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LÜHISELGITUS

Ettepanek avaldab raadiospektri, võrguinfrastruktuuri ja võrgu neutraalsuse valdkonnas suurt 
mõju sisule juurdepääsule, arvamus-, teabe- ja meediavabadusele ning ka kogu kultuuri- ja 
meediapluralismile.

Arvestades viimase telekommunikatsiooni paketi rakendamist liikmesriikides, on ettepanek 
ennatlik ning selle eiratakse komisjoni loodud raadiospektri eksperdirühma oodatavaid 
tulemusi.

Ettepanekuga ei lahendata põhiprobleemi, milleks on leida stiimulid vastupidava 
võrguinfrastruktuuri rajamiseks vajalikeks investeeringuteks. Püüe lahendada seda järjekordse 
sekkumisega raadiospektrisse ringhäälinguteenuste ja traadita produktsioonitehnika arvelt, 
nõudes sealjuures liidule liikmesriikide pädevusi, on vastuvõetamatu.

Raadiospekter on avalik hüve ning ta on ühiskondlike, kultuuri-, sotsiaalsete ja 
majandusülesannete täitmise jaoks hädavajalik. Telekommunikatsiooni pakettide 
läbivaatamisega 2009. aastal kehtestati komisjonile kohustus neid spektri haldamisel 
asjakohaselt võrdväärselt ja mõistlikult arvesse võtta. Telekommunikatsiooni paketi nõuded 
moodustavad seega vaieldamatult Euroopa Liidu mis tahes raadiospektripoliitika aluse. 
Esitatud ettepanekus ei võeta seda põhimõtet mitte mingil viisil arvesse. 

Raadiospekter täidab liikmesriikides erinevate avalike huvide eesmärki. Sealjuures tuleb 
arvestada paljude riigi ja piirkonna eripäradega. Liikmesriikidel peab seetõttu olema edaspidi 
võimalus korraldada ise oma raadiospektrit. See hõlmab peale maapealse ringhäälingu ka 
kultuuri- ja loomemajanduse valdkonda.

Uute õigusnormidega ei tohi takistada erinevate raadiospektri kasutajate pooleliolevat arutelu 
tõhususe suurendamise teemal ega ka ühiste kasutuskontseptsioonide ja uute, stabiilsemate 
lõppseadmete arendamist.

Internet pakub ühiskondlikuks ja majandusarenguks väga palju võimalusi. Keskse 
tähendusega on sealjuures nii meediakanali vaba ja avatud olemus, toimiv ja tõhus võrk kui 
ka kaasav võrguarhitektuur, mis tagab kõigile elanikkonna rühmadele ja turuosalistele 
diskrimineerimata juurdepääsu kogu sisule ning ka osalemisvõimalused. Tagada õiguslikult 
võrgu neutraalsus on nimetatud võimaluste kasutamise võimaldamise põhieeldus ning 
mitmekesisuse ja pluralismi tagamise eeltingimus. Tänu avatud ja mittediskrimineerivale 
olemusele on internet osutunud ühiskondliku ja majandusarengu uuendusmootoriks. Võrgu 
neutraalsus on võrdsete kommunikatsioonivõimaluste, suhtlus- ja teabevabaduse tagamise 
ning kultuurilise mitmekesisuse, arvamuste paljususe ja meediapluralismi vältimatu 
eeltingimus. Seetõttu on võrgu neutraalsus ja avatus avalik hüve, mida tuleb kaitsta ja tagada 
ning mida ei tohi jätta üksnes turujõudude meelevalda.

Seetõttu on põhieelduseks kõigi andmepakettide üldine võrdne kohtlemine ning neid ei tohi 
diskrimineerida sisu, teenuse, rakenduse, päritolu ega eesmärgi alusel. Sisu, teenuste või 
rakenduse aeglustamist, kahjustamist või blokeerimist tuleb takistada ning välistatud on sisu 
kontrollimine võrguoperaatori kaudu. Niisugune võrgu neutraalsus, mille komisjon välja 
pakkus ja millega kõnealune põhimõte faktiliselt tühistatakse, kujutaks endast võrgu 
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neutraalsuse lõppu ja kahe eri kategooria interneti loomist. 

Konkreetsed või juhitud teenused võivad interneti kõrval olemas olla, kui need on internetist 
täielikult eraldatud, ei piira selle avatust ja pakuvad igaühele võimalust ühendada ülimoodsat 
ja kvaliteetset teenust internetiga. Eriteenuseid ei tohi kehtestada avatud võrgu arendamise 
arvelt, mistõttu tuleb nende loomisele ja olemusele kehtestada ranged tingimused.

Avatud võrgu sisu blokeerimise vastu tuleb igakülgselt võidelda. Ka seoses raskete 
kuritegudega on tagatud ebaseaduslikust infosisust teatamise ja niisuguse infosisu 
kõrvaldamise menetlus.

Komisjoni ettepanek võimaldab diskrimineerida sisu alusel ning seada andmeedastuse 
esmatähtsale kohale, mis on vastuolus üldise arusaamaga võrgu neutraalsusest. On oht, et 
konkurents elektroonilise side turul pigem väheneb ning see avaldab paratamatult ebasoodsat 
mõju meedia pluralismile ja arvamuste paljususele Euroopas.

Arvestades valitud õiguslikku vormi (määrust), siis mitmes osas puudub selles õigusnormide 
selgus.

Oleks väga tervitatav, kui komisjon oma ettepaneku tagasi võtaks ja pakuks üldise 
konsultatsioonimenetluse raames välja võimaluse põhjalikuks aruteluks, et koostada selle 
alusel uus, tasakaalustatud ettepanek ühtse telekommunikatsioonituru kohta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tõrgeteta toimival elektroonilise side 
ühtsel turul tuleks tagada vabadus 
pakkuda elektroonilise side võrke ja 
teenuseid liidu kõigile klientidele ja iga 
lõppkasutaja õigus valida turul pakutavast 
parim pakkumine ning seda ei tohiks 
takistada turgude killustatus liikmesriikide 
lõikes. Elektroonilise side praegune 
reguleeriv raamistik ei paku täielikku 
lahendust sellele killustatusele, sest 
üldlubade andmise ja spektri eraldamise 

(3) Tõrgeteta toimival elektroonilise side 
ühtsel turul tuleb ausa konkurentsi 
tingimustes tagada igaühele võimalus 
juurdepääsuks liidu elektroonilise side 
võrkudele ja teenustele, vabadus neid 
pakkuda ja iga lõppkasutaja õigus valida 
turul pakutavast parim pakkumine ning 
seda ei tohiks takistada turgude killustatus 
liikmesriikide lõikes.
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kavad on pigem riiklikud kui liiduülesed, 
elektroonilise side teenuste pakkujatele 
kättesaadavad juurdepääsutooted on 
liikmesriigiti erinevad ning kohaldatakse 
erinevaid sektoripõhiseid tarbijakaitse 
eeskirju. Paljudel juhtudel määratakse 
liidu eeskirjadega kindlaks vaid lähtealus 
ja neid rakendatakse liikmesriikides sageli 
erinevalt.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määruse eesmärk on viia 
lõpule elektroonilise side ühtse turu 
väljakujundamine, tegutsedes kolmel laial 
omavahel seotud suunal. Esiteks tuleks 
määrusega tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side teenuseid ja võrke 
piiriüleselt eri liikmesriikides, tuginedes 
ELi ühtse loa mõistele, milles määratakse 
kindlaks tingimused, et tagada suurem 
järjekindlus ja prognoositavus 
sektoripõhise reguleerimise sisus ja 
rakendamises kõikjal liidus. Teiseks tuleb 
senisest ühtsematel tingimustel võimaldada 
juurdepääsu piiriüleste elektroonilise side 
võrkude ja teenuste osutamiseks vajalikele 
põhisisenditele mitte ainult traadita 
lairibaühenduse puhul, mille jaoks on 
olulise tähtsusega nii litsentsitud kui ka 
litsentsivaba spekter, vaid ka püsiliinide 
kaudu pakutava ühenduse puhul.
Kolmandaks tuleks äritingimuste 
ühtlustamise ja kodanike digitaalse 
kindlustunde suurendamise huvides 
käesoleva määrusega ühtlustada 
lõppkasutajaid, eelkõige tarbijaid 
käsitlevad eeskirjad. See hõlmab 
mittediskrimineerimise põhimõtet, 
lepinguga seotud teavet, lepingu lõpetamist 
ja teenusepakkuja vahetamist käsitlevaid 

