tasemel, mis tagab operaatoritele piisava
marginaali ja samas kajastab ka mõistlikumalt teenuse pak
kumisega seotud jaemüügi kulusid.

Nimetatud reguleeriv lähenemisviis peaks tagama, et regu
leeritud rändlussõnumite jaehinnad peegeldaksid teenuse
osutamise kulusid mõistlikumalt, kui see on seni toimu
nud. Kõrgeim SMSide eurotariif, mida võib rändlusklienti
dele pakkuda, peaks seetõttu peegeldama mõistlikku
marginaali võrreldes reguleeritud SMSide rändlusteenuse
osutamise kuludega, lubades samas operaatoritel konku
reerida oma pakkumisi eristades ja hinnakujundust vasta
valt turuolukorrale ja tarbijaeelistustele kohandades.
Nimetatud reguleerivat lähenemisviisi ei tuleks kohaldada
SMSide lisandväärtusteenuste suhtes.

(35)

Selleks, et tagada reguleeritud SMSide rändlusteenuse klien
tidele läbiv ühenduvus ja koostalitlusvõime, peaksid riiki
de reguleerivad asutused sekkuma õigeaegselt ja
kooskõlastatult juhul kui ühes liikmesriigis asutatud maa
pealse mobiilsidevõrgu operaator kaebab oma riigi regu
leerivale asutusele, et tema kliendid ei saa reguleeritud
rändluse SMS-sõnumeid saata teises liikmesriigis asutatud
maapealse mobiilsidevõrgu klientidele ega sõnumeid neilt
vastu võtta, sest asjaomased operaatorid ei ole omavahel
suutnud lepingut sõlmida. Selline sekkumine peab toimu
ma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi
2002. aasta direktiivi 2002/19/EÜ (elektroonilistele side
võrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja
vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu käsitlev direk
tiiv)) (1) artikliga 5 ning määruse (EÜ) nr 717/2007 artik
li 8 lõike 1 ning direktiivi 2002/21/EÜ (2) artikliga 21.

(36)

SMS on tekstsõnum (lühisõnumiteenus) ja eristub selgelt
teistest sõnumitest, nagu MMS-sõnumid või e-kirjad. Sel
leks, et mitte kaotada määruse tõhusust ning täita selle ees
märgid täielikult, tuleks keelustada SMS rändlussõnumi
tehniliste parameetrite sellised muudatused, mis eristaksid
seda riigisisesest SMSist.

(37)

Riikide reguleerivate asutuste kogutud andmed osutavad
sellele, et andmeside rändlusteenuse hulgimüügi keskmised
tasud, mida külastatava võrgu operaatorid rändluskliendi
koduoperaatoritelt küsivad, näitavad langustendentsi, kui
gi rändlusteenuste hinnad on hulgimüügi tasandil jätkuvalt
kõrged.

(38)

Andmeside rändlusteenuse kõrge jaehind on jätkuvalt mu
rettekitav ja osutab sellele, et kõnealuse teenuse vallas ei ole
konkurents veel piisav. Kuid erinevalt kõneteenuste ränd
lusest ja SMSide rändlusteenusest valitsevad siin jaemüügi
tasandil konkurentsipiirangud, kuna rändlusklientidel on
alternatiivseid võimalusi välismaal andmesideteenuste ka
sutamiseks ilma numbritega seotud piiranguteta, nagu näi
teks avalik traadita juurdepääs Internetile. Praeguses etapis
oleks jaemüügi tasandil hindade reguleerimine ennatlik. Li
saks tuleks mis tahes rändluse võrguühendus luua kasutaja
nõusolekul. Seega ei tohiks rändluse käigus ilma kasutaja
eelneva nõusolekuta toimuda andmete allalaadimist, seal
hulgas tarkvara uuendamist ja e-posti allalaadimist, välja
arvatud juhul, kui kasutaja on märku andnud, et ta ei soo
vi sellist kaitset.

(39)

Koduteenuse osutajad ei tohiks rändluskliendilt mis tahes
reguleeritud andmeside rändlusteenuse osutamise eest tasu
võtta, juhul kui ja seni kuni klient ei ole teenuse osutami
sega nõustunud.

Rändlusklientidelt ei tohiks nõuda külastatavas võrgus
rändlusteenust kasutades lisatasu reguleeritud rändlussõnu
mi või häälsõnumi vastuvõtmise eest, sest sellised teenuse
lõpetamise kulud on kaetud juba rändlussõnumi või hääl
sõnumi saatmise eest küsitava jaetasuga.

SMSi eurotariifi tuleks automaatselt kohaldada uute või
olemasolevate rändlusklientide suhtes, kes ei ole rändlus
sõnumi eritariifi või reguleeritud SMSide rändlusteenust
hõlmavat rändlusteenuste paketti sihilikult valinud või ei
vali seda sihilikult.
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(1) EÜT L 108, 24.4.2002, lk 7.
(2) EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.
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Nimelt peaksid mobiilsideoperaatorid esitama oma ränd
lusklientidele personaliseeritud hinnateabe andmeside
rändlusteenuse nimetatud klientide suhtes kehtivate tariifi
de kohta iga kord, kui rändlusklient hakkab teise liikmes
riiki sisenedes andmeside rändlusteenust kasutama.
Kõnealune teave tuleks edastada kliendi mobiiltelefoni või
muusse mobiilseadmesse viisil, mis võimaldab seda lihtsalt
vastu võtta ja mõista.

(42)

Selleks, et aidata klientidel paremini mõista andmeside re
guleeritud rändlusteenuste kasutamise rahalisi tagajärgi
ning võimaldada neil jälgida ja kontrollida oma kulusid,
peaks koduteenuse osutaja esitama näiteid andmeside
rändlusrakenduste kohta, näiteks e-post, pilt ja veebilehit
semine, tuues esile nende ligikaudse suuruse andmekasu
tuse seisukohalt.

