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Mis on rändlusteenus? 
Oletame, et te reisite üle piiri teise riiki. Kuidas on võimalik, et teie mobiiltelefon jätkuvalt 
toimib? 
Iga kord kui te välismaal puhkusel või ärireisil olles mobiiltelefoniga helistate või kõne 
vastu võtate, saadate tekstsõnumi või võtate ühendust Internetiga, kasutate te  
rändlusteenust. See tähendab, et teie kõne toimub välismaises võrgus, sest teie 
koduriigi teenusepakkuja ei tegutse asjaomases riigis. Selle teenuse eest küsib 
välismaine võrguoperaator tasu teie koduriigi teenusepakkujalt. Asjaomane summa 
lisatakse teie kodumaal kehtivale kõne tavahinnale. 
Andmeside rändlusteenusega on tegemist siis, kui te võtate telefonivõrgu vahendusel 
ühendust Internetiga traadita e-posti seadmega Blackberry või elektronmärkmiku 
vahendusel  või kasutate Internetti andmesidekaardiga varustatud sülearvutiga. 
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2007. aasta juunis jõustunud ELi 
rändlusteenuse määrusega alandati 
välismaal tehtavate mobiilikõnede 
hindu kuni 60%. Määrusega 
reguleeritakse ainult kõnehindu ning 
kindlustatakse, et need ei oleks 
õigustamatult kõrged võrreldes 
kodumaal kehtivate hindadega. Kuigi 
mobiiltelefoni kõnede rändlusteenus on 
nüüd tarbijatele oluliselt odavam, on 
SMS-ide saatmine ja 
andmesideteenused ikkagi liiga kallid. 
Tekstsõnumite ja andmeside 
rändlusteenuse ühtse turu eeliste 
tarbijateni toomiseks töötab komisjon 
uue määruse eelnõu kallal. 

Milleks on vaja reguleerida? 

Üleliia kõrged rändlusteenuse hinnad 
mõjutasid vähemalt 147 miljonit ELi 
kodanikku (37 miljonit turisti ja 110 miljonit 
ärireisijat). Mobiilsidel on suur mõju 
majanduskasvule ja töökohtade loomisele 
mistõttu on teema komisjoni jaoks väga 
oluline. Oli vaja tarbijate huve arvesse võttes 
tegutseda.  

Korduvad pöördumised operaatorite poole 
rändlusteenuse kõnehindade vabatahtlikuks 
langetamiseks ei andnud tulemusi, ning 
komisjon koostas määruse eelnõu.  

Rändlusteenuse kõnehinnad on selle määruse 
seadustamisest alates küll langenud, kuid 
rändlusteenus tekstsõnumite ja andmeside 
puhul on ikkagi jäänud väga kalliks. Komisjon 
pöördus teistkordselt operaatorite poole ja 
palus neil langetada hindu vabatahtlikult, 
andes selleks aega 1. juulini 2008. Praegu 
maksab tekstsõnumi rändlusteenus ELis 
keskmiselt 4.50 krooni, kusjuures sõnumi 
hind välismaal võib olla koguni kümme korda 
kõrgem, kui teie kodumaal. Tekstsõnumite 
rändlusteenuse hinnad on vahemikus 95 senti 
(Eestis) kuni 12.5 krooni (Belgias). 
Andmesideteenuste hinnad ulatuvad 4 
kroonist megabaidi kohta kuni rohkem kui 
250 kroonini megabaidi kohta. Selliseid 
hinnavahemikke tõdedes on ju ilmne, et 
iseregulatsioon ei toimi.  



 

Üldine teabeleht 59 ET  
  

••• 2/2 

R
än

dl
us

te
en

us
  

  

Mida tuleks teha? 

Kõrged hinnad ja hindade läbipaistmatus on 
tõsine probleem l.  Tarbijaid ei teavitata sageli 
piisavalt välismaal saadetud tekstsõnumi või 
allalaaditud megabaidi hinnast. Koju saabudes 
võib telefoniarve pakkuda neile ebameeldiva 
üllatuse. Äärmuslikel juhtudel võib see 
küündida isegi 625 000 kroonini reisil 
allalaaditud telesaate eest. 