(6) Käesoleva määruse eesmärk on viia 
lõpule elektroonilise side ühtse turu 
väljakujundamine, tegutsedes kolmel laial 
omavahel seotud suunal. Esiteks tuleks 
määrusega tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side teenuseid ja võrke 
piiriüleselt eri liikmesriikides, tuginedes 
ELi ühtse loa mõistele, milles määratakse 
kindlaks tingimused, et tagada suurem 
järjekindlus ja prognoositavus 
sektoripõhise reguleerimise sisus ja 
rakendamises kõikjal liidus. Teiseks tuleb 
senisest ühtsematel tingimustel võimaldada 
juurdepääsu piiriüleste elektroonilise side 
võrkude ja teenuste osutamiseks vajalikele 
põhisisenditele mitte ainult traadita 
lairibaühenduse puhul, mille jaoks on 
olulise tähtsusega nii litsentsitud kui ka 
litsentsivaba spekter, vaid ka püsiliinide 
kaudu pakutava ühenduse puhul.
Kolmandaks tuleks äritingimuste 
ühtlustamise ja kodanike digitaalse 
kindlustunde suurendamise huvides 
käesoleva määrusega ühtlustada 
lõppkasutajaid, eelkõige tarbijaid 
käsitlevad eeskirjad. See hõlmab 
mittediskrimineerimise põhimõtet, 
lepinguga seotud teavet, lepingu lõpetamist 
ja teenusepakkuja vahetamist käsitlevaid 
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eeskirju, samuti eeskirju internetisisule, 
rakendustele ja teenustele juurdepääsu ning 
andmeliikluse haldamise kohta, millega 
kaitstakse lõppkasutajaid ja tagatakse 
samaaegselt interneti ökosüsteemi pidev 
toimimine innovatsiooni mootorina. Lisaks 
sellele peaksid edasised reformid rändluse 
valdkonnas andma lõppkasutajatele 
kindlustunde kasutada liidus reisides 
internetiühendust ning toimima aja jooksul 
katalüsaatorina hindade ja muude 
tingimuste ühtlustumisele liidus.

eeskirju, samuti eeskirju võrgu 
neutraalsuse, internetisisule, rakendustele 
ja teenustele mittediskrimineeriva
juurdepääsu tagamise ning andmeliikluse 
haldamise kohta, millega kaitstakse 
lõppkasutajaid ja tagatakse samaaegselt 
interneti ökosüsteemi pidev toimimine 
innovatsiooni mootorina. Lisaks sellele 
peaksid edasised reformid rändluse 
valdkonnas andma lõppkasutajatele 
kindlustunde kasutada liidus reisides 
internetiühendust ning toimima aja jooksul 
katalüsaatorina hindade ja muude 
tingimuste ühtlustumisele liidus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
liidu mobiil-, traadita lairiba- ja 
satelliitside siseturu jaoks tähtis ressurss.
Traadita lairibaside arendamisega 
panustatakse digitaalarengu tegevuskava 
rakendamisse ning eelkõige eesmärki 
tagada aastaks 2020 kõigile liidu 
kodanikele juurdepääs lairibaühendusele 
kiirusega vähemalt 30 Mbit/s ning 
pakkuda liidus suurima võimaliku kiiruse 
ja läbilaskevõimega lairibaühendust. 
Vaatamata sellele on liit jäänud uusima 
põlvkonna traadita lairibatehnoloogia 
kasutuselevõtu ja leviku vallas maha 
maailma teistest olulistest piirkondadest 
(Põhja-Ameerika, Aafrika ja osa Aasiast), 
kuigi see on vajalik nimetatud poliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks. Lubade 
andmise ja traadita lairibaside jaoks 800 
MHz sagedusala kättesaadavaks tegemise 
protsessi killustatus, kus üle poole 
liikmesriikidest soovivad enda suhtes 
erandi tegemist või ei suuda muul viisil 
kinni pidada raadiospektripoliitika 

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
väga piiratud ressurss. Raadiospekter on 
hädavajalik ühiskondlike, kultuuriliste, 
sotsiaalsete ja majanduslike ülesannete 
täitmiseks, teabele avaliku juurdepääsu, 
sõnavabaduse ja meedia mitmekesisuse 
tagamiseks ning seda tuleks arvesse võtta. 
Telekommunikatsioonipaketi 
läbivaatamisel 2009. aastal kehtestati 
komisjonile kohustus neid spektrihalduse 
aspekte võrdväärselt ja asjakohaselt 
arvesse võtta. 
Telekommunikatsioonipaketi nõuded 
moodustavad seega vaieldamatult 
Euroopa Liidu igasuguse 
raadiospektripoliitika aluse. Seetõttu tuleb 
ka edaspidi tagada, et spektripoliitikat 
käsitletakse kõnealuses õigusraamistikus 
ja ei taganeta selles kindlaksmääratud 
põhimõtetest. Vastavalt 
raadiospektripoliitika programmi artikli 6 
lõikele 5 esitab komisjon 1. jaanuariks 
2015 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande, kas on vaja võtta meetmeid 
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programmi käsitlevas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuses 
243/201223 seatud tähtajast, annab märku 
kiire tegutsemise vajadusest isegi 
praeguse raadiospektripoliitika 
programmi tähtaja raames. Liidu 
meetmed traadita lairibasideks kasutatava 
raadiospektri kättesaadavust ja 
kasutamise tõhusust käsitlevate 
tingimuste ühtlustamiseks vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 
676/2002/EÜ24 ei ole olnud piisavad 
sellele probleemile lahenduse leidmiseks.

täiendavate sagedusalade ühtlustamiseks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Erinevate riiklike poliitikameetmete 
rakendamine tekitab siseturu ebaühtlust 
ja killustatust, mis takistab kogu liitu 
hõlmavate teenuste kasutuselevõttu ja 
traadita lairibaside siseturu lõpuleviimist. 
Eelkõige võib see luua ebavõrdsed 
tingimused juurdepääsuks sellistele 
teenustele, takistada konkurentsi eri 
liikmesriikides asutatud ettevõtete vahel, 
pärssida investeerimist uuematesse 
võrkudesse ja tehnoloogiasse ning 
innovaatiliste teenuste tekkimist, jättes 
kodanikud ja ettevõtjad seega ilma kõikjal 
kättesaadavatest integreeritud 
kvaliteetsetest teenustest ning traadita 
lairibaühenduse pakkujad ilma 
võimalusest suurendada tõhusust tänu 
integreeritumatele laiaulatuslikele 
toimingutele. Seetõttu peaks raadiospektri 
eraldamise teatavaid aspekte käsitlevad 
liidu tasandi meetmed toetama traadita 
lairibaside täiustatud teenuste ulatuslikku 
integreeritud levikut kogu liidus. Samal 
ajal peaks liikmesriikidel säilima õigus
võtta meetmeid raadiospektri 

(18) 2009. aastal läbivaadatud ELi 
telekommunikatsioonipakett sisaldab 
spektrihalduse põhimõtteid. 
Raadiospektrit kasutatakse liikmesriikides 
erinevates avalikes huvides. Sealjuures 
tuleb arvestada paljude riiklike ja 
piirkondlike eripäradega. Liikmesriikidel 
peaks seetõttu säilima võimalus võtta 
meetmeid, et hallata raadiospektrit, mis 
on vajalik eriliste kultuuriliste, 
ühiskondlike ja audiovisuaalsete 
ülesannete täitmiseks. See hõlmab peale 
maapealse ringhäälingu ja kultuuri- ja 
loomemajanduse ka avalikku korda, 
julgeolekut ja kaitset. Seetõttu tuleks liidu 
tasandi meetmete puhul, mis käsitlevad 
raadiospektri eraldamise teatavaid 
aspekte, jätkuvalt järgida spektrihalduse 
dünaamilist rakendamist, mille puhul 
tunnistatakse liikmesriikide pädevust 
selles valdkonnas ning austatakse 
liikmesriikide kultuuri-, audiovisuaal- ja 
meediapoliitikat. Liikmesriikidevaheliste 
vastuolude korral spektri kasutamisel 
täidab komisjon koordineerivat, 
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korraldamiseks avaliku korra, julgeoleku 
ja kaitse eesmärkidel.

täiendavat ja ELi liikmesriike toetavat 
rolli.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 
sagedusalade puhul, mis on ühtlustatud 
traadita paikse, teisaldatava ja mobiilse 
lairibaside jaoks. See hõlmab 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) tasandil kindlaksmääratud 
sagedusalasid rahvusvahelise mobiilside 
(International Mobile Telecommunications 
ehk IMT) täiustatud süsteemide jaoks, 
samuti raadio-kohtvõrkude (RLAN) jaoks 
kasutatavaid sagedusalasid, näiteks 2,4 
GHz ja 5 GHz. Samuti peaks see laienema 
sagedusaladele, mida võib ühtlustada 
tulevikus traadita lairibaside jaoks, nagu 
seda on kavandatud raadiospektripoliitika 
programmi artikli 3 punktis b ja 
raadiospektripoliitika töörühma 13. juuli 
2013. aasta arvamuses, milles käsitletakse 
Euroopa ees seisvate probleemide 
lahendamist seoses traadita 
lairibaühenduse kasvava 
raadiospektrivajadusega, lähitulevikus 
näiteks sagedusalad 700 MHz, 1,5 GHz ja 
3,8–4,2 GHz.