(43)

Selleks, et arved ei põhjustaks halbu üllatusi, peaksid mo
biilsideoperaatorid andmeside rändlusteenuse puhul mää
rama kindlaks tarbitud teenuste rahalise ja/või mahulise
ülempiiri või mitu sellist ülempiiri (väljendatuna selles vää
ringus, milles rändluskliendile arve esitatakse) ning peak
sid seda pakkuma tasuta kõigile rändlusklientidele koos
asjakohase teatega, kui kulud jõuavad kõnealuse ülempiiri
lähedale. Ülempiiri saavutamisel ei peaks kliendid enam
teenust saama ja neilt ei tuleks enam selle eest tasu nõuda,
välja arvatud kui klient on sõnaselgelt soovinud, et talle
osutataks jätkuvalt asjaomast teenust vastavalt teates esita
tud tingimustele. Rändlusklientidele tuleks anda võimalus
valida mõistliku aja jooksul ükskõik milline nendest raha
listest või mahulistest ülempiiridest või otsustada ülempii
ri mitte kasutada. Kui kliendid ei avalda oma soovi, tuleks
nende suhtes rakendada vaikimisi ülempiiri süsteemi.

(44)

võimaldavad kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul kind
laksmääratud hinnaga andmesiderändlust mõistliku mahu
piires. Operaatorid töötavad samuti välja süsteeme, mis
võimaldaksid rändluskliente teavitada reaalajas andmeside
rändlusega seoses kogunenud maksmisele kuuluvatest
summadest. Siseturu sujuva toimimise tagamiseks peaksid
kõnealused siseturgude arengud kajastuma ühtlustatud
eeskirjades.

Sellegipoolest tuleks võtta meetmeid andmeside rändlus
teenuse jaehindade suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja
eelkõige selleks, et teha lõpp arvešoki probleemile, mis ku
jutab endast tõket siseturu sujuvale toimimisele, ning anda
kasutajate käsutusse sellised vahendid, mis on vajalikud
andmeside rändlusteenuse kulude jälgimiseks ja kontrolli
miseks. Samuti ei tohiks takistada rändlusteenuste asenda
miseks või nende alternatiivina kasutamiseks sobivate
rakenduste või tehnoloogiate, näiteks traadita Interneti, IPkõne ja kiirsõnumivahetuse teenuste kasutuselevõttu. Tar
bijatele peaks olema tagatud sellekohane teave, et nad
saaksid teha teadliku valiku.

(41)

Kõnealuseid läbipaistvuse meetmeid tuleks käsitada ränd
lusklientidele pakutava miinimumtagatisena ning see ei to
hiks mobiilsideoperaatoritel takistada oma klientidele
muude laialdaste vahendite pakkumist, mis aitaksid neil
andmeside rändlusteenuste kulusid prognoosida ja kont
rollida. Näiteks töötavad paljud operaatorid jaemüügi ta
sandil välja uusi kindlasummalisi rändluspakkumisi, mis
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(45)

Pealegi on andmeside rändlusteenuste jätkuvalt kõrged hul
gitasud tingitud peamiselt kõrgetest tasudest, mida nõua
vad mitte-eelistatud võrkude operaatorid. Sellised tasud
tulenevad võrgukasutamise juhtimise raskustest, mis ei
motiveeri operaatoreid standardseid hulgihindu ühepool
selt vähendama, sest võrguliiklus toimub olenemata hin
nast. See toob kaasa hulgimüügikulude suured kõikumised.
Mõningatel juhtudel on mitte-eelistatud võrkude suhtes
kohaldatavad andmeside rändlusteenuse hulgihinnad 30
korda kõrgemad eelistatud võrkude suhtes kohaldatavatest.
Sellised andmeside rändlusteenuse ülemäära kõrged hulgi
hinnad toovad kaasa ühenduse mobiilsideoperaatorite va
heliste konkurentsitingimuste tuntava moonutamise, mis
kahjustab siseturu sujuvat toimimist. Samuti piiravad need
koduoperaatorite võimet hulgimüügikulusid ette näha
ning seega võimalust pakkuda klientidele läbipaistvaid ja
konkurentsivõimelisi jaepakette. Kuna riikide reguleerivad
asutused ei suuda kõnealuseid probleeme riigi tasandil tõ
husalt lahendada, tuleks andmeside rändlusteenuste suhtes
kohaldada hulgimüügitasude ülempiiri. Hulgimüügitasude
ülempiir tuleks kehtestada ohutul tasemel, mis on tundu
valt kõrgem kui hetkel turul valitsevad madalaimad hulgi
müügihinnad, et edendada konkurentsitingimusi ja
võimaldada turu konkurentsisuundumuse väljakujunemist,
tagades samas tarbijaid soosiva siseturu parema toimimi
se. Selle turvapiiriga kaotataks rändlusteenuse ülemäära
kõrged hulgimüügitasud, mida turul teatud juhtudel ikka
veel rakendatakse, ja see peaks kogu määruse (EÜ)
nr 717/2007 kohaldamisaja kestel aitama ära hoida mo
biilsideoperaatorite vahelise konkurentsi moonutusi ja
piiranguid.

(46)

Elektrooniliste sidevõrkude turul ja kehtivas õigusraamis
tikus toimunud muutuste kajastamiseks on vajalik osutada
„üldkasutatavate telefonivõrkude” asemel „üldkasutatavate
le sidevõrkudele”. Järjepidevuse huvides tuleks direktiivi
2002/21/EÜ artikli 1 lõiget 5 vastavalt muuta.

