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(3) Internet on viimaste aastakümnete jooksul 

arenenud innovatsiooni edendavaks avatud 

platvormiks, millele on lõppkasutajatel, sisu ja 

rakenduste ning internetiühenduse teenuste 

pakkujatel kerge juurde pääseda. Praeguse 

regulatiivse raamistiku eesmärk on edendada 

lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 

levitada teavet või kasutada rakendusi ja 

teenuseid vastavalt oma valikutele. 

Märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 

kannatab aga selliste andmeliikluse haldamise 

tavade all, millega blokeeritakse või 

aeglustatakse konkreetseid rakendusi või 

teenuseid. Selliseid suundumusi arvestades on 

vaja liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 

avatud internet ning vältida ühtse turu 

killustamist, mida põhjustavad liikmesriikide 

individuaalsed meetmed. 

(3) Internet on viimaste aastakümnete jooksul 

arenenud innovatsiooni edendavaks avatud 

platvormiks, millele on lõppkasutajatel, sisu ja 

rakenduste ning internetiühenduse teenuste 

pakkujatel kerge juurde pääseda. Nn võrgu 

neutraalsuse põhimõte avatud internetis 

tähendab, et kogu interneti andmeliiklust 

tuleks kohelda võrdselt ilma 

diskrimineerimata, piiramata või segamata, 

sõltumata saatjast, vastuvõtjast, tüübist, 

sisust, seadmest, teenusest või rakendusest. 

Nagu on öeldud Euroopa Parlamendi 17. 

novembri 2011. aasta resolutsioonis avatud 

interneti ja võrgu neutraalsuse kohta 

Euroopas, on interneti avatud loomus olnud 

peamine konkurentsivõime, majanduskasvu, 

sotsiaalarengu ja innovatsiooni edendaja, mis 

on viinud internetipõhiste rakenduste, sisu ja 

teenuste arengu tähelepanuväärse tasemeni 

ning seega edendanud ka sisu ja teenuste 

pakkumise ja nõudluse kasvu, tehes 

internetist eluliselt tähtsa teadmiste, ideede ja 

teabe vaba ringluse kiirendi, sh riikides, kus 

juurdepääs sõltumatule meediale on piiratud. 

Praeguse regulatiivse raamistiku eesmärk on 

edendada lõppkasutajate võimet pääseda juurde 

ja levitada teavet või kasutada rakendusi ja 

teenuseid vastavalt oma valikutele. 

Märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 



 

AM\1076750ET.doc  PE570.903v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

kannatab aga selliste andmeliikluse haldamise 

tavade all, millega blokeeritakse või 

aeglustatakse konkreetseid rakendusi või 

teenuseid. Selliseid suundumusi arvestades on 

vaja liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 

avatud internet ning vältida ühtse turu 

killustamist, mida põhjustavad liikmesriikide 

individuaalsed meetmed. 

Or. en 
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(7) Selleks et kasutada õigust pääseda juurde 

teabele ja sisule ning et seda levitada, kasutada 

ja pakkuda vabalt valitud rakendusi ja 

teenuseid, peaks lõppkasutajatel olema 

vabadus leppida internetiühenduse teenuse 

osutajatega kokku tariifides ning 

internetiühenduse teenuse konkreetsetes 

andmemahtudes ja kiirustes. Sellised 

kokkulepped ning internetiühenduse teenuse 

osutajate kaubandustavad ei tohiks piirata 

sätestatud õiguste kasutamist ega seeläbi eirata 

käesoleva määruse sätteid internetiühenduse 

tagamise kohta. Riikide reguleerivatel asutustel 

ja teistel pädevatel asutustel peaks olema õigus 

sekkuda selliste kokkulepete või 

kaubandustavade korral, mis oma ulatuse tõttu 

põhjustavad olukordi, kus lõppkasutajate 

valikut tegelikkuses sisuliselt vähendatakse. 

Selleks tuleks kokkulepete ja 

kaubandustavade hindamisel muu hulgas 

arvesse võtta asjaomaste internetiühenduse 

teenuse osutajate ning sisu, rakenduste ja 

teenuste pakkujate vastavaid turupositsioone. 