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust nende sagedusalade puhul, 
mis on ühtlustatud traadita paikse, 
teisaldatava ja mobiilse lairibaside jaoks. 
See hõlmab Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) 
tasandil kindlaksmääratud sagedusalasid 
rahvusvahelise mobiilside (International 
Mobile Telecommunications ehk IMT) 
täiustatud süsteemide jaoks, samuti raadio-
kohtvõrkude (RLAN) jaoks kasutatavaid 
sagedusalasid, näiteks 2,4 GHz ja 5 GHz. 
Samuti peaks see laienema sagedusaladele, 
mida võib tulevikus direktiivi 2002/21/EÜ 
kohaselt ühtlustada traadita lairibaside 
jaoks.

Selgitus

Edasine täpsustamine võib olla eksitav, justkui ei oleks siinjuures vaja direktiivis 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) ettenähtud kaasotsustamismenetlust. Milliseid sagedusalad nn koordineeritud 
spektrisse kaasatakse, on möödapääsmatu poliitiline otsus, mitte tehniline rakendusmeede.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Muude peamiste sisuliste tingimuste 
puhul, mida võib siduda traadita 
lairibaühenduseks kasutatava raadiospektri 
kasutusõigustega, soodustaks 
koordineerimismehhanismi sisseseadmine 
seda, et eri liikmesriigid kohaldavad 
ühtmoodi käesolevas määruses sätestatud 
reguleerivaid põhimõtteid ja kriteeriume. 
Koordineerimismehhanismi abil oleks 
komisjonil ja teiste liikmesriikide 
pädevatel asutustel võimalus teha 
asjaomase liikmesriigi kasutusõiguste 
andmise kohta eelnevalt märkusi ning 
teiselt poolt oleks komisjonil võimalus 
liikmesriikide seisukohti arvestades 
tõkestada ettepaneku rakendamine, kui 
tundub, et see ei ole liidu õigusega 
kooskõlas.

(24) Muude peamiste sisuliste tingimuste 
puhul, mida võib siduda traadita 
lairibaühenduseks kasutatava raadiospektri 
kasutusõigustega, soodustaks 
koordineerimismehhanismi sisseseadmine 
seda, et eri liikmesriigid kohaldavad 
ühtmoodi käesolevas määruses sätestatud
reguleerivaid põhimõtteid ja kriteeriume. 
Koordineerimismehhanismi abil oleks 
komisjonil ja teiste liikmesriikide 
pädevatel asutustel võimalus teha 
asjaomase liikmesriigi kasutusõiguste 
andmise kohta eelnevalt märkusi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) IP-protokollil põhinevate ühenduvust 
võimaldavate toodete puudumine selliste 
eri liiki ja tagatud teenusekvaliteediga 
teenuste osutamiseks, mis võimaldavad 
võrgudomeenideülest ja võrgupiire 
ületavat teabevahetust nii liikmesriikide 
sees kui ka nende vahel, takistab täielikult 
internetiprotokollil põhinevatele 
võrkudele järkjärgulise ülemineku 
kontekstis selliste rakenduste arendamist, 
mis sõltuvad juurdepääsust teistele 
võrkudele, pärssides seeläbi tehnoloogilisi 
uuendusi. Lisaks sellele takistab 

välja jäetud
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kõnealune olukord selliste tõhususega 
kaasnevate võimaluste laiemat levimist, 
mis on seotud IP-põhiste võrkude ja 
tagatud teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavate toodete haldamise ja 
pakkumisega (eelkõige suurem turvalisus, 
usaldusväärsus ja paindlikkus, 
kulutõhusus ja ressursside kiirem 
jagamine), millest saavad kasu 
võrguoperaatorid, teenusepakkujad ja 
lõppkasutajad. Seega on vaja ühtlustatud 
lähenemisviisi nende toodete 
väljatöötamisele ja kättesaadavaks 
tegemisele mõistlikel tingimustel, mis 
hõlmavad vajaduse korral toodete 
ristpakkumise võimalust asjaomaste 
elektroonilise side ettevõtjate poolt.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kui käesoleva määruse peatükkide 4 
ja 5 sätetes viidatakse lõppkasutajatele, ei 
tuleks neid sätteid kohaldada ainult 
tarbijate, vaid ka muude lõppkasutajate 
rühmade, peamiselt mikroettevõtjate 
suhtes. Muud lõppkasutajad kui tarbijad 
peaksid individuaalse taotluse korral 
saama eraldi lepingu sõlmimise alusel 
teha erandi teatavatest sätetest.

välja jäetud

Selgitus

„Lõppkasutaja” ja „tarbija” on juba iseenesest erinevad mõisted. Erandi tegemine käesoleva 
määruse konkreetselt nimetamata sätete suhtes tekitab õiguskindlusetust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) 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. 
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) 
2012. aasta mais avaldatud andmeedastuse 
haldamise viise käsitlevast aruandest ning 
2012. aasta detsembris avaldatud ja 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 
avatud internet ning vältida ühtse turu 
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed.

(45) Internet on viimaste aastakümnete
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Kogu ELis tuleb 
õiguslikult tagada andmepakettide 
edastamisel üldine võrdne kohtlemine ja 
vältida diskrimineerimist olenemata 
sisust, teenusest, rakendusest, päritolust 
või eesmärgist, et tagada pikaajalises 
plaanis olukord, kus kõigil 
internetiühenduse teenuste kasutajatel on 
võrgu neutraalsuse põhimõtte kohaselt 
üldiselt vaba juurepääs interneti mis tahes 
sisule, teenusele või rakendusele või 
võimalus neid ise pakkuda. 
Juurdepääsuvõrgu operaatoritel on üldine 
kohustus pakkuda kasutajatele 
andmepakettide edastusteenust 
asjakohasel tasemel kvaliteediga, mis 
peegeldab tehnoloogia arengut, 
olenemata nende pakettide päritolust või 
eesmärgist või nendega edastatavast 
sisust, teenustest või rakendustest. 
Interneti avatud ja mittediskrimineeriv 
olemus aitab oluliselt kaasa 
innovatsioonile, meediavabaduse, 
meediapluralismi, kultuurilise 
mitmekesisuse ja majandusliku tõhususe 
tagamisele. Need omadused aitavad 
tagada arvamuste, meedia ja kultuuri 
vabaduse ja mitmekesisuse. Praeguse 
regulatiivse raamistiku eesmärk on 
edendada lõppkasutajate võimet pääseda 
juurde ja levitada teavet või kasutada 
rakendusi ja teenuseid vastavalt oma 
valikutele. Elektroonilise side Euroopa 
reguleerivate asutuste ühendatud ameti 
(BEREC) 2012. aasta mais avaldatud 
andmeedastuse haldamise viise käsitlevast 
aruandest ning 2012. aasta detsembris 
avaldatud ja Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
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internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetset sisu, 
konkreetseid teenuseid või konkreetseid 
rakendusi. Selliseid suundumusi arvestades 
on vaja liidu tasandil selgeid eeskirju, 
millega seadustatakse võrgu neutraalsuse 
põhimõte, et säilitada avatud internet ning 
vältida ühtse turu killustamist, mida 
põhjustavad liikmesriikide individuaalsed 
meetmed. Muude toodete ja teenuste 
arendamine ei tohi mõjutada avatud 
internetti, mis töötab parima võimaluse 
põhimõttel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Lõppkasutajate vabaduse puhul 
pääseda juurde teabele ja seaduslikule
sisule ja seda levitada ning kasutada 
rakendusi ja teenuseid vastavalt oma 
valikule tuleb järgida liidu õigust ja sellega 
kooskõlas olevaid riiklikke õigusakte.
Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks selle vabaduse võimalikud 
piirangud, mida üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad võivad 
kohaldada, aga see ei piira liidu muid 
õigusakte, sealhulgas autoriõigust ja 
direktiivi 2000/31/EÜ.

(46) Lõppkasutajate õiguse puhul pääseda 
juurde teabele ja sisule ja seda levitada 
ning kasutada rakendusi ja teenuseid 
vastavalt oma valikule tuleb järgida liidu
õigust ja sellega kooskõlas olevaid 
riiklikke õigusakte.