(47)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt muuta määrust
(EÜ) nr 717/2007 ja direktiivi 2002/21/EÜ, et säilitada ja
edasi arendada ühiseid eeskirju, mis tagaksid, et üldkasuta
tavate mobiilsidevõrkude kasutajad ei peaks maksma kogu
ühendust hõlmavate rändlusteenuste eest ühenduses reisi
misel (kas helistamisel, SMSi saatmisel või andmete edas
tamisel) ülemäära kõrget hinda, aidates sellega kaasa
siseturu sujuvale toimimisele ja saavutades seeläbi tarbija
kaitse kõrge taseme ning tagades samas mobiiltelefoniope
raatorite vahel konkurentsi, ei suuda liikmesriigid piisavalt
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saavutada turvalisel, ühtlustatud ja õigeaegsel viisil ja see
tõttu on seda meetme ulatuse ja toime tõttu parem saavu
tada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta vajalikke
muutvaid meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe
käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks va
jalikust kaugemale.

— võtta omaks lähenemisviis, et rändlusklientidele tuleb
tagada samalaadsed hinnad, nagu need, mis on kuju
nenud konkurentsi tagajärjel külastatava võrgu turul,
ja samalaadsed tingimused, nagu need, mis valitsevad
sellel turul;

(48)

Ühist lähenemisviisi tuleks kohaldada piiratud ajavahemi
kul, kuid komisjoni poolt läbiviidava analüüsi tulemuste
valguses võidakse seda täiendavalt pikendada või muuta
või asendada muude regulatsioonivahenditega, lähtudes
komisjoni asjakohastest soovitustest.

Iseäranis peaks komisjon, konsulteerides elektroonilise side
Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametiga uurima ja hin
dama mobiilsideturu konkurentsi struktuuri, ja seda, millest tule
nevad konkurentsivõimetud rändlusteenuse hinnad, ning peaks
Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegema oma järel
dused ja ettepanekud, kuidas käsitleda mobiilsideturgude struk
tuuriprobleeme, eeskätt sisenemis- ja laienemistõkkeid.

(49)

Komisjon peaks hindama käesoleva määrusega muudetud
määruse (EÜ) nr 717/2007 tõhusust, pidades silmas selle
eesmärke ja osa, mida see täidab õigusliku raamistiku juu
rutamisel ning siseturu sujuval toimimisel. Sellega seoses
peaks komisjon vaagima mõju, mida see avaldab eri suu
rusega ning eri ühenduse osades paiknevate mobiilsidetee
nuste osutajate konkurentsipositsioonile, jae- ja
hulgihindade muutumisele, hindade arengusuundadele ja
läbipaistvusele, hindade ja tegeliku maksumuse suhtele, sa
muti seda, kui suures ulatuses on leidnud kinnitust oletu
sed, mis esitati määrusega kaasnenud mõjuhinnangus,
samuti operaatorite kulusid, mis tulenevad määruse järgi
misest, ja mõju, mida see avaldab investeeringutele. Komis
jon peaks tehnoloogia arengut arvestades hindama ka
selliste teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, mis on alter
natiiviks rändlusteenustele (näiteks IP-kõne).

(50)

Enne eespool nimetatud hindamist ja selleks, et tagada
rändlusteenuste pidev järelevalve ühenduses, peaks komis
jon koostama Euroopa Parlamendile ja nõukogule vahea
ruande, mis annaks üldülevaate rändlusteenuste uusimatest
suundumustest, ning vahehinnangu selle kohta, kuidas on
edenenud määrusega nr 717/2007 (mida on muudetud
käesoleva määrusega) seatud eesmärkide täitmine ja kas
nende eesmärkide saavutamiseks oleks alternatiivseid
võimalusi.

— tegeleda probleemidega ühenduse konkurentsiõiguse
raamistikus.

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 717/2007 ja direktiivi
2002/21/EÜ vastavalt muuta,

(52)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 717/2007 muudatused

Määrust (EÜ) nr 717/2007 muudetakse järgmiselt:

1) Pealkiri asendatakse järgmisega:.
„Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2007. aasta määrus
(EÜ) nr 717/2007, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiil
telefonivõrkudes ühenduse piires”

2) Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)
(51)

Enne asjakohaste soovituste esitamist peaks komisjon veel
hindama, kas rändlusteenuseid oleks võimalik adekvaatselt
reguleerida elektroonilist sidet reguleerivas raamistikus.
Komisjon peaks põhjalikult hindama alternatiivseid mee
todeid määrusega (EÜ) nr 717/2007 seatud eesmärkide
saavutamiseks, näiteks:

— tegeleda probleemidega hulgimüügi tasandil ning keh
testada selleks kohustus tagada mõistlik ja õiglane
juurdepääs, mis põhineks mittediskrimineerimisel
ja/või õiglastel vastastikustel tingimustel;

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine lähene
misviis selle tagamiseks, et üldkasutatavate mobiilside
võrkude kasutajad ei maksaks kogu ühendust hõlmavate
rändlusteenuste eest ühenduses reisimisel, helistamisel ja
kõne vastuvõtmisel, SMSe saates ja vastu võttes ning pa
kettkommuteeritud andmesideteenuseid kasutades kon
kureerivate siseriiklike hindadega võrreldes ülemäära
kõrget hinda, aidates sellega kaasa siseturu sujuvale toi
mimisele, saavutades samas tarbijakaitse kõrge taseme,
edendades konkurentsi ning läbipaistvust turul ja pak
kudes stiimuleid nii uuendusteks kui ka tarbija valikute
suurendamiseks.
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Sellega kehtestatakse eeskirjad tasude kohta, mida mo
biilsideoperaatorid võivad nõuda kogu ühenduses ränd
lusteenuste (kõnede ja SMSide) pakkumise eest juhul, kui
nende kasutamine algab ja lõpeb ühenduses, ning pa
kettkommuteeritud andmesideteenuste eest, mida ränd
luskliendid kasutavad teise liikmesriigi mobiilsidevõrgus
rändlemisel. Määrust kohaldatakse nii võrguoperaatori
te vahel võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil
kui ka koduoperaatori võetavate tasude suhtes
jaemüügitasandil.”;

b)

29.6.2009

pakettkommuteeritud andmesideteenuste kasutami
seks, kui ta viibib muus liikmesriigis kui selles, kus
asub rändluskliendi koduvõrk, koduvõrgu operaa
tori ja külastatava võrgu operaatori vahel sõlmitud
kokkulepete vahendusele;

e)