Riikide reguleerivatelt asutustelt ja muudelt 

pädevatelt asutustelt tuleks nende seire- ja 

jõustamisülesannete osana nõuda sekkumist, 

kui kokkulepete või kaubandustavade 

tulemusena kahjustatakse lõppkasutajate 

õigusi. 

(7) Selleks et kasutada õigust pääseda juurde 

teabele ja sisule ning et seda levitada, kasutada 

ja pakkuda vabalt valitud rakendusi ja 

teenuseid, peaks lõppkasutajatel olema 

vabadus leppida internetiühenduse teenuse 

osutajatega kokku tariifides ning 

internetiühenduse teenuse konkreetsetes 

andmemahtudes ja kiirustes. Sellised 

kokkulepped ning internetiühenduse teenuse 

osutajate kaubandustavad ei tohiks piirata 

sätestatud õiguste kasutamist ega seeläbi eirata 

käesoleva määruse sätteid internetiühenduse 

tagamise kohta. Riikide reguleerivatel asutustel 

ja teistel pädevatel asutustel peaks olema õigus 

sekkuda selliste kokkulepete või 

kaubandustavade korral, mis põhjustavad 

olukordi, kus lõppkasutajate valikut 

tegelikkuses sisuliselt vähendatakse. Riikide 

reguleerivatelt asutustelt ja muudelt pädevatelt 

asutustelt tuleks nende seire- ja 

jõustamisülesannete osana nõuda sekkumist, 

kui kokkulepete või kaubandustavade 

tulemusena kahjustatakse lõppkasutajate 

õigusi. 
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Or. en 

 

Selgitus 

Sellega viiakse tekst uuesti kooskõlla parlamendi esimese lugemise tekstiga, vrd põhjendustega 47–49, 

artikli 23 lõikega 5 ning artikliga 24. 
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(9) Andmeliikluse mõistliku haldamise 

eesmärk on aidata kaasa võrguressursside 

tõhusale kasutamisele ja üldise 

edastuskvaliteedi optimeerimisele, mis vastab 

konkreetsete andmeliikluse kategooriate ning 

seega edastatava sisu ning edastatavate 

rakenduste ja teenuste suhtes kohaldatavatele 

objektiivselt erinevatele teenusekvaliteedi 

tehnilistele nõuetele. Internetiühenduse teenuse 

osutajate suhtes kohaldatavad andmeliikluse 

mõistliku haldamise meetmed peaksid olema 

läbipaistvad, mittediskrimineerivad ja 

proportsionaalsed ning nende puhul ei tohiks 

lähtuda ärilistest kaalutlustest. Nõue, et 

andmeliikluse haldamise meetmed peavad 

olema mittediskrimineerivad, ei takista 

internetiühenduse teenuse osutajaid 

rakendamast üldise edastuskvaliteedi 

optimeerimiseks andmeliikluse haldamise 

meetmeid, mille puhul eristatakse objektiivselt 

erinevaid andmeliikluse kategooriaid. 