Selgitus

Viitest liidu ja liikmesriikide õigusele piisab. Põhjalikumat täpsustamist võidakse tõlgendada 
valesti.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste 
andmemahtude ja kiiruste piirangute 
piires blokeerida, aeglustada, halvendada 
ega diskrimineerida konkreetset sisu, 
rakendusi või teenuseid või nende 
konkreetseid kategooriaid, välja arvatud 
piiratud arvu mõistlike andmeliikluse 
haldamise meetmete puhul. Sellised 
meetmed peaksid olema läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad. Mõisliku 
andmeliikluse haldamise alla kuulub 
raskete kuritegude ärahoidmine või 
takistamine, sealhulgas teenusepakkujate 
vabatahtlikult võetavad meetmed, et 
takistada juurdepääsu lapspornole ja selle 
levitamist. Võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel.

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohi 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad kustutada, blokeerida, 
aeglustada, halvendada ega eelistada 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud käesolevas määruses selgelt 
määratletud ja igal üksikjuhtumil
põhjendatud mõistlike andmeliikluse 
haldamise meetmete puhul. Andmeliikluse 
haldamise meetmed peavad olema 
läbipaistvad, vajalikud ja 
proportsionaalsed. Neid tohib 
proportsionaalseks pidada üksnes siis, kui 
samaväärset liiki andmeedastust 
käsitletakse ühtmoodi. Tuleks keelata 
konkreetse sisu, rakenduste või teenuste 
diskrimineerimine hinna kaudu või 
diskrimineerivate tingimuste seadmine 
seoses andmekiiruse ja -mahtudega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Käesolev määrus ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. 
aasta direktiivi 2002/58/EÜ kohaldamist, 
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 
ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris (eraelu 
puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev 
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direktiiv).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Mahupõhiseid tariife tuleks pidada 
avatud interneti põhimõttega 
kokkusobivaks eeldusel, et lõppkasutajatel 
on võimalik valida oma tavapärasele 
andmekasutusele vastav tariif, lähtudes 
läbipaistvast teabest sellise valiku 
tingimuste ja tagajärgede kohta. Samal ajal 
peaksid sellised tariifid võimaldama 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvatel 
ettevõtjatel võrgu võimsust eeldatava 
andmemahuga paremini kohandada. On 
oluline, et enne andmemahu või 
andmeedastuskiiruse piiranguid ja 
kohaldatavaid tasusid käsitleva lepingu 
sõlmimist oleksid lõppkasutajad täielikult 
teadlikud sellest, et neil on pidevalt 
võimalus jälgida oma tarbimist ja soovi 
korral hõlpsasti suurendada kättesaadavat 
andmemahtu.

(48) Mahupõhiseid tariife tuleks pidada 
avatud interneti põhimõttega 
kokkusobivaks eeldusel, et lõppkasutajatel 
on võimalik valida oma tavapärasele 
andmekasutusele vastav tariif, lähtudes 
läbipaistvast teabest sellise valiku 
tingimuste ja tagajärgede kohta. Samal ajal 
peaksid sellised tariifid võimaldama 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvatel 
ettevõtjatel võrgu võimsust eeldatava 
andmemahuga paremini kohandada. On 
oluline, et enne andmemahu või 
andmeedastuskiiruse piiranguid ja 
kohaldatavaid tasusid käsitleva lepingu 
sõlmimist oleksid lõppkasutajad täielikult 
teadlikud sellest, et neil on pidevalt 
võimalus jälgida oma tarbimist ja soovi 
korral hõlpsasti suurendada kättesaadavat 
andmemahtu ning et interneti 
andmeliikluse mahupiiranguid 
kohaldatakse mittediskrimineerival viisil, 
sõltumata saatjast, vastuvõtjast, tüübist, 
sisust, seadmest, teenusest või 
rakendusest, kooskõlas võrgu 
neutraalsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
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pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 
teenuste hulka võivad muu hulgas kuuluda 
IP ringhääling (IP-TV), videokonverentsid 
ja teatavad rakendused tervishoiu 
valdkonnas. Seega peaks lõppkasutajatel 
olema vabadus sõlmida üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega 
või sisu, rakenduste või teenuste 
pakkujatega lepinguid parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks.

pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad kõrgemat 
teenusekvaliteeti. Nende teenuste hulka 
võivad muu hulgas kuuluda IP ringhääling 
(IP-TV), videokonverentsid, mängud ja 
teatavad rakendused tervishoiu valdkonnas. 
Seega peaks lõppkasutajatel olema vabadus 
sõlmida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega või sisu, 
rakenduste või teenuste pakkujatega 
vabatahtlikke lepinguid parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks. Kui sellised lepingud 
sõlmitakse internetiühenduse teenuste 
pakkujaga, tagab see teenusepakkuja, et 
kõrgem kvaliteet ei kahjusta 
internetiühenduse teenuste tõhusust, 
taskukohasust või kvaliteeti ega piira 
võrgu neutraalsust. Eriteenused peaksid 
siiski erandiks jääma ning neid ei tohiks 
internetiühendust asendava teenusena 
turustada või ulatuslikult kasutada.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks 
ning see võimalus osutub tõenäoliselt 
oluliseks selliste uute teenuste arendamisel
nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad kvaliteediparameetritel.
Eriteenuste pakkumiseks suletud 
võrkudes on vajalik, et sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujad saaksid leppida 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjatega kokku konkreetses 
teenusekvaliteedis piiratud 
kasutajarühmale. See võib tõenäoliselt 
edendada selliste uute teenuste arendamist
nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Eriteenused ei tohi mõjutada 
avatud internetiühenduse teenuse 
kvaliteeti ning neid ei tohi turustada ega 
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kokkulepped võimaldama üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada 
ja hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad ning 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad peaksid seetõttu olema vabad 
sõlmima kokkuleppeid kindlaksmääratud 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumiseks tingimusel, et need 
kokkulepped ei kahjusta oluliselt 
internetiühenduse teenuste üldist 
kvaliteeti.

kasutada internetiühenduse teenust 
asendava teenusena. Eriteenused on 
lubatud vaid juhul, kui nende järele on 
tõendatud tehniline ja objektiivne vajadus, 
mis läheb majanduslikest erahuvidest 
kaugemale, et oleks võimalik pakkuda 
erikvaliteediga reaalajas hädavajalikke 
rakendusi. Eriteenuste pakkumise või 
turustamise korral on juurdepääsuvõrgu 
operaatoritel kohustus pakkuda samal 
ajal ka avatud internetiühenduse teenust 
kooskõlas võrgu neutraalsuse 
põhimõttega ja põhjenduse 45 tähenduses 
ning nad ei tohi selle kvaliteeti 
halvendada. Kõigile avatud interneti 
teenustele kehtib parima võimaluse 
põhimõte.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Riikide reguleerivatel asutustel on 
oluline roll selle tagamisel, et 
lõppkasutajad saaksid kasutada seda 
vabadust juurdepääsuks avatud internetile. 
Selleks peaksid riikide reguleerivatel 
asutustel olema järelevalve- ja 
aruandekohustused ning nad peaksid 
tagama, et üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad järgiksid asjakohaseid 
norme ning et kvaliteetsed ja 
mittediskrimineerivad internetiühenduse 
teenused, mida eriteenused ei kahjusta, 
oleksid kättesaadavad. Hinnates 
internetiühenduse teenuse võimalikku 
üldist kahjustamist, peaksid riikide 
reguleerivad asutused võtma arvesse 
selliseid kvaliteediparameetreid nagu 
ajastus ja usaldusväärsusparameetrid 
(latentsusaeg, värin, paketikadu), võrgu 
ülekoormuse tase ja tagajärjed, tegeliku ja 

(51) Riikide reguleerivatel asutustel on 
oluline roll selle tagamisel, et 
lõppkasutajad saaksid tegelikult kasutada 
võimalust juurdepääsuks avatud internetile. 
Selleks peaksid riikide reguleerivatel 
asutustel olema järelevalve- ja 
aruandekohustused ning nad peaksid 
tagama, et üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad järgiksid asjakohaseid 
norme ning et kvaliteetsed ja 
mittediskrimineerivad internetiühenduse 
teenused, mida eriteenused ei kahjusta, 
oleksid kättesaadavad. Riikide 
reguleerivad asutused peaksid kehtestama 
selged ja arusaadavad 
teavitamismenetlused ja 
õiguskaitsemehhanismid lõppkasutajate 
jaoks, kes on kogenud internetisisu, 
teenuste või rakendustega seotud 
diskrimineerimist, piiranguid või 
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väljareklaamitud kiirus võrdlus, 
internetiühenduse teenuste ja eriteenuste 
tõhususe võrdlus ning lõppkasutajate 
hinnang kvaliteedile. Riikide reguleerivatel 
asutustel peaks olema õigus kehtestada 
kõikidele või üksikutele üldsusele 
elektroonilise side teenuste pakkujatele 
teenusekvaliteedi miinimumnõuded, kui 
see on vajalik, et vältida internetiühenduse 
teenuse kvaliteedi üldist kahjustamist või 
halvendamist.