„reguleeritav rändluskõne” – mobiiltelefonikõne,
mida rändlusklient alustab külastatavas võrgus ja
mis lõpetatakse üldkasutatavas sidevõrgus ühendu
ses või mille rändlusklient võtab vastu ning mida
alustati üldkasutatavas sidevõrgus ühenduses ja mis
lõpetatakse külastatavas võrgus;

f)

„rändlusklient” – ühenduses asuva maapealse üldka
sutatava mobiilsidevõrgu abil osutatavate mobiilsi
deteenuste osutaja klient, kelle leping või kokkulepe
oma koduteenuse osutajaga võimaldab kasutada
mobiiltelefoni või muud seadet kõnede tegemiseks
või vastuvõtmiseks, SMSide saatmiseks või vastu
võtmiseks või pakettkommuteeritud andmesidetee
nuste kasutamiseks külastatavas võrgus koduvõrgu
operaatori ja külastatava võrgu operaatori vahel sõl
mitud kokkulepete alusel;

g)

„külastatav võrk” – liikmesriigis asuv maapealne
üldkasutatav mobiilsidevõrk (muu kui koduvõrk),
mille vahendusel saab rändlusklient teha ja vastu
võtta kõnesid, saata või vastu võtta SMSe või kasu
tada pakettkommuteeritud andmesideteenuseid
oma koduvõrgu operaatoriga sõlmitud kokkulepe
te alusel;”;

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Käesolevas määruses sätestatud tasude piirmäärad
on väljendatud eurodes. Kui artiklites 3, 4, 4a ja 4b ning
artikli 6a lõigetes 3 ja 4 käsitletavad tasud on antud
muudes vääringutes, määratakse nimetatud artiklite ko
hased algsed piirmäärad kindlaks neis vääringutes, ko
haldades artiklite 3 ja 4 puhul 30. juunil 2007 kehtivaid
viitekursse ning artiklite 4a ja 4b ning artikli 6a lõigete
3 ja 4 puhul 6. mail 2009 Euroopa Keskpanga poolt
Euroopa Liidu Teatajas avaldatavaid viitekursse.

Artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõikes 2 ja artikli 6a lõikes 4
sätestatud piirmäärade järgnevate alandamiste korral
määratakse korrigeeritud määrad, kohaldades viitekurs
se, mis on avaldatud üks kuu enne korrigeeritud määra
de kohaldatavust. Samu viitekursse kohaldatakse iga
aasta, et korrigeerida artiklites 4a ja 4b ning artikli 6a lõi
kes 3 reguleeritud tasude määra, kui need tasud on an
tud mõnes muus vääringus kui euro.”;

3) Artikli 2 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:
b)
a)

lisatakse järgmised punktid:

punktid b kuni g asendatakse järgmisega:

„b) „koduteenuse osutaja” – ettevõtja, kes osutab ränd
luskliendile maapealseid üldkasutatavaid mobiilside
teenuseid kas oma võrgu kaudu või virtuaalse
mobiiltelefonioperaatori või edasimüüjana;

c)

„koduvõrk” – maapealne üldkasutatav mobiilside
võrk, mis asub liikmesriigis ning mida kasutab ko
duteenuse osutaja maapealsete üldkasutatavate
mobiilsideteenuste osutamiseks rändluskliendile;

d)

„kogu ühendust hõlmav rändlus” – rändluskliendi
poolt mobiiltelefoni või muu seadme kasutamine
ühendusesiseste kõnede tegemiseks või vastuvõtmi
seks, SMSide saatmiseks või vastuvõtmiseks või

„h) „SMSi eurotariif” – artiklis 4b sätestatud suurimat
tasu mitteületav mis tahes tariif, mida koduteenuse
osutaja võib nõuda reguleeritud rändlussõnumite
saatmise eest kooskõlas nimetatud artikliga;

i)

„SMS” – tekstsõnum (lühisõnumiteenus), mis koos
neb peamiselt tähtedest ja/või numbritest, mida saab
saata riikide numeratsiooniplaanide kohaselt mää
ratud mobiili- ja/või paiksete numbrite vahel;

j)

„reguleeritud rändlussõnum” – SMS, mille rändlus
klient saadab külastatavast võrgust ühenduse üldka
sutatavasse sidevõrku või mille rändlusklient võtab
vastu ning mis saadeti ühenduse üldkasutatavast si
devõrgust külastatavasse võrku;
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„reguleeritud andmeside rändlusteenus” – rändlus
teenus, mis võimaldab rändluskliendile sissetulevat
ja väljuvat pakettkommuteeritud andmesidet mo
biiltelefoni või muu mobiilseadme abil ajal, mil sea
de on ühendatud külastatavasse võrku. Reguleeritud
andmeside rändlusteenus ei hõlma reguleeritud
rändluskõnede ja rändlussõnumite edastamist
ja
vastuvõtmist,
kuid
hõlmab
MMSide
(multimeedium-sõnumiteenus)
edastamist
ja
vastuvõtmist.”.

