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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

(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 

(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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lõppkasutajate õigusi. 

Or. en 

Selgitus 

Teabe saamise ja levitamise õigust kas kaitstakse või mitte. Jättes kõigepealt siseriiklike 

telekommunikatsioonisektorit reguleerivate asutuste otsustada, kas kõnealust põhiõigust on 

rikutud piisavalt, et sekkuda, ei vasta Euroopa kodanike õigustatud ootuspärastele 

standarditele. 

Seetõttu tuleks välja jätta lause, milles viidatakse turupositsioonile. 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

(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) 

(9) Andmeliikluse mõistliku haldamise 

eesmärk on aidata kaasa võrguressursside 

tõhusale kasutamisele ja üldise 

edastuskvaliteedi optimeerimisele, mis 

vastab andmeliikluse kategooriate ning 

seega edastatava sisu ning edastatavate 

rakenduste ja teenuste suhtes 

kohaldatavatele objektiivsetele 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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alusel ning mitte ärilistel kaalutlustel. 

Sellised eristavad andmeliikluse 

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 

Nõukogu esimese lugemise tekst on vastuoluline, sest ühelt poolt toetatakse järjekindlat 

vahetegemist eri andmekategooriate vahel ja teiselt poolt nõutakse, et sellised (alalised) 

meetmed on lubatavad ainult siis, kui neid kohaldatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik. 

Seega diskrimineeritakse krüpteeritud andmeliiklust kui määratlemata kategooriat.  
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

(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 

(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 
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see korduks niivõrd sageli või selliste 

pikkade perioodide 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. 

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. 

Or. en 

Selgitus 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 
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ISPs to use these intrusive measures to"prevent" any kind of congestion, not just temporary or 

exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage in 

blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

(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 

(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 toimimiseks, ilma et 

see seataks lihtsalt prioriteetseks 

internetiühenduse teenuse kaudu 

kättesaadava võrreldava sisu või 
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seataks lihtsalt prioriteetseks 

internetiühenduse teenuse kaudu 

kättesaadava võrreldava sisu või 

internetiühenduse teenuse kaudu 

kättesaadavate võrreldavate rakenduste või 

teenuste suhtes, eirates seega 

internetiühenduse teenuse suhtes 

kohaldatavaid andmeliikluse haldamise 

meetmeid. 

internetiühenduse teenuse kaudu 

kättesaadavate võrreldavate rakenduste või 

teenuste suhtes, eirates seega 

internetiühenduse teenuse suhtes 

kohaldatavaid andmeliikluse haldamise 

meetmeid. 

Or. en 

Selgitus 

Nõukogu esimese lugemise tekst on vastuoluline. Kui „võrreldav sisu, rakendused ja 

teenused” on kättesaadavad internetiühenduse teenuse kaudu, siis antakse neile eriteenustele 

konkurentsieelis, mis on täpselt vastupidine määruse eelnõus märgitud eesmärgiga. 

Muudatusettepaneku eesmärk on vastuolu kõrvaldada. Sõnapaari „äärmiselt oluline” 

lisamisega soovitakse järgida nõuet „tagada täiustatud kvaliteedinäitajad”, mida parlament 

toetas esimesel lugemisel (vt artikli 2 lõige 15).  
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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 

(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 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 
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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 on 

lõppkasutajate internetiühenduse teenusele 

võimalik avalduda mõju ettenägematutel 

asjaoludel. 

lugeda nende sätete eiramiseks. Selliste 

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 on 

lõppkasutajate internetiühenduse teenusele 

võimalik avalduda mõju ettenägematutel 

asjaoludel. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusega viiakse põhjendus kooskõlla põhjenduse 16 kohta tehtud 

muudatusettepanekutega. 
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21.10.2015 A8-0300/19 

Muudatusettepanek  19 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja teised 

 

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 – lõige 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 selle 

saatjast, vastuvõtjast, tüübist, sisust, 

seadmest, teenusest või rakendusest; 

Or. en 

Selgitus 

Lõige lisatakse selleks, et tagada interneti andmeedastuse neutraalne kohtlemine. Võrgu 

neutraalsuse põhimõtte küsimus on juba reguleeritud liikmesriikide esmastes õigusaktides ja 

muudes õigusaktides maailmas.  
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21.10.2015 A8-0300/20 

Muudatusettepanek  20 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja teised 

 

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 – lõige 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 juurdepääsu 

internetile ja selle kaudu ühendust 

praktiliselt kõigi internetiga ühendatud 

lõpp-punktidega, sõltumata kasutatavast 

võrgutehnoloogiast ja lõppseadmest. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/21 

Muudatusettepanek  21 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja teised 

 

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. 1. 

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. 1. Käesolev lõige ei takista 

liikmesriike vastu võtmast täiendavaid 

sätteid seoses teatava sisu, rakenduste või 

teenuste või nende kategooriate 

andmepiirangutest vabastamise tavaga. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusega selgitatakse läbirääkijate positsiooni seoses liikmesriikide võimalusega võtta 

meetmeid sellise allalaadimise piirangute ja kulude alusel diskrimineerimise eest kaitsmiseks 

nagu nullmäär. 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Muudatusettepanek  22 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja teised 40+ 

 

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 3 – lõik 2 

 

 

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. 

Sellised 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 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management “measures should not be maintained 

as long as necessary” and that they should be “without discrimination”, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 

ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 
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Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 

categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 

cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc) will be downgraded.  
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21.10.2015 A8-0300/23 

Muudatusettepanek  23 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja teised 40+ 

 

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 3 – lõik 3 – punkt c 

 

 

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 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to 

"prevent" any kind of congestion, not just temporary or exceptional congestion. This vastly 

increases the range of cases in which ISPs can engage in blocking/discrimination of 

applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/24 

Muudatusettepanek  24 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja teised 40+ 

 

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 5 

 

 

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. 
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Or. en 

Selgitus 

Teksti selgus on äärmiselt oluline selleks, et vähendada ebakindlust ja kaitsta 

konkurentsivastase käitumise eest. 

 

 

 