sekkumist. Hinnates internetiühenduse 
teenuse võimalikku üldist kahjustamist, 
peaksid riikide reguleerivad asutused 
võtma arvesse selliseid 
kvaliteediparameetreid nagu ajastus ja 
usaldusväärsusparameetrid (latentsusaeg, 
värin, paketikadu), võrgu ülekoormuse tase 
ja tagajärjed, tegeliku ja väljareklaamitud 
kiirus võrdlus, internetiühenduse teenuste 
ja eriteenuste tõhususe võrdlus ning 
lõppkasutajate hinnang kvaliteedile. 
Riikide reguleerivatel asutustel peaks 
olema õigus kehtestada kõikidele või 
üksikutele üldsusele elektroonilise side 
teenuste pakkujatele teenusekvaliteedi 
miinimumnõuded, kui see on vajalik, et 
vältida internetiühenduse teenuse 
kvaliteedi üldist kahjustamist või 
halvendamist.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68) Turu ja tehnika arengu 
arvessevõtmiseks tuleks komisjonile anda 
volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
õigusakte käesoleva määruse lisade 
kohandamiseks. On eriti tähtis, et 
komisjon korraldaks oma ettevalmistava 
töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjakohaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tagada, et kogu interneti 
andmeliiklust koheldakse võrdselt ilma 
diskrimineerimata, piiramata või 
segamata, sõltumata selle saatjast, 
vastuvõtjast, tüübist, sisust, seadmest, 
teenusest või rakendusest;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „traadita lairibaühenduseks kasutatav 
ühtlustatud raadiospekter” − raadiospekter, 
mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust 
käsitlevad tingimused on liidu tasandil 
ühtlustatud, eelkõige Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuse 676/2002/EÜ27 alusel, 
ning mida kasutatakse muude 
elektroonilise side teenuste jaoks kui 
ringhääling;

8) „traadita lairibaühenduseks kasutatav 
ühtlustatud raadiospekter” − raadiospekter, 
mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust 
käsitlevad tingimused on liidu tasandil 
ühtlustatud vastavalt eeskirjadele ja 
menetlustele, mis on sätestatud direktiivis 
2002/21/EÜ, ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsuse 676/2002/EÜ27 alusel, ning 
mida kasutatakse muude elektroonilise side 
teenuste jaoks kui ringhääling;

__________________ __________________
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a) „parima võimaluse põhimõte” –
selle tagamine, et andmete edastamise 
taotlusi täidetakse nende saabumise 
ajalises järjestuses võimalikult kiiresti ja 
sõltumata nende sisust, teenusest, 
rakendusest, päritolust või eesmärgist;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „tagatud teenusekvaliteediga 
ühenduvust võimaldav toode” − toode, 
mis tehakse kättesaadavaks 
internetiprotokolli (IP) sidumispunkti 
kaudu ning mis võimaldab klientidel luua 
IP-sideühenduse sidumispunkti ning 
võrgu ühe või mitme kindlaksmääratud 
otspunkti vahel, samuti võimaldab see 
kindlaksmääratud tasemega võrgu 
katkematut jõudlust lõppkasutajatele 
eriteenuste pakkumiseks teatava tagatud 
teenusekvaliteediga vastavalt 
kindlaksmääratud parameetritele;

välja jäetud

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) „andmeliikluse põhjendatud 
haldamine” – andmeliikluse haldamine, 
mis erandina parima võimaluse 
põhimõttest on lubatud, kui see on 
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tehniliselt vajalik ning kooskõlas 
vajaduse, asjakohasuse, tõhususe 
tagamise, mittediskrimineerimise ja 
läbipaistvuse üldpõhimõtetega ja 
käesoleva määruse muude tingimustega;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) „võrgu neutraalsus” – põhimõte, et 
kogu interneti andmeliiklust koheldakse 
võrdselt ilma diskrimineerimata, 
piiramata või segamata, sõltumata selle 
saatjast, vastuvõtjast, tüübist, sisust, 
seadmest, teenusest või rakendusest;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 
sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast;

14) „avatud internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust kõigi internetiga 
ühendatud otspunktide vahel, sõltumata 
kasutatavast võrgutehnoloogiast; 
liikmesriigid määravad avatud 
internetiühenduse teenuse suhtes kindlaks 
asjakohased teenusekvaliteedi 
miinimumnõuded, mida tehnoloogia 
arengut arvestades pidevalt edasi 
arendatakse; avatud internetiühenduse 
teenus võimaldab lõppkasutajatel 
kasutada kõiki internetipõhiseid 
rakendusi parima võimaluse põhimõttel; 
ainsa kõrvalekaldena sellest on lubatud 
proportsionaalne, põhjendatud 
andmeedastuse haldamine vaid juhul, kui 
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selleks on kehtestatud selgelt määratletud 
rakendamistingimused;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
pääseda juurde konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile ja mille tehnilisi 
näitajaid kontrollitakse otspunktide vahel 
või mis võimaldab saata andmeid 
kindlaksmääratud arvule osapooltele või 
otspunktidele või võtta vastu andmeid 
kindlaksmääratud arvult osapooltelt või 
otspunktidelt; eriteenust ei turustata ega 
kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena;

15) „eriteenus” − elektroonilise side, 
eeelkõigei IP-põhine teenus või mis tahes 
muu teenus, mida pakutakse ja mis toimib 
vaid suletud ja rangelt kontrollitud 
juurdepääsuga elektroonilise side 
võrkudes ning mida ei turustata ega 
kasutata internetiühenduse teenust 
asendava teenusena ning mis ei ole sisu, 
rakenduste või teenuste poolest 
funktsionaalselt ühesugune avatud 
internetiga. Eriteenus on lubatud vaid 
juhul, kui selleks on tõendatud tehniline 
ja objektiivne vajadus, mis läheb 
majanduslikest erahuvidest kaugemale, et 
oleks võimalik pakkuda reaalajas 
hädavajalikke või eriti turvalisi rakendusi 
erilise tagatud kvaliteediga. Eriteenust 
iseloomustavad selgelt määratletud ja 
tagatud ning asjaomasele teenusele 
kohandatud kvaliteediparameetrid, millele 
kehtib alates eriteenuse pakkujast kuni 
osalejapoolse otsani katkematult teenuse 
haldamise nõue. Eriteenust ei tohi piirata 
teenusepakkuja kontrollitud 
lõpetamispunkt;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 1) Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
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lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile.

lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile kooskõlas direktiiviga 
2009/140/EÜ ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsusega 676/2002/EÜ, võttes 
eelkõige arvesse direktiivi 2002/21/EÜ 
artikleid 8a ja 9.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Käesolev jagu ei piira liikmesriikide 
õigust saada kasu tasudest, mis on 
kehtestatud raadiospektriressursside 
optimaalse kasutamise tagamiseks 
vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 13, 
ning korraldada ja kasutada oma spektrit 
avaliku korra, julgeoleku ja kaitse 
eesmärkidel.