Igasugune selline eristamine peaks olema 

üldise kvaliteedi ja kasutajate kogemuste 

optimeerimiseks lubatud vaid konkreetsete 

andmeliikluse kategooriate suhtes 

kohaldatavate objektiivselt erinevate 

teenusekvaliteedi tehniliste nõuete (näiteks 

seoses latentsusaja, värina, paketikao ja 

lairibaga) alusel ning mitte ärilistel 

kaalutlustel. Sellised eristavad andmeliikluse 

(9) Andmeliikluse mõistliku haldamise 

eesmärk on aidata kaasa võrguressursside 

tõhusale kasutamisele ja üldise 

edastuskvaliteedi optimeerimisele, mis vastab 

andmeliikluse objektiivsetele nõuetele ning 

seega edastatava sisu ning edastatavate 

rakenduste ja teenuste suhtes kohaldatavatele 

nõuetele. Internetiühenduse teenuse osutajate 

suhtes kohaldatavad andmeliikluse mõistliku 

haldamise meetmed peaksid olema 

läbipaistvad, mittediskrimineerivad ja 

proportsionaalsed ning nende puhul ei tohiks 

lähtuda ärilistest kaalutlustest. Nõue, et 

andmeliikluse haldamise meetmed peavad 

olema mittediskrimineerivad, ei takista 

internetiühenduse teenuse osutajaid 

rakendamast üldise edastuskvaliteedi 

optimeerimiseks andmeliikluse haldamise 

meetmeid. Igasugused andmeliikluse 

haldamise meetmed peaksid olema üldise 

kvaliteedi ja kasutajate kogemuste 

optimeerimiseks lubatud vaid objektiivselt 

erinevate nõuete (näiteks seoses latentsusaja, 

värina, paketikao ja lairibaga) alusel ning mitte 

ärilistel kaalutlustel. Sellised meetmed peaksid 

olema proportsionaalsed kõnealuse konkreetse 

võrguhalduse eesmärgiga. Neid meetmeid ei 

tohiks kohaldada kauem, kui on vajalik. 
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haldamise meetmed peaksid olema 

proportsionaalsed üldise kvaliteedi 

optimeerimise eesmärgiga ja nendes tuleks 

vastavat andmeliiklust ühtmoodi käsitleda. 

Neid meetmeid ei tohiks kohaldada kauem, kui 

on vajalik. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga kohandatakse põhjendus artikli 3 lõike 3 punktiga c, mis kooskõlastati 

kolmepoolsetel läbirääkimistel. See kajastab nii komisjoni esialgse ettepaneku artikli 23 lõike 5 mõtet 

kui ka parlamendis selle artikli kohta vastu võetud muudatusettepanekut. 
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(15) Kolmandaks, sellistest andmeliikluse 