Alates 1. juulist 2010 ei tohi koduteenuse osutajad oma
rändlusklientidelt nõuda tasu rändlus-häälsõnumi vastu
võtmise eest. See ei mõjuta muid kohaldatavaid tasusid,
näiteks tasu nende sõnumite kuulamise eest.
Alates 1. juulist 2009 esitavad koduteenuse osutajad
oma rändlusklientidele selliste tehtud või vastuvõetud re
guleeritud rändluskõnede eest, mille suhtes kohaldatak
se eurotariifi, arve sekundite alusel.
Erandina kolmandast lõigust võib koduteenuse osutaja
kohaldada väljuva kõne puhul, mille suhtes kohaldatak
se eurotariifi, esimese 30 sekundi ulatuses minimaalset
kõne maksumust.”;

4) Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:
b)
„2. Lõikes 1 osutatud hulgimüügi keskmine tasu keh
tib mis tahes kahe operaatori vahel ja see arvutatakse ka
heteistkümnekuulise ajavahemiku jooksul või mis tahes
sellise lühema ajavahemiku jooksul, mis võib jääda käes
olevas lõikes sätestatud hulgimüügi keskmise tasu ülem
piiri kohaldamisaja või käesoleva määruse kehtivusaja
lõpuni. Hulgimüügi keskmise tasu ülempiir langeb
30. augustil 2008 ja 1. juulil 2009 vastavalt 0,28 eurole
ja 0,26 eurole ning langeb täiendavalt 0,22 eurole
ja 0,18 eurole vastavalt 1. juulil 2010 ja 1. juulil 2011.”;

b)

lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

„Alates 1. juulist 2009 arvutatakse lõikes 1 osutatud hul
gimüügi keskmine tasu, jagades rändluskõnede hulgi
müügist saadud kogutulu asjaomase operaatori poolt
asjaomase ajavahemiku jooksul ühenduse piires rändlu
se hulgikõnede osutamiseks hulgitasandil tegelikult ka
sutatud rändlusminutite koguarvuga, mis on saadud
sekundilise täpsusega liitmisel, kusjuures seda kohanda
takse selliselt, et võetakse arvesse külastatava võrgu ope
raatori õigust rakendada tasu arvutamisel kõne
miinimumkestust, mis ei tohi ületada.30 sekundit.”;

5) Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)
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lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Iga rändlusklient võib igal ajal pärast lõikes 3 sä
testatud protsessi lõppemist taotleda üleminekut eurota
riifile või sellest loobumist. Üleminek peab toimuma ühe
tööpäeva jooksul alates vastava taotluse saamisest ja
olema tasuta ning see ei tohi hõlmata tingimusi või pii
ranguid, mis on seotud lepingu muude osadega; üksnes
sellisel juhul, kui eurotariifile soovib üle minna rändlus
klient, kes on liitunud rändluse eripakmega, mis sisaldab
rohkem kui ühte rändlusteenust (nimelt kõne-, SMS
ja/või andmesideteenus), võib koduteenuse osutaja nõu
da üleminevalt kliendilt loobumist kõnealuse pakme
muude osade soodustustest. Koduteenuse osutaja võib
üleminekut edasi lükata niikaua, kuni varasem rändlus
tariif on kehtinud kindlaksmääratud miinimumperioo
di, mis ei ületa kolme kuud.”.

6) Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 4a
Hulgimüügitasud reguleeritud rändlussõnumite eest
1.
Alates 1. juulist 2009 ei tohi hulgimüügi keskmine ta
su, mida külastatava võrgu operaator võib rändluskliendi ko
duvõrgu operaatorilt nimetatud külastatavas võrgus
algatatava reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, ületada
0,04 eurot SMSi kohta.

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.
Eurotariifi jaemüügitasu (ilma käibemaksuta),
mida koduteenuse osutaja võib oma rändluskliendilt
reguleeritud rändluskõne pakkumise eest nõuda, võib
iga rändluskõne puhul erineda, kuid ei või ületada
0,49 eurot minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,24 eurot
minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 30. augustil 2008
ja 1. juulil 2009 langeb väljuva kõne piirhind vastavalt
0,46 eurole ja 0,43 eurole ning sissetuleva kõne piirhind
vastavalt 0,22 eurole ja 0,19 eurole. 1. juulil 2010 ja
1. juulil 2011 langeb väljuva kõne piirhind täiendavalt
vastavalt 0,39 eurole ja 0,35 eurole ning sissetuleva kõne
piirhind vastavalt 0,15 eurole ja 0,11 eurole.

2.
Lõikes 1 osutatud hulgimüügi keskmine tasu kehtib
mis tahes kahe operaatori vahel ja see arvutatakse kaheteist
kuulise ajavahemiku kohta või mis tahes sellise lühema aja
vahemiku kohta, mis võib jääda käesoleva määruse
kehtivusaja lõpuni
3. Lõikes 1 osutatud hulgimüügi keskmine tasu arvutatak
se, jagades hulgimüügi kogutulu, mille külastatava võrgu
operaator on koduvõrgu operaatorilt saanud asjaomase aja
vahemiku jooksul ühenduse piires rändlussõnumite algatami
se ja edastamise eest, kõnealuse ajavahemiku jooksul
asjaomase koduvõrgu operaatori nimel algatatud ja edasta
tud rändlussõnumite koguarvuga.
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4.
Külastatava võrgu operaator ei tohi rändluskliendi ko
duvõrgu operaatorilt nõuda lõikes 1 osutatud tasust eraldi
seisvat tasu külastatavas võrgus rändlusteenust kasutanud
rändluskliendile saadetud reguleeritud rändlussõnumi lõpe
tamise eest

Artikkel 4b
Jaemüügitasud reguleeritud rändlussõnumite eest

1.
Koduteenuse osutajad teevad kõikidele rändlusklienti
dele selgelt ja läbipaistvalt kättesaadavaks lõikes 2 sätestatud
SMSi eurotariifi. Nimetatud SMSi eurotariif ei sisalda liitumis
tasu ega muid kindlaksmääratud või jooksvaid tasusid ning
seda võib kombineerida kõikide jaetariifidega kooskõlas käes
oleva artikli teiste sätetega.

29.6.2009

7.
Koduteenuse osutajad teatavad hiljemalt 30. juuniks
2009 oma rändlusklientidele individuaalselt SMSide eurota
riifi ja et seda kohaldatakse hiljemalt 1. juulist 2009 kõigi
rändlusklientide suhtes, kes ei ole teadlikult valinud regulee
ritud SMS-sõnumite suhtes kohaldatavat eritariifi või -paketti,
ning teavitavad sellele ülemineku ja sellest loobumise õigu
sest vastavalt lõikele 6.