2) Käesolev jagu ei piira liikmesriikide 
õigust saada kasu tasudest, mis on 
kehtestatud raadiospektriressursside 
optimaalse kasutamise tagamiseks 
vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 13, 
ning korraldada ja kasutada oma spektrit 
avaliku korra, julgeoleku, kaitse ja üldise 
huvi eesmärkidel, nagu kultuurilise ja 
keelelise mitmekesisuse ja 
meediapluralismi edendamine nii 
internetis kui ka väljaspool seda, 
arvestades seejuures ka kõigi 
raadiospektri kasutajate huvisid.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Raadiospektri eest vastutavad riikide 
pädevad asutused toetavad sellise traadita 
ala arendamist, kus traadita kiire 
lairibaühenduse investeerimis- ja 
konkurentsitingimused sulavad ühte ning 
kus on võimalik kavandada ja pakkuda 
integreeritud, mitme riigi territooriumit 
hõlmavaid võrke ja teenuseid ja kus on 
võimalik mastaabisääst, et seeläbi 
soodustada innovatsiooni, majanduskasvu 

1) Ilma et see piiraks ühiste huvide 
kaitsmist kooskõlas direktiivi 2002/21/EÜ 
artikli 9 lõikega 4, toetavad raadiospektri 
eest vastutavad riikide pädevad asutused 
sellise traadita ala arendamist, kus traadita 
kiire lairibaühenduse investeerimis- ja 
konkurentsitingimused sulavad ühte ning 
kus on võimalik kavandada ja pakkuda 
integreeritud, mitme riigi territooriumit 
hõlmavaid võrke ja teenuseid ja kus on 
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ja lõppkasutajate pikaajalist kasu. võimalik mastaabisääst, et seeläbi 
soodustada innovatsiooni, majanduskasvu 
ja lõppkasutajate pikaajalist kasu.
Nõuetekohaselt tuleb arvesse võtta 
võimalust luua mitmefunktsioonilisi 
võrke, mis ühel platvormil ühendavad 
ringhäälingu ja mobiilside tehnoloogia.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) traadita kiirete lairibavõrkude ulatusliku 
territoriaalse katvuse ning nendega 
seotud teenuste laialdase leviku ja 
tarbimise tagamine.

e) traadita kiirete lairibavõrkude suureneva 
nõudluse rahuldamiseks spektri tõhusa 
kasutuse tagamine, võttes samas arvesse 
avalikku huvi ning spektri kui terviku 
sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku 
väärtust.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) kahjulike raadiohäirete vältimine, 
sealhulgas võimalus näha ette kohustus 
leida koos teiste kasutajatega lahendus 
raadiohäirete probleemile ja kanda selle 
tagajärjel tekkinud kulud.

Selgitus

Raadiohäirete ärahoidmine on oluline reguleerimise eesmärk. Seetõttu tuleb seda 
kasutuslubade korra ja kasutustingimuste kindlaksmääramisel arvestada.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) selle tagamine, et poliitilise muutuse 
puhul spektri tõhusa kasutamise 
valdkonnas võetakse arvesse selle mõju 
avalikule huvile raadiohäirete ja 
kuludega seonduvalt.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) erinevate saadaval olevate 
raadiosagedusalade tehnilised näitajad;

a) erinevate saadaval olevate 
raadiosagedusalade tehnilised näitajad ning 
praegune ja kavandatav kasutusala;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) selliste raadiosagedusalade tõhus 
kasutamine, mis on juba eraldatud 
mobiilse lairibaside kasutuseks;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) raadiospektri võimalikult tõhusa 
kasutuse vastavalt artikli 9 lõike 4 punktile 
b, võttes arvesse asjaomase sagedusala või 

a) raadiospektri võimalikult tõhusa 
kasutuse vastavalt artikli 9 lõike 4 punktile 
b, võttes arvesse asjaomase sagedusala või 
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-alade omadusi; -alade omadusi ning ka praegust ja 
kavandatavat kasutusala;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) olemasolevale kasutajale 
raadiospektri sagedusala muutmisest 
tekkivate kulude arvessevõtmise;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Kui traadita lairibaühenduse jaoks 
ühtlustatud raadiospektri kättesaadavuse ja 
tõhusa kasutamise tehnilised tingimused 
võimaldavad kasutada asjaomast 
raadiospektrit üldloasüsteemi alusel, 
hoiduvad riikide pädevad asutused 
lisatingimuste kehtestamisest ega lase mis 
tahes teistsugusel kasutusel takistada selle 
ühtlustatud süsteemi tulemuslikku 
kohaldamist.

1) Kui traadita lairibaühenduse jaoks 
ühtlustatud raadiospektri kättesaadavuse ja 
tõhusa kasutamise tehnilised tingimused 
võimaldavad kasutada asjaomast 
raadiospektrit üldloasüsteemi alusel, 
hoiduvad riikide pädevad asutused 
lisatingimuste kehtestamisest ega lase mis 
tahes teistsugusel kasutusel takistada selle 
ühtlustatud süsteemi tulemuslikku 
kohaldamist. See ei piira artikli 2 punkti 8 
kohaldamist.

Selgitus

Ilma viiteta artikli 2 punktile 8 (muudatusettepanekuga 14 muudetud kujul) võivad olla 
raskendatud võimalikud või soovitavad ühist kasutamist hõlmavad võimalused.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) määrata kindlaks muu kui traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
sagedusalade juba kehtivate 
kasutusõiguste kehtivusaja lõppkuupäev 
või tähtajatute õiguste puhul kuupäev, 
enne mida kasutusõigust muudetakse, et 
võimaldada traadita lairibaside 
pakkumist.

välja jäetud

Selgitus

Käesolev säte vähendab vajalikku õiguskindlust kõigi olemasolevate õiguste omajate jaoks, 
kes on heas usus ja kehtiva õiguse alusel teinud juba pikaajalisi investeeringuid.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Lõige 2 ei mõjuta direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 9 lõikeid 3 ja 4.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kui riigi pädev asutus kavatseb seada 
raadiospektri kasutamise eeltingimuseks 
üldloa olemasolu, anda individuaalseid 
raadiospektri kasutusõigusi või muuta 
raadiospektri kasutamisega seotud õigusi ja 
kohustusi vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ
artiklile 14, esitab ta üheaegselt nii 
komisjonile kui ka teiste liikmesriikide 

(1) Kui riigi pädev asutus kavatseb seada 
raadiospektri kasutamise eeltingimuseks 
üldloa olemasolu, anda individuaalseid 
raadiospektri kasutusõigusi või muuta
traadita lairibateenuste osutamise 
eesmärgil raadiospektri kasutamisega 
seotud õigusi ja kohustusi vastavalt 
direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 14, esitab ta 
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raadiospektri eest vastutavatele pädevatele 
asutustele meetme eelnõu koos 
põhjendustega vajaduse korral pärast 
direktiivi 2002/21/EÜ artiklis 6 nimetatud 
avaliku konsulteerimise lõpulejõudmist ja 
igal juhul alles sellises ettevalmistamise 
etapis, et komisjonile ja teiste 
liikmesriikide pädevatele asutustele saaks 
esitada piisava ja stabiliseerunud teabe 
kõigi oluliste küsimuste kohta.

üheaegselt nii komisjonile kui ka teiste 
liikmesriikide raadiospektri eest 
vastutavatele pädevatele asutustele meetme 
eelnõu koos põhjendustega vajaduse korral 
pärast direktiivi 2002/21/EÜ artiklis 6 
nimetatud avaliku konsulteerimise 
lõpulejõudmist ja igal juhul alles sellises 
ettevalmistamise etapis, et komisjonile ja 
teiste liikmesriikide pädevatele asutustele 
saaks esitada piisava ja stabiliseerunud 
teabe kõigi oluliste küsimuste kohta.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusaktid, milles sätestatakse ühtsed 
tehnilised ja metodoloogilised eeskirjad 
ühe või enama Euroopa juurdepääsutoote 
rakendamiseks artiklite 17 ja 19, I lisa 
punktide 2 ja 3 ning II lisa tähenduses,
kooskõlas nendes täpsustatud vastavate 
kriteeriumite ja parameetritega. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

2. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusaktid, milles sätestatakse ühtsed 
tehnilised ja metodoloogilised eeskirjad 
ühe või enama Euroopa juurdepääsutoote 
rakendamiseks artikli 17 ja I lisa punktide 
2 ja 3 tähenduses, kooskõlas nendes 
täpsustatud vastavate kriteeriumite ja 
parameetritega. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 33 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.



PE522.810v02-00 28/43 AD\1015295ET.doc

ET

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vabadus pakkuda juurdepääsu avatud 
internetile ja vabadus seda kasutada ning
andmeedastuse mõistlik haldamine

Avatud internetiühendus, eriteenus ning
andmeedastuse mõistlik ja põhjendatud
haldamine

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Lõppkasutajatel on vabadus pääseda 
juurde teabele ja sisule ja seda levitada 
ning kasutada vabalt valitud rakendusi ja 
teenuseid internetiühenduse teenuse kaudu.

1) Vastavalt artikli 2 punktile 14 tagatakse 
üldiselt avatud internetiühendus, et
lõppkasutajatel oleks võimalik avatud
internetiühenduse teenus kaudu pääseda 
juurde mis tahes vabalt valitud teabele ja 
sisule ja seda levitada ning kasutada vabalt 
valitud rakendusi ja teenuseid ning 
lõppseadmeid, olenemata selle teabe 
allikast või eesmärgist, sisust, 
rakendustest või teenustest.