mõistliku haldamise meetmetest kaugemale 

minevad meetmed võivad samuti olla vajalikud 

selleks, et hoida ära sidevõrku ähvardavat 

ülekoormust, st olukordi, kus ülekoormus on 

teoks saamas, ja sidevõrgu ülekoormuse 

tagajärgede leevendamisel, tingimusel et 

selline ülekoormus on vaid ajutine või esineb 

erakorralistel asjaoludel. Proportsionaalsuse 

põhimõte nõuab, et sellel erandil põhinevate 

andmeliikluse haldamise meetmetega 

käsitletakse võrdväärseid andmeliikluse 

kategooriaid ühtmoodi. Ajutise ülekoormusena 

tuleks mõista konkreetseid lühiajalisi olukordi, 

kus tavakasutajatele lisanduvate kasutajate 

arvu järsk suurenemine või konkreetse sisu, 

rakenduse või teenuse nõudluse järsk 

suurenemine võib sidevõrgu mõne elemendi 

edastusmahu ületada ja vähendada ülejäänud 

sidevõrgu reageerimisvõimet. Ajutine 

ülekoormus võib esineda eeskätt 

mobiilsidevõrkudes, mille puhul eksisteerivad 

muutlikumad tingimused, näiteks füüsilised 

takistused, halvem levi sisetingimustes või 

muutuva asukohaga aktiivsete kasutajate arvu 

kõikumine. Võib ette näha, et aeg-ajalt tekib 

sidevõrgu teatavates punktides niisugune 

ajutine ülekoormus selliselt, et seda ei saa 

lugeda erakorraliseks, ilma et see korduks 

niivõrd sageli või selliste pikkade perioodide 

(15) Kolmandaks, sellistest andmeliikluse 

mõistliku haldamise meetmetest kaugemale 

minevad meetmed võivad samuti olla vajalikud 

sidevõrgu ülekoormuse tagajärgede 

leevendamisel, tingimusel et selline 

ülekoormus on vaid ajutine või esineb 

erakorralistel asjaoludel. Proportsionaalsuse 

põhimõte nõuab, et sellel erandil põhinevate 

andmeliikluse haldamise meetmetega 

käsitletakse võrdväärseid andmeliikluse 

kategooriaid ühtmoodi. Ajutise ülekoormusena 

tuleks mõista konkreetseid lühiajalisi olukordi, 

kus tavakasutajatele lisanduvate kasutajate 

arvu järsk suurenemine või konkreetse sisu, 

rakenduse või teenuse nõudluse järsk 

suurenemine võib sidevõrgu mõne elemendi 

edastusmahu ületada ja vähendada ülejäänud 

sidevõrgu reageerimisvõimet. Ajutine 

ülekoormus võib esineda eeskätt 

mobiilsidevõrkudes, mille puhul eksisteerivad 

muutlikumad tingimused, näiteks füüsilised 

takistused, halvem levi sisetingimustes või 

muutuva asukohaga aktiivsete kasutajate arvu 

kõikumine. Võib ette näha, et aeg-ajalt tekib 

sidevõrgu teatavates punktides niisugune 

ajutine ülekoormus selliselt, et seda ei saa 

lugeda erakorraliseks, ilma et see korduks 

niivõrd sageli või selliste pikkade perioodide 

jooksul, mille puhul oleks majanduslikult 

põhjendatud läbilaskevõime suurendamine. 
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jooksul, mille puhul oleks majanduslikult 

põhjendatud läbilaskevõime suurendamine. 

Erakorralise ülekoormusena tuleks mõista 

ettenägematuid ja vältimatuid ülekoormuse 

olukordi nii mobiilside- kui ka püsivõrkudes. 

Nende olukordade võimalike põhjuste hulka 

kuuluvad näiteks tehniline rike, nagu teenuse 

katkestus katkiste kaablite või muude taristu 

elementide tõttu, ootamatud muutused 

andmeliikluse marsruutimises või võrguliikluse 

suur kasv hädaolukorra või muude 

internetiühenduse teenuse osutajast sõltumatute 

olukordade tõttu. Selliseid ülekoormuse 

probleeme esineb tõenäoliselt harva, kuid need 

võivad olla tõsised ega pruugi tingimata kesta 

lühikest aega. Vajadus kohaldada sidevõrgu 

ajutise või erakorralise ülekoormuse 

tagajärgede ennetamiseks või leevendamiseks 

mõistlikest andmeliikluse haldamise 

meetmetest kaugemale minevaid andmeliikluse 

haldamise meetmeid ei tohiks anda 

internetiühenduse teenuse osutajatele 

võimalust eirata konkreetse sisu või 

konkreetsete rakenduste või teenuste või nende 

teatavate kategooriate blokeerimise, 

aeglustamise, muutmise, piiramise, 

mõjutamise, halvendamise või 

diskrimineerimise üldist keeldu. Sellist erandit 

ei tohiks kohaldada sellise korduva ja pikemat 

aega kestva sidevõrgu ülekoormuse suhtes, mis 

ei ole erakorraline ega ajutine, vaid niisuguse 

ülekoormusega tuleks eelkõige tegeleda 

sidevõrgu läbilaskevõime suurendamise teel. 

Erakorralise ülekoormusena tuleks mõista 

ettenägematuid ja vältimatuid ülekoormuse 

olukordi nii mobiilside- kui ka püsivõrkudes. 

Nende olukordade võimalike põhjuste hulka 

kuuluvad näiteks tehniline rike, nagu teenuse 

katkestus katkiste kaablite või muude taristu 

elementide tõttu, ootamatud muutused 

andmeliikluse marsruutimises või võrguliikluse 

suur kasv hädaolukorra või muude 

internetiühenduse teenuse osutajast sõltumatute 

olukordade tõttu. Selliseid ülekoormuse 

probleeme esineb tõenäoliselt harva, kuid need 

võivad olla tõsised ega pruugi tingimata kesta 

lühikest aega. Vajadus kohaldada sidevõrgu 

ajutise või erakorralise ülekoormuse 

tagajärgede ennetamiseks või leevendamiseks 

mõistlikest andmeliikluse haldamise 

meetmetest kaugemale minevaid andmeliikluse 

haldamise meetmeid ei tohiks anda 

internetiühenduse teenuse osutajatele 

võimalust eirata konkreetse sisu või 

konkreetsete rakenduste või teenuste või nende 

teatavate kategooriate blokeerimise, 

aeglustamise, muutmise, piiramise, 

mõjutamise, halvendamise või 

diskrimineerimise üldist keeldu. Sellist erandit 

ei tohiks kohaldada sellise korduva ja pikemat 

aega kestva sidevõrgu ülekoormuse suhtes, mis 

ei ole erakorraline ega ajutine, vaid niisuguse 

ülekoormusega tuleks eelkõige tegeleda 

sidevõrgu läbilaskevõime suurendamise teel. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga kohandatakse tekst parlamendi esimese lugemise seisukohaga (artikli 23 lõige 