Komisjon on seisukohal, et praegused 
tekstsõnumite ja andmeside rändlusteenuste 
hinnad on põhjendamatult kõrged ning neid 
tuleb alandada. 

Mida on seni ette võetud?  

2007. aasta mais kiitis Euroopa Parlament 
peaaegu ühehäälselt heaks komisjoni määruse 
eelnõu mobiilside rändlusteenuse hindade 
alandamiseks. Määrus jõustus 2007. aasta 
juunis.  

 

Kõik tariifid väljendavad minutihinda ilma 
käibemaksuta. 

 

Määrusega on kehtestatud rändlusteenuse jae- 
ja hulgihindadele piirmäär (nn Eurotariif). 
Sellest piirmäärast allpool toimub konkurents 
kõige atraktiivsemate rändlusteenuse 
pakettide vahel. Praegust hinnapiiri 
langetatakse täiendavalt 2009. aastal. Sellised 
hinnad on kohustuslikud 2010. aasta juunini, 
mil määruse kehtivus lõpeb.  

 

Määrusega tagatakse, et hinnateave on selgem 
ja tarbijatele paremini kättesaadav. 
Mobiilsideoperaatorid peavad esitama 
tekstsõnumi vahendusel oma klientidele, kes 
sisenevad teise liikmesriiki, tasuta teavet 
rändlusteenuse hindade kohta asjaomases 
riigis. Tarbijad võivad rändlusteenuse hindade 
kohta küsida ka tasuta teavet kas telefoni teel 
või tekstsõnumi vahendusel. 

ELi liikmesriikide seadusandjad kinnitasid 
2008. aasta jaanuaris, et määruse 
kohaldamisel ei ole probleeme üheski 
liikmesriigis.  

Määrus näeb ette komisjonipoolse 
läbivaatamise, et selgitada välja, kas selle 
kehtivust tuleb pikendada pärast 2010. aasta 
juulit ning kas tekstsõnumid ja andmeside 
rändlusteenus peaks olema samuti määrusega 
reguleeritud. Uuringud näitavad, et 
konkurents areneb kõnede rändlusteenuse 
turul aeglaselt. Seetõttu võib komisjon kõnede 
rändlusteenuse määruse kehtivust pikendada.   

Järgmised sammud 

Tarbijatele ühtse turu eeliste kindlustamiseks 
esitab komisjon tõenäoliselt 2008. aasta 
varasügisel määruse ettepaneku, milles 
käsitletakse tekstsõnumite ja andmeside 
rändlusteenuse hindu.  

Rändlusteenuse määrusega on õnnestunud 
kõrvaldada üks viimaseid siseturul esinenud 
tõkkeid. Määrus on kasulik nii puhkajatele kui 
ärireisijatele. Nüüd on aeg luua ka 
tekstsõnumite ja andmeside rändlusteenuse 
ühtne turg. 
 

 
 
 
Lisateave 

Komisjoni rändlusteenuse veebisait: http://ec.europa.eu/roaming/ 
Euroopa infoühiskonna temaatiline portaal: 
http://ec.europa.eu/information_society  
Infoühiskonna ja meedia peadirektoraat: Av. de Beaulieu 25, B-1049 
Brussels  
E-post: infso-desk@ec.europa.eu Veebisait: 
http://ec.europa.eu/dgs/information_society 
 

 SUVI  
2008 

SUVI  
2009 

Maksimaalne 
Eurotariif  
helistatud 

kõnede eest 

 
0,46 eurot 

 
0,43 eurot 

Maksimaalne 
Eurotariif  

vastuvõetud 
kõnede eest  

 
0,22 eurot 

 
0,19 eurot 

Maksimaalne  
operaatorite 
vahel kehtiv 

tariif 

 
€0,28 

 
€0,26 
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