Juurdepääsuvõrgu operaatoritele kehtib 
üldine edastamiskohustus vastavalt 
parima võimaluse põhimõttele. 
Internetiühenduse pakkujad ei tohi 
piirata või takistada lõppkasutajatel 
lõppseadmete kasutamist selleks, et 
internetiühenduse teenuse kaudu teabele 
ja sisule juurde pääseda ning seda 
levitada. Sellega ei piirata liikmesriikide 
õigusi anda direktiivi 2002/20/EÜ artikli 5 
alusel individuaalseid kasutusõiguseid.

Lõppkasutajatel on vabadus sõlmida 
internetiühenduse teenuste pakkujatega 
lepinguid, mis käsitlevad andmemahtusid 
ja kiirusi, ning kasutada vastavalt 
andmemahtusid käsitlevatele lepingutele 
internetisisu, rakenduste ja teenuste 

Lõppkasutajatel on vabadus võrgu 
neutraalsuse põhimõtet nõuetekohaselt 
arvesse võttes sõlmida internetiühenduse 
teenuste pakkujatega lepinguid, mis 
käsitlevad andmemahtusid ja kiirusi. 
Internetiühenduse teenuste pakkujad 
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pakkujate pakkumisi. esitavad oma reklaamis vähima tagatud 
andmemahu ja kiiruse, mida nad pakkuda 
suudavad, mitte maksimaalse kiiruse. 

Andmemahtusid ja kiirusi käsitlevate 
lepingute sõlmimisel ei tohi konkreetset 
sisu, teenuseid või rakendusi 
kasutatavatest mahtudest välja arvata või 
neid kokkulepitud andmemahu 
ärakasutamise järel piirangust välja jätta.

Selgitus

Juurdepääs avatud ja mittediskrimineerivale internetile tuleb kindlaks määrata kui õigus, 
mitte kui vabadus, ning avatud ja parim võimalik internet, mis hõlmab juurdepääsu kõigile 
teenustele ja rakendustele ning kogu teabele ja sisule, sätestada kui reegel.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõppkasutajatel on samuti vabadus 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
ja teenuste pakkujatega kokku parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumises.

Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad või sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujad võivad pakkuda piiratud ja 
kontrollitud juurdepääsuga 
kasutajaskonnale suletud elektroonilise 
sidevõrgu kaudu eriteenuseid.
Eriteenuseid ei tohi turustada ega 
kasutada internetiühenduse teenust 
asendava teenusena ning nad ei tohi olla 
sisu, rakenduste või teenuste poolest 
funktsionaalselt ühesugused avatud 
internetiga.

Kui sellised lepingud sõlmitakse 
internetiühenduse teenuste pakkujaga, 
tagab see teenusepakkuja kooskõlas võrgu 
neutraalsuse põhimõttega, et ei kahjustata 
avatud internetiühenduse teenuste 
tõhusust, taskukohasust või kvaliteeti.



PE522.810v02-00 30/43 AD\1015295ET.doc

ET

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõppkasutajatele eriteenuste osutamise 
eesmärgil võivad sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujad ning üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvad ettevõtjad 
sõlmida üksteisega lepinguid, et edastada 
seotud andmemahtusid või -liiklust 
teatava teenusekvaliteedi või spetsiaalse 
võimsusega eriteenustena. Eriteenuste 
osutamine ei kahjusta korduvalt ega 
pidevalt internetiühenduse teenuste 
üldkvaliteeti.

Eriteenuste osutamine ei tohi kahjustada 
internetiühenduse teenuste kvaliteeti.
Samuti ei tohi eriteenused kahjustada 
olemasolevaid üldtunnustatud tehnilisi 
standardeid ja nende edasiarendamist ega 
halvendada avatud internetiühenduse 
teenuste üldist tõhusust, taskukohasust 
või kvaliteeti. Eriteenused pakutakse 
ainult juhul, kui võrgumaht on piisav 
selliste teenuste pakkumiseks lisaks 
avatud internetiühendusele.

Eriteenused on lubatud vaid siis, kui 
selleks on tõendatud tehniline ja 
objektiivne vajadus, mis läheb 
majanduslikust erahuvist kaugemale, et 
oleks võimalik pakkuda reaalajas 
hädavajalikke või erikvaliteediga eriti 
turvalisi rakendusi.

Kaubanduslike pakkumiste kasutamine 
lõppkasutajate ning sisu- või rakenduste 
pakkujate poolt, et toetada eriteenuseid, 
peaks toimuma vabatahtlikul ja 
mittediskrimineerival alusel. Kui 
võrgumahtu kasutatakse nii 
internetiühenduse teenuste kui ka 
eriteenuste jaoks, avaldab selliste teenuste 
pakkuja selged ja ühemõttelised 
kriteeriumid, mille alusel võrgumahtu 
jagatakse.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääsuvõrkude operaatorid, kes 
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pakuvad või turustavad ka eriteenuseid, 
on kohustatud pakkuma avatud 
internetiühenduse teenust kooskõlas 
artikli 2 punktiga 14. Nad ei tohi 
diskrimineerida teisi sisupakkujaid, kelle 
tegevus sõltub võrguoperaatori 
edastusteenustest, ning peavad oma 
edastusteenust maksustama läbipaistvalt 
ja õiglase turuhinnaga.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et riiklikud asutused saaksid sellist 
võimalikku olulist kahju hinnata, 
edastavad elektrooniliste sideteenuste 
pakkujad või sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujad nõudmise korral riiklikele 
asutustele täpse teabe kahte tüüpi 
teenustele määratud andmemahtude 
kohta.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Üldsusele vertikaalselt integreeritud 
elektroonilist sidet pakkuvad ettevõtted ei 
tohi diskrimineerida nende pakkujate 
andmeliiklust, kes pakuvad sisu, teenuseid 
või rakendusi, mis konkureerivad nende 
oma teenustega või teenustega, mida nad 
ise pakuvad ainuõiguslepingute alusel.
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud vabaduste 
kasutamist lihtsustab täielik teabe 
esitamine vastavalt artikli 25 lõikele 1, 
artikli 26 lõikele 2 ja artikli 27 lõigetele 1 
ja 2.

4) Lõppkasutajatele ning sisu, rakenduste 
ja teenuste pakkujatele, sealhulgas 
meedia- ja kultuurivaldkonnas, ning 
kõigile valitsustasanditele antakse 
täielikku teavet vastavalt direktiivi 
2002/22/EÜ artikli 20 lõikele 2, artikli 21 
lõikele 3 ja artiklile 21a ning vastavalt 
käesoleva määruse artikli 25 lõikele 1, 
artikli 26 lõikele 2 ja artikli 27 lõigetele 1 
ja 2, sealhulgas teavet kõigi kohaldatavate 
andmeedastuse mõistliku haldamise 
meetmete kohta, mis võivad mõjutada 
lõigetes 1 ja 2 osutatud teabele, sisule, 
rakendustele ja teenustele juurdepääsu 
või levitamist.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) Lepingus kokkulepitud 
internetiühenduse teenuse 
andmemahtude või kiiruste piires ei piira
internetiühenduse teenuste pakkujad lõikes 
1 sätestatud vabadusi, blokeerides 
juurdepääsu teatavale sisule, rakendustele 
või teenustele, muutes need aeglasemaks, 
halvendades nende kvaliteeti või neid 
diskrimineerides, välja arvatud juhtudel, 
kui osutub vajalikuks kohaldada 
mõistlikke andmeedastuse haldamise 
meetmeid. Mõistlikud andmeedastuse 
haldamise meetmed on läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad, proportsionaalsed 
ja vajalikud selleks, et

5) Internetiühenduse teenuste pakkujad ei 
tohi lõikes 1 sätestatut piirata
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– teatavat sisu, rakendusi, teenuseid või 
lõppseadmeid või nende konkreetseid 
kategooriaid kustutades, blokeerides, 
aeglustades, halvendades või neid 
diskrimineerides;

– teatavat sisu, rakendusi, teenuseid või 
lõppseadmeid või nende konkreetseid 
kategooriaid eelistades või

– sõlmides lõppkasutajaga erilisi 
hinnakokkuleppeid, mis näitavad 
juurdepääsu teatavale sisule, teatavatele 
rakendustele, teenustele või 
lõppseadmetele või nende konkreetsetele 
kategooriatele majanduslikult vähem 
huvipakkuvatena. 

a) rakendada õigusnormi või kohtuotsust 
või hoida ära või takistada raskeid 
kuritegusid;

Erandiks on juhtumid, kui vajalikuks 
osutuvad andmeedastuse haldamise 
põhjendatud ja mõistlikud meetmed.