5). Tuleks märkida, et „ähvardavat ülekoormust” ei mainita ei komisjoni ettepanekus ega ka 

parlamendi esimese lugemise tekstis.  
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(16) Sisu, rakenduste ja teenuste pakkujate 

poolt on nõudlus võimaluse järele osutada 

muid elektroonilise side teenuseid peale 

internetiühenduse teenuste, mille puhul on 

vajalikud konkreetsed teenusekvaliteedi 

tasemed, mis ei ole internetiühenduse 

teenusega tagatud. Selliseid konkreetseid 

kvaliteeditasemeid nõutakse näiteks mõne 

avalikule huvile vastava teenuse puhul või 

mõne uue masinatevahelise side teenuse puhul. 

Üldkasutatava elektroonilise side teenuse 

osutajatel, sealhulgas internetiühenduse 

teenuse osutajatel ning sisu, rakenduste ja 

teenuste pakkujatel peaks seega olema vabadus 

pakkuda teenuseid, mis ei ole 

internetiühenduse teenused ja mis on 

optimeeritud konkreetsele sisule või 

konkreetsetele rakendustele või teenustele või 

nende kombinatsioonile, kui optimeerimine on 

vajalik, et tagada vastavus nõuetele, mis 

esitatakse sisule, rakendustele või teenustele 

seoses teatava kvaliteeditasemega. Riigi 

reguleerivad asutused peaksid kontrollima, kas 

ja millises ulatuses on selline optimeerimine 

objektiivselt vajalik sisu, rakenduse või teenuse 

ühe või enama konkreetse ja võtmetähtsusega 

omaduse tagamiseks ning lõppkasutajatele 

vastava kvaliteedi tagamise võimaldamiseks, 

ilma et see seataks lihtsalt prioriteetseks 

internetiühenduse teenuse kaudu kättesaadava 

(16) Sisu, rakenduste ja teenuste pakkujate 

poolt on nõudlus võimaluse järele osutada 

muid elektroonilise side teenuseid peale 

internetiühenduse teenuste, mille puhul on 

vajalikud konkreetsed teenusekvaliteedi 

tasemed, mida ei saa pakkuda 

internetiühenduse teenusega. Sellised 

konkreetsed kvaliteeditasemed on äärmiselt 

olulised näiteks mõne avalikule huvile vastava 

teenuse puhul või mõne uue masinatevahelise 

side teenuse toimimiseks. Üldkasutatava 

elektroonilise side teenuse osutajatel, 

sealhulgas internetiühenduse teenuse osutajatel 

ning sisu, rakenduste ja teenuste pakkujatel 

peaks seega olema vabadus pakkuda teenuseid, 

mis ei ole internetiühenduse teenused ja mis on 

optimeeritud konkreetsele sisule või 

konkreetsetele rakendustele või teenustele või 

nende kombinatsioonile, kui optimeerimine on 

äärmiselt oluline, et tagada vastavus nõuetele, 

mis esitatakse sisule, rakendustele või 

teenustele seoses teatava kvaliteeditasemega. 

Riigi reguleerivad asutused peaksid 

kontrollima, kas ja millises ulatuses on selline 

optimeerimine objektiivselt vajalik sisu, 

rakenduse või teenuse toimimise tagamiseks, 

ilma et see seataks lihtsalt prioriteetseks 

internetiühenduse teenuse kaudu kättesaadava 

võrreldava sisu või internetiühenduse teenuse 

kaudu kättesaadavate võrreldavate rakenduste 



 

AM\1076750ET.doc  PE570.903v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

võrreldava sisu või internetiühenduse teenuse 

kaudu kättesaadavate võrreldavate rakenduste 

või teenuste suhtes, eirates seega 

internetiühenduse teenuse suhtes kohaldatavaid 

andmeliikluse haldamise meetmeid. 

või teenuste suhtes, eirates seega 

internetiühenduse teenuse suhtes kohaldatavaid 

andmeliikluse haldamise meetmeid. 