Artikkel 4c
Reguleeritud rändlussõnumite tehnilised omadused
Koduteenuse osutaja ja külastatava võrgu operaator ei või
muuta reguleeritud rändlussõnumite tehnilisi omadusi selli
selt, et need erineksid siseturul edastatavate SMSide tehnilis
test omadustest.”.
7) Artikkel 5 jäetakse välja:
8) Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

2.
Alates 1. juulist 2009 võib SMSi eurotariifi jaemüügi
tasu (ilma käibemaksuta), mida koduteenuse osutaja võib
oma rändluskliendilt viimase poolt saadetava reguleeritud
rändlussõnumi eest nõuda, iga rändlussõnumi puhul erine
da, kuid ei või ületada 0,11 eurot.

3.
Koduteenuse osutajad ei või oma rändlusklientidelt
nõuda tasu reguleeritud rändlussõnumi vastuvõtmise eest.

4.
Alates 1. juulist 2009 kohaldavad koduteenuse osuta
jad SMSi eurotariifi automaatselt kõigi olemasolevate ränd
lusklientide suhtes; erandiks on rändluskliendid, kes on juba
valinud teadlikult teatava rändlustariifi või -pakme, misläbi
nad kasutavad teistsuguseid reguleeritud rändlussõnumi suh
tes kohaldatavaid tariife kui neid, mis oleks neile määratud
sellise valiku mittetegemise korral.

5.
Alates 1. juulist 2009 kohaldavad koduteenuse osuta
jad SMSi eurotariifi kõigi uute rändlusklientide suhtes, kes ei
vali teadlikult teistsugust rändlussõnumi tariifi või rändlus
teenuste tariifipaket, mis hõlmab teistsugust reguleeritud
rändlussõnumite tariifi.

6.
Iga rändlusklient võib igal ajal taotleda üleminekut
SMSi eurotariifile või sellest loobumist. Üleminek peab toi
muma ühe tööpäeva jooksul alates vastava taotluse saamisest
ja olema tasuta ning see ei tohi hõlmata tingimusi või piiran
guid, mis on seotud lepingu muude osadega kui rändlus. Ko
duteenuse osutaja võib sellist üleminekut edasi lükata niikaua,
kuni varasem rändlustariif on kehtinud kindlaksmääratud
miinimumperioodi, mis ei ületa kolme kuud. SMSi eurotarii
fi võib alati kombineerida eurotariifiga.

„Artikkel 6
Reguleeritud rändluskõnede
jaetasude läbipaistvus

ja

rändlussõnumite

1. Selleks et juhtida rändluskliendi tähelepanu asjaolule, et
talle kehtivad kõne tegemisel või vastuvõtmisel või SMSi saat
misel rändlustasud, annab iga koduteenuse osutaja kliendile
teise liikmesriiki, mis ei ole tema koduvõrgu liikmesriik, si
senemisel sõnumiteenuse abil automaatselt, ilma ülearuse vii
vituseta ja tasuta isikustatud baashinnateavet rändlustasude
kohta (koos käibemaksuga), mida kohaldatakse selle kliendi
suhtes kõnede tegemisel ja vastuvõtmisel ning SMSide saat
misel külastatavas liikmesriigis, välja arvatud juhul, kui klient
on teavitanud koduteenuse osutajat, et ei soovi nimetatud
teenust.
Nimetatud isikustatud baashinnateave sisaldab maksimum
hindu, mida kliendi suhtes võidakse kohaldada tema suhtes
kehtiva tariifiskeemi alusel:
a)

kõnede tegemisel külastatava riigi piires ja koduvõrgu
liikmesriiki ning kõnede vastuvõtmisel ning

b)

külastatavas liikmesriigis reguleeritud rändlussõnumeid
saates.

See sisaldab ka lõikes 2 osutatud tasuta numbrit üksikas
jalikuma teabe saamiseks ja teavet hädaabiteenuste kasutami
se võimaluse kohta Euroopa tasuta hädaabinumbri 112
valimisel.
Kliendil, kes on teatanud, et ta ei soovi automaatset sõnumi
teenust, on õigus nõuda koduteenuse osutajalt igal ajal ja ta
suta nimetatud teenuse uuesti pakkumist.
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Koduteenuse osutajad pakuvad pimedatele või nägemispuu
dega klientidele isikustatud baashinnateavet nende soovi kor
ral automaatselt ja tasuta häälkõne abil.

2.
Lisaks lõikele 1 on kliendil õigus sõltumata oma asu
kohast ühenduses taotleda ja saada mobiilitelefonikõne või
SMSi kaudu tasuta üksikasjalikumat isikustatud hinnateavet
külastatavas võrgus häälkõnede, SMSi, MMSi ja muude and
mesideteenuste suhtes kohaldatavate rändlustasude kohta
ning ka teavet käesoleva määruse alusel kohaldatavate läbi
paistvuse meetmete kohta. Selline taotlus esitatakse kodutee
nuse osutaja poolt selleks otstarbeks määratud tasuta
numbrile.

3.
Koduteenuse osutajad annavad liitumisel kõikidele ka
sutajatele täielikku teavet kohaldatavate rändlustasude, eel
kõige eurotariifi ja SMSi eurotariifi kohta. Nad annavad oma
rändlusklientidele kohaldatavate rändlustasude kohta teavet
põhjendamatu viivituseta iga kord, kui tasud muutuvad.

Koduteenuse osutajad tagavad, et kõik nende rändluskliendid
on teadlikud eurotariifi ja SMSi eurotariifi olemasolust. Eel
kõige teavitavad nad kõiki oma rändluskliente selgelt ja era
pooletult hiljemalt 30. juuliks 2007 eurotariifiga seotud
tingimustest ning hiljemalt 30. juuni 2009 SMSi eurotariifi
ga seotud tingimustest. Seejärel saadavad nad kõikidele muu
tariifi valinud klientidele mõistlike ajavahemike järel
meeldetuletuse.”.

9) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6a
Reguleeritud andmeside rändlusteenuste läbipaistvus ja
kaitsemehhanismid

1.
Koduteenuse osutajad tagavad, et nende rändlusklien
did saavad reguleeritud andmeside rändlusteenuste kasutami
se tasu kohta nii enne kui ka pärast lepingu sõlmimist piisavat
teavet viisil, mis aitab klientidel mõista sellise kasutuse raha
lisi tagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja kontrollida regu
leeritud andmeside rändlusteenustega seotud kulusid
kooskõlas lõigetega 2 ja 3.

Vajaduse korral teavitavad koduteenuse osutajad oma klien
te enne lepingu sõlmimist ja reeglipäraselt pärast seda ohust,
mis on seotud automaatse ja kontrollimatu andmerändlusü
henduse ja andmete allalaadimisega. Lisaks selgitavad kodu
teenuse osutajad oma klientidele selgelt ja mõistetavalt,
kuidas neid automaatseid andmerändlusühendusi välja lüli
tada, vältimaks andmeside rändlusteenuste kontrollimatut
tarbimist.
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2. Hiljemalt 1. juulist 2009 teavitab koduteenuse osutaja
rändlusklienti automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab talle
baashinnateabe asjaomases liikmesriigis tema suhtes regulee
ritud andmeside rändlusteenuste pakkumise puhul kehtiva
tasu kohta, välja arvatud juhul, kui klient on teavitanud ko
duteenuse osutajat, et ei soovi nimetatud teenust.

Selline personaliseeritud baashinnateave saadetakse rändlus
kliendi mobiiltelefoni või muusse seadmesse näiteks SMSsõnumiga, elektronpostiga või arvuti hüpikakna kaudu iga
kord, kui rändlusklient siseneb muusse liikmesriiki kui selles
se, kus asub tema koduvõrk, ja algatab reguleeritud andme
side rändlusteenuse esimest korda pärast kõnealusesse
liikmesriiki sisenemist. Teave esitatakse siis, kui rändlusklient
algatab reguleeritud andmeside rändlusteenuse, ja seda tehak
se tasuta ning sobiva vahendi abil, mis võimaldab seda liht
salt vastu võtta ja mõista.

Kliendil, kes on koduteenuse osutajale teatanud, et ta ei soo
vi automaatset hinnateavet, on õigus nõuda koduteenuse
osutajalt igal ajal ja tasuta nimetatud teenuse uuesti
pakkumist.

3.
Alates 1. märtsist 2010 peavad kõik koduteenuse osu
tajad pakkuma kõigile oma rändlusklientidele võimalust va
lida teadlikult ja tasuta selline moodus, mis annaks teavet
senise tarbimise kohta kas mahu arvestuses või selles väärin
gus, milles rändluskliendile esitatakse arve reguleeritud and
meside rändlusteenuste kasutamise eest, ning millega oleks
tagatud, et reguleeritud andmeside rändlusteenuste kasutami
se kogukulud ei ületaks teatud kindlas ajavahemikus kind
laksmääratud rahalist ülempiiri ilma kliendi selgesõnalise
nõusolekuta.

Selleks peab koduteenuse osutaja pakkuma kindlaksmäära
tud kasutusperioodi kohta ühte või mitut rahalist ülempiiri,
eeldusel, et klienti on ette teavitatud nendele vastavatest mah
tudest. Üks nendest ülempiiridest (vaikimisi rahaline ülem
piir) igakuise arveldusperioodi kohta saada olevate tasude
puhul peab olema ligikaudu 50 eurot (ilma käibemaksuta),
kuid mitte üle selle.

Alternatiivina võib koduteenuse osutaja seada ülempiiri and
mete mahule, eeldusel, et klienti on ette teavitatud andme
mahtude maksumusest. Üks nendest ülempiiridest (vaikimisi
andmete mahu ülempiir) peab vastama igakuise arvelduspe
rioodi kohta saada olevatele tasudele 50 euro väärtuses (ilma
käibemaksuta), kuid mitte üle selle.

Lisaks võivad koduteenuse osutajad pakkuda oma rändlus
klientidele muid limiite, millel on erinevad, st kõrgemad või
madalamad igakuised rahalised ülempiirid.

Alates 1. juulist 2010 kohaldatakse kõikide klientide suhtes,
kes ei ole otsustanud muu ülempiiri kasuks, teises ja kolman
das lõigus nimetatud vaikimisi ülempiiri.
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Iga koduteenuse osutaja tagab ka, et rändluskliendi mobiilte
lefoni või muusse seadmesse saadetakse kohane teade, näi
teks SMS-sõnumiga, elektronpostiga või arvuti hüpikakna
kaudu, kui andmeside rändlusteenuste kasutamine on jõud
nud 80 %ni kokkulepitud rahalisest või andmete mahu ülem
piirist. Kliendil on õigus nõuda oma operaatorilt selliste
teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal ja tasuta nõuda ko
duteenuse osutajalt uuesti teenuse osutamist.

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

Kui rändlusklient avaldab, et soovib kasutada rahalist või
andmete mahu ülempiiri või loobub selle kasutamisest, tuleb
muudatus alates 1. novembrist 2010 teha ühe tööpäeva jook
sul alates avalduse saamisest tasuta, kusjuures keelatud on
seada tingimusi või piiranguid, mis on seotud liitumislepin
gu muude osadega.
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10) Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:
a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Riikide reguleerivad asutused teevad käesoleva
määruse, eelkõige selle artiklite 3, 4, 4a, 4b ja 6a kohal
damist käsitleva ajakohastatud teabe üldsusele kättesaa
davaks kujul, mis tagab kõigile huvitatud isikutele hõlpsa
juurdepääsu kõnealusele teabele.”.

