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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

Esimene lõik ei takista internetiühenduse 

teenuse osutajaid rakendamast mõistlikke 

andmeliikluse haldamise meetmeid. 

Andmeliikluse haldamise meetmed on 

mõistlikud, kui need on läbipaistvad, 

mittediskrimineerivad ja proportsionaalsed 

ning kui nende puhul ei lähtuta ärilistest 

kaalutlustest, vaid konkreetsete andmeliikluse 

kategooriate suhtes kohaldatavatest 

objektiivselt erinevatest teenusekvaliteedi 

tehnilistest nõuetest. Selliste meetmed ei 

hõlma konkreetse sisu kontrollimist ning neid 

ei kohaldata kauem, kui on vaja. 

Esimene lõik ei takista internetiühenduse 

teenuse osutajaid rakendamast mõistlikke 

andmeliikluse haldamise meetmeid. 

Andmeliikluse haldamise meetmed on 

mõistlikud, kui need on läbipaistvad, 

mittediskrimineerivad ja proportsionaalsed 

ning kui nende puhul ei lähtuta ärilistest 

kaalutlustest. Sellised meetmed ei hõlma 

konkreetse sisu kontrollimist ning neid ei 

kohaldata kauem, kui on vaja. 

Or. en 

Selgitus 

Sellega taastatakse parlamendi esimese lugemise seisukoht artikli 23 lõike 5 ja põhjenduse 47 osas. 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

(c) vältida võrku ähvardavat ülekoormust 

ning leevendada võrgu erakorralise või ajutise 

ülekoormuse mõju, tingimusel et samaväärseid 

andmeliikluse kategooriaid käsitletakse 

ühtmoodi. 

(c) vältida või leevendada võrgu erakorralise 

või ajutise ülekoormuse mõju, tingimusel et 

samaväärseid andmeliikluse kategooriaid 

käsitletakse ühtmoodi. 

Or. en 

Selgitus 

Sellega taastatakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise tekst artikli 23 lõike 5 punkti d osas ning 

nõustutakse nõukogu ettepanekuga kasutada väljendit “erakorralise või ajutise”. 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

5. Üldkasutatava elektroonilise side teenuse 

osutajad, sealhulgas internetiühenduse teenuse 

osutajad ning sisu, rakenduste ja teenuste 

pakkujad võivad osutada peale 

internetiühenduse teenuste muid teenuseid, 

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. 

5. Üldkasutatava elektroonilise side teenuse 

osutajad, sealhulgas internetiühenduse teenuse 

osutajad ning sisu, rakenduste ja teenuste 

pakkujad võivad osutada teenuseid, mida ei 

saa osutada internetiühenduse teenuste kaudu, 

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. 

Kasutajatele internetiühenduse pakkujad ei 

tohi teha vahet funktsionaalselt samaväärsete 

teenuste ja rakenduste vahel. 

Üldkasutatava elektroonilise side teenuste 

osutajad, sealhulgas internetiühenduse teenuse 

osutajad võivad selliseid teenuseid pakkuda või 

võimaldada üksnes juhul, kui sidevõrgu 

läbilaskevõime on piisav, et osutada neid 

teenuseid lisaks osutatavatele 

internetiühenduse teenustele. Neid teenuseid ei 

kasutata ega pakuta internetiühenduse teenuste 

asemel ning need ei tohi negatiivselt mõjutada 

internetiühenduse teenuste kättesaadavust või 

üldist kvaliteeti lõppkasutaja jaoks. 

Üldkasutatava elektroonilise side teenuste 

osutajad, sealhulgas internetiühenduse teenuse 

osutajad võivad selliseid teenuseid pakkuda või 

võimaldada üksnes juhul, kui sidevõrgu 

läbilaskevõime on piisav, et osutada neid 

teenuseid lisaks osutatavatele 

internetiühenduse teenustele. Neid teenuseid ei 

kasutata ega pakuta internetiühenduse teenuste 

ega sisu, rakenduste või internetiühenduse 

teenuste kaudu kättesaadavate teenuste 
asemel ning need ei tohi negatiivselt mõjutada 

internetiühenduse teenuste kättesaadavust või 

üldist kvaliteeti lõppkasutaja jaoks. 

Or. en 
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Selgitus 

See muudatusettepanek kajastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohta, mis kajastus 

parlamendi põhjenduses 49, artikli 2 lõikes 15 ja artikli 23 lõikes 2. 

 

 