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt parlamendi esimese lugemise seisukoht. Vrd artikli 

23 lõikega 5 ja artikli 24 lõikega 1. 
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21.10.2015 A8-0300/7 

Muudatusettepanek  7 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Soovitus teisele lugemisele A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Euroopa elektroonilise side ühtne turg 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Nõukogu seisukoht 

Põhjendus 17 

 

 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

(17) Selleks et hoida ära selliste teenuste 

muude osutamise negatiivne mõju 

lõppkasutajate internetiühenduse teenuste 

kättesaadavusele või üldisele kvaliteedile, tuleb 

tagada piisav läbilaskevõime. Üldkasutatava 

elektroonilise side teenuse osutajad, sealhulgas 

internetiühenduse teenuse osutajad peaksid 

seega pakkuma selliseid muid teenuseid või 

sõlmima vastavad kokkulepped selliste 

teenuste osutamist hõlbustavate sisu, 

rakenduste või teenuste pakkujatega üksnes 

juhul, kui sidevõrgu läbilaskevõime on piisav, 

et osutada neid muid teenuseid lisaks 

osutatavatele internetiühenduse teenustele. 

Käesoleva määruse sätteid, millega tagatakse 

avatud internet, ei tohiks eirata 

internetiühenduse teenuste asemel kasutatavate 

muude vahendite või pakutavate muude 

teenuste puhul. Seevastu üksnes asjaolu, et 

korporatiivteenused, nagu virtuaalsed 

eravõrgud, võivad samuti anda juurdepääsu 

internetile, ei tuleks lugeda internetiühenduse 

teenuse asendamiseks, tingimusel et 

üldkasutatava elektroonilise side teenuse 

osutaja poolt sellise internetiühenduse 

pakkumine on kooskõlas käesoleva määruse 

artikli 3 lõigetega 1 kuni 4 ning seega ei saa 

seda lugeda nende sätete eiramiseks. Selliste 

muude kui internetiühenduse teenuste 

osutamine ei tohiks negatiivselt mõjutada 

(17) Selleks et hoida ära selliste muude 

teenuste osutamise negatiivne mõju 

lõppkasutajate internetiühenduse teenuste 

kättesaadavusele või üldisele kvaliteedile, tuleb 

tagada piisav läbilaskevõime. Üldkasutatava 

elektroonilise side teenuse osutajad, sealhulgas 

internetiühenduse teenuse osutajad peaksid 

seega pakkuma selliseid muid teenuseid või 

sõlmima vastavad kokkulepped selliste 

teenuste osutamist hõlbustavate sisu, 

rakenduste või teenuste pakkujatega üksnes 

juhul, kui sidevõrgu läbilaskevõime on piisav, 

et osutada neid muid teenuseid lisaks 

osutatavatele internetiühenduse teenustele. 

Käesoleva määruse sätteid, millega tagatakse 

avatud internet, ei tohiks eirata 

internetiühenduse teenuste või 

internetiühenduse teenuste kaudu 

kättesaadava sisu, rakenduste või teenuste 
asemel kasutatavate muude vahendite või 

pakutavate muude teenuste puhul. Seevastu 

üksnes asjaolu, et korporatiivteenused, nagu 

virtuaalsed eravõrgud, võivad samuti anda 

juurdepääsu internetile, ei tuleks lugeda 

internetiühenduse teenuse asendamiseks, 

tingimusel et üldkasutatava elektroonilise side 

teenuse osutaja poolt sellise internetiühenduse 

pakkumine on kooskõlas käesoleva määruse 

artikli 3 lõigetega 1 kuni 4 ning seega ei saa 

seda lugeda nende sätete eiramiseks. Selliste 
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internetiühenduse teenuste kättesaadavust ja 

üldist kvaliteeti lõppkasutajate jaoks. 