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5. Riikide reguleerivad asutused võivad omal algatu
sel sekkuda, et tagada käesoleva määruse täitmine.
Eelkõige kasutavad nad vajaduse korral juurdepääsudi
rektiivi artikli 5 kohaseid volitusi küllaldase juurdepääsu
ja omavahelise sidumise tagamiseks, et garanteerida lä
biv ühenduvus ja rändlusteenuste koostalitlusvõime, näi
teks juhul, kui klientidel ei ole võimalik vahetada
rändlussõnumeid teise liikmesriigi maapealse mobiilsi
devõrgu klientidega seetõttu, et puudub selliste sõnumi
te edastamist võimaldav leping.”

11) Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9
Karistused
4.

a)

Alates 1. juulist 2009 kohaldatakse järgimist:

hulgimüügi keskmine tasu, mida külastatava võrgu ope
raator võib rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt kõ
nealuse külastatava võrgu vahendusel reguleeritud
andmeside rändlusteenuste pakkumise eest nõuda, ei
tohi ühe megabaidi edastatud andmete eest alates 1. juu
list 2009 ületada turvalimiiti 1,00 eurot, alates 1. juulist
2010 – 0,80 eurot ja alates 1. juulist 2011 – 0,50 eurot;
Selle turvalimiidi kohaldamine ei tohi kahjustada ega pii
rata konkurentsi andmeside rändluse hulgiturul, vasta
valt raamdirektiivi artikli 8 lõike 2 punktile b;

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida ko
haldatakse käesoleva määruse rikkumise korral, ning võtavad
kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ni
metatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed
ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist sätetest komisjonile
hiljemalt 30. märtsiks 2008 või määruse (EÜ) nr 544/2009 (*)
artikli 3 lõigetega 2 ja 3, artikli 4 lõigetega 2 ja 4 ning artik
litega 4a, 4b, 4c, 6, 6a ja 7 kehtestatavate lisanõuete korral
hiljemalt 30. märtsiks 2010 ning annavad viivitamata teada
edaspidistest muudatustest..
(*) ELT L 167, 29. juuni 2009, lk. 12.”;
12) Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

b)

c)

nimetatud hulgimüügi keskmine tasu kehtib mis tahes
kahe operaatori vahel ja see arvutatakse kaheteistkuulise
ajavahemiku kohta või mis tahes sellise lühema ajavahe
miku kohta, mis võib jääda käesoleva määruse kehtivus
aja lõpuni;

punktis a osutatud hulgimüügi keskmine tasu arvutatak
se, jagades hulgimüügi kogutulu, mille külastatava võr
gu operaator on koduvõrgu operaatorilt saanud
asjaomase ajavahemiku jooksul reguleeritud andmeside
rändlusteenuste osutamise eest, kõnealuse ajavahemiku
jooksul kõnealuste teenuste osutamisel tegelikult edasta
tud andmete kogumahuga megabaitides, arvestatuna
kilobaidi-põhiselt.”.

„Artikkel 11
Läbivaatamine
1.
Komisjon vaatab läbi käesoleva määruse toimimise ja
annab sellest pärast avalikku konsulteerimist Euroopa Parla
mendile ja nõukogule aru mitte hiljem kui 30. juunil 2011.
Komisjon hindab eelkõige, kas käesoleva määruse eesmärgid
on saavutatud. Sealjuures käsitleb komisjon muu hulgas:
— rändlusklientidele pakutavate kõne-, SMS- ja andmeside
teenuste hulgi- ja jaehindade muutumist ning sellele vas
tavaid muutusi mobiilsideteenuste osas liikmesriikide
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siseturu tasandil (kusjuures eraldi käsitletakse ettemaksuja järelmaksukliente) ning nende teenuste kvaliteedi ja
kiiruse muutumist;
— teenuste, sealhulgas rändlusteenuste suhtes alternatiivse
te teenuste (kõne-, SMS- ja andmeside) kättesaadavust ja
kvaliteeti, eeskätt pidades silmas tehnoloogia arengut;
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2.
Lisaks koostab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõu
kogule hiljemalt 30. juuniks 2010 vahearuande, mis sisaldab
kokkuvõtte ühenduses osutatavate rändlusteenuste jälgimise
tulemuste kohta ning hinnangu selle kohta, kuidas on edene
nud käesoleva määrusega seatud eesmärkide täitmine, seal
hulgas lõikes 1 osutatud aspekte arvestades.”.
13) Artiklist 12 jäetakse välja sõnad „hiljemalt 30. augusti 2007”.

— seda, mil määral on kliendid kasu saanud rändlusteenus
te hinna tegelikust alanemisest või muul viisil rändlus
teenuste kulude vähenemisest ning mitmesugustest
tariifidest ja toodetest, mida saavad kasutada eri helista
mistavadega kliendid;

14) Artiklis 13 asendatakse aastaarv „2010” aastaarvuga „2012”.

— konkurentsi taset nii jae- kui ka hulgimüügiturul, eriti
väiksemate, iseseisvate või äsja tegevust alustanud ope
raatorite konkurentsiolukorda, sealhulgas kaubandusle
pingute mõju konkurentsile ning operaatorite
omavahelise seotuse taset.

Direktiivi 2002/21/EÜ artikli 1 lõige 5 asendatakse järgmisega:

Komisjon ei hinda mitte ainult hindade reguleerimist, vaid ka
muid meetodeid, mida saaks kasutada rändlusteenustele
võistlusliku siseturu loomiseks, ning võtab sealjuures arvesse
Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti sõltumatu
analüüsi tulemusi. Sellest hinnangust lähtudes esitab komis
jon asjakohased soovitused.

Artikkel 3

Artikkel 2
Direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiivi) muutmine

„5.
Käesolev direktiiv ja eridirektiivid ei piira ühtki erimeedet,
mis on vastu võetud rahvusvahelise rändluse reguleerimiseks üld
kasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires.”

Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.
Brüssel, 18. juuni 2009.
Euroopa Parlamendi nimel
President

Nõukogu nimel
eesistuja

H.-G. PÖTTERING

Š. FÜLE