Mobiilsidevõrkudes on aktiivsete lõpp-

kasutajate arvu muutuste tõttu konkreetse 

raadiotugijaama andmeliikluse mahtusid 

raskem ette näha ja sel põhjusel on 

lõppkasutajate internetiühenduse teenusele 

võimalik avalduda mõju ettenägematutel 

asjaoludel. 

muude kui internetiühenduse teenuste 

osutamine ei tohiks negatiivselt mõjutada 

internetiühenduse teenuste kättesaadavust ja 

üldist kvaliteeti lõppkasutajate jaoks. 

Mobiilsidevõrkudes on aktiivsete lõpp-

kasutajate arvu muutuste tõttu konkreetse 

raadiotugijaama andmeliikluse mahtusid 

raskem ette näha ja sel põhjusel võib 

lõppkasutajate internetiühenduse teenusele 

avalduda mõju ettenägematutel asjaoludel. 

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga taastatakse parlamendi esimese lugemise seisukoht (vrd artikli 2 

lõikega 15, artikli 23 lõikega 5 ja artikli 24 lõikega 1). 
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Muudatusettepanek  8 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 
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fraktsiooni GUE/NGL nimel 
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Nõukogu seisukoht 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 1 a (uus) 

 

 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

  1 a) „võrgu neutraalsus” – põhimõte, et kogu 

interneti andmeliiklust koheldakse võrdselt 

ilma diskrimineerimata, piiramata või 

segamata, sõltumata saatjast, vastuvõtjast, 

tüübist, sisust, seadmest, teenusest või 

rakendusest;  

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovitakse taastada parlamendi esimese lugemise seisukoht artikli 2 

kohta. 
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Muudatusettepanek  9 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Soovitus teisele lugemisele A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Euroopa elektroonilise side ühtne turg 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Nõukogu seisukoht 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 (uus)  

 

 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

2) „internetiühenduse teenus” − üldkasutatav 

elektroonilise side teenus, millega pakutakse 

juurdepääsu internetile ja selle kaudu ühendust 

praktiliselt kõigi internetiga ühendatud lõpp-

punktidega, sõltumata kasutatavast 

võrgutehnoloogiast ja lõppseadmest. 

2) „ internetiühenduse teenus” − üldkasutatav 

elektroonilise side teenus, millega pakutakse 

kooskõlas võrgu neutraalsuse põhimõttega 
internetiühendust ja selle kaudu ühendust 

praktiliselt kõigi internetiga ühendatud lõpp-

punktidega, sõltumata kasutatavast 

võrgutehnoloogiast ja lõppseadmest. 

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovitakse taastada parlamendi esimese lugemise seisukoht artikli 2 

kohta. 
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Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Soovitus teisele lugemisele A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Euroopa elektroonilise side ühtne turg 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Nõukogu seisukoht 

Artikkel 3 – lõige 2  

 

 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

2. Internetiühenduse teenuse osutajate ja 

lõppkasutajate vahelised lepingud, mis 

käsitlevad selliseid internetiühenduse teenuse 

osutajate kaubandus- ja tehnilisi tingimusi ja 

nõudeid nagu hind, andmemahud või kiirus 

ning internetiühenduse teenuse osutajate 

kaubandustavasid, ei piira lõikes 1 sätestatud 

lõppkasutajate õiguse kasutamist.  

2. Internetiühenduse teenuse osutajate ja 

lõppkasutajate vahelised lepingud, mis 

käsitlevad selliseid internetiühenduse teenuse 

osutajate kaubandus- ja tehnilisi tingimusi ja 

nõudeid nagu hind, andmemahud või kiirus 

ning internetiühenduse teenuse osutajate 

kaubandustavasid, ei piira lõikes 1 sätestatud 

lõppkasutajate õiguse kasutamist. Käesolev 

lõige ei takista liikmesriike vastu võtmast 

täiendavaid sätteid seoses teatava sisu, 

rakenduste või teenuste või nende 

kategooriate andmepiirangutest vabastamise 

tavaga. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga püütakse arvesse võtta kõigi kolme institutsiooni seisukohti ja kajastada 

seadusandjate eesmärke. Sellega selgitatakse mitteametlikel kolmepoolsetel läbirääkimistel 

kooskõlastatud seisukohta. 

 

 

 