Andmeedastuse haldamise meetmeid 
peetakse põhjendatuks ja mõistlikuks, kui 
nad on tõendatult vajalikud selleks, et

b) säilitada võrgu, selle kaudu osutatavate 
teenuste ja lõppkasutajate lõppseadmete 
terviklikkus ja turvalisus;

– säilitada võrgu, selle kaudu osutatavate 
teenuste ja lõppkasutajate lõppseadmete 
terviklikkus ja turvalisus või

c) takistada pealesunnitud teabe 
edastamist lõppkasutajatele, kes on 
eelnevalt nõustunud nende piiravate 
meetmetega;

d) vähendada miinimumini võrgu ajutist 
või erakorralist ülekoormust, tingimusel et 
samaväärset liiki andmeedastust 
käsitletakse ühtmoodi.

– vähendada miinimumini võrgu tõendatud
ajutist ja erakorralist ülekoormust ning 
andmeedastust sellise järsu ülekoormuse 
korral tõhusalt hallata,

tingimusel et kogu sisu, kõiki rakendusi ja 
teenuseid käsitletakse parima võimaluse 
põhimõttel.

Andmeedastuse mõistlik haldamine 
hõlmab vaid selliste andmete töötlemist, 
mis on käesolevas lõikes sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud ja 
proportsionaalsed.

Meetmeid ei tohi rakendada kauem kui 
vältimatult vajalik.

Andmeedastuse haldamise meetmed on 
läbipaistvad, mittediskrimineerivad, 
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proportsionaalsed ja vajalikud ning nende 
suhtes kohaldatakse selgeid, arusaadavaid 
ja kättesaadavaid 
õiguskaitsemehhanisme.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmeedastuse mõistlik haldamine 
hõlmab vaid selliste andmete töötlemist, 
mis on käesolevas lõikes sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud ja 
proportsionaalsed.

Andmeedastuse mõistlik haldamine 
hõlmab vaid selliste andmete töötlemist, 
mis on käesolevas artiklis sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud ja 
proportsionaalsed; seepärast peavad kõik 
andmekontrolli ja -analüüsi menetlused 
olema kooskõlas eraelu puutumatust ja 
andmekaitset käsitlevate õigusaktidega. 
Menetluste raames tohib kontrollida vaid 
andmepakettide päiseid. Sellest kontrollist 
kaugemale ulatuvat andmepakettide 
kontrollimist ei tehta.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 32 vastu delegeeritud õigusakte, 
et määratleda võimalikult täpselt artikli 23 
lõikes 5 osutatud eriolukordade 
kindlakstegemise tehnilised kriteeriumid. 
Eriolukorra kindlakstegemiseks 
kehtestatakse võimalikult ranged nõuded.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 23 lõike 5 a (uus) sätted ei 
piira kohtuliku läbivaatamist ning nende 
suhtes kohaldatakse selgeid, arusaadavaid 
ja kättesaadavaid õiguskaitsevahendeid, et 
ära hoida õiguskaitse privatiseerimist.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riikide reguleerivad asutused jälgivad 
hoolikalt ja tagavad, et lõppkasutajad 
saavad tõhusalt kasutada artiklite 23 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud vabadusi, et 
täidetakse artikli 23 lõiget 5 ning et 
jätkuvalt on kättesaadaval 
mittediskrimineerivad internetiühenduse 
teenused, mille kvaliteet peegeldab 
tehnoloogia arengut ja mida ei kahjusta 
eriteenused. Nad jälgivad koostöös muude 
riikide pädevate asutustega ka eriteenuste 
mõju kultuurilisele mitmekesisusele ja 
innovatsioonile. Riikide reguleerivad 
asutused esitavad komisjonile ja BERECile 
iga-aastase aruande teostatud järelevalve ja 
tähelepanekute kohta.

1. Riikide reguleerivad asutused jälgivad 
hoolikalt ja tagavad, et lõppkasutajad 
saavad tõhusalt kasutada artikli 23 lõigetes 
1 ja 2 sätestatut ning et jätkuvalt on 
kättesaadaval artikli 2 lõigu 2 punkti 14 
kohased avatud internetiühenduse 
teenused, mille kvaliteet peegeldab 
tehnoloogia arengut ja mida ei kahjusta 
eriteenused. Nad tagavad koostöös muude 
riikide pädevate asutustega, et eriteenuste 
mõju ei kahjustaks arvamus- ja 
teabevabadust, keelelist ja kultuurilist 
mitmekesisust, meediavabadust ja -
pluralismi ning innovatsiooni. Riikide 
reguleerivad asutused jälgivad samuti 
hoolikalt ja tagavad andmeedastuse 
mõistliku haldamise meetmete 
kohaldamise kooskõlas artikli 23 lõikega 
5 ja võrgu neutraalsuse põhimõttega, 
võttes täiel määral arvesse käesoleva 
artikli lõikes 2 ja direktiivi 2002/22/EÜ 
artikli 21 lõikes 3a nimetatud BERECi 
suuniseid. Andmeedastuse mõistlikud 
haldamise meetmed vaadatakse 
korrapärast läbi, et arvesse võtta 
tehnoloogia arengut. Riikide reguleerivad 
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asutused esitavad komisjonile ja BERECile 
iga-aastase aruande teostatud järelevalve ja 
tähelepanekute kohta.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad on kohustatud 
dokumenteerima kõik artikli 23 lõike 5 
kohased eriolukorrad ja sel puhul 
andmeedastuse haldamise suhtes võetud 
meetmed ning teavitama sellest 
viivitamata riiklikku reguleerivat asutust. 

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Riikide reguleerivad asutused 
kehtestavad selged ja arusaadavad 
teavitamis- ja õiguskaitsemehhanismid 
lõppkasutajate jaoks, kes on kogenud 
internetisisu, teenuste või rakendustega 
seotud diskrimineerimist, piiramist, 
sekkumist, blokeerimist või ahendamist.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et vältida internetiühenduse teenuse Selleks et vältida internetiühenduse teenuse 
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kvaliteedi üldist kahjustamist või et tagada 
lõppkasutajate võimalus pääseda juurde 
sisule või teabele, seda levitada või 
kasutada enda valitud rakendusi ja 
teenuseid, on riikide reguleerivatel 
asutustel õigus kehtestada üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatele 
ettevõtjatele teenusekvaliteedi 
miinimumnõuded.

kvaliteedi kahjustamist või et tagada 
lõppkasutajate võimalus pääseda juurde 
sisule või teabele, seda levitada või 
kasutada enda valitud rakendusi ja 
teenuseid, on riikide reguleerivatel 
asutustel õigus kehtestada üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatele 
ettevõtjatele teenusekvaliteedi 
miinimumnõuded ja muud 
regulatiivmeetmed.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide reguleerivad asutused esitavad 
komisjonile aegsasti enne selliste nõuete 
kehtestamist kokkuvõtte, milles 
käsitletakse meetmete võtmise põhjuseid, 
kavandatavaid nõudeid ja kavandatavat 
tegevuskava. Nimetatud teave tehakse 
kättesaadavaks ka BERECile. Komisjon 
võib pärast kõnealuse teabega tutvumist 
esitada selle kohta märkusi või soovitusi, 
eelkõige tagamaks, et kavandatavad 
nõuded ei mõju kahjulikult siseturu 
toimimisele. Kavandatavaid nõudeid ei 
võeta vastu kahe kuu jooksul alates 
sellest, kui komisjon on saanud kätte 
täieliku teabe, välja arvatud juhul, kui 
komisjon ja riigi reguleeriv asutus on 
kokku leppinud teisiti, kui komisjon on 
riigi reguleerivat asutust teavitanud 
lühemast läbivaatamisperioodist või kui 
komisjon on esitanud märkusi või 
soovitusi. Riikide reguleerivad asutused 
võtavad täiel määral arvesse komisjoni 
märkusi või soovitusi ning edastavad 
komisjonile ja BERECile vastuvõetud 
nõuded.

Riikide reguleerivad asutused esitavad 
komisjonile aegsasti enne selliste nõuete 
kehtestamist kokkuvõtte, milles 
käsitletakse meetmete võtmise põhjuseid, 
kavandatavaid nõudeid ja kavandatavat 
tegevuskava. Nimetatud teave tehakse 
kättesaadavaks ka BERECile. Komisjon 
võib pärast kõnealuse teabega tutvumist
esitada selle kohta märkusi või soovitusi, 
eelkõige tagamaks, et kavandatavad 
nõuded ei mõju kahjulikult siseturu 
toimimisele. Riikide reguleerivad asutused 
võtavad täiel määral arvesse komisjoni 
märkusi või soovitusi ning teavitavad 
komisjoni ja BERECit vastuvõetud 
nõuetest. BEREC, kes teeb tihedat 
koostööd komisjoni ja kõigi 
sidusrühmadega, kehtestab artikli 23 ja 
käesoleva artikli alusel andmeedastuse 
mõistliku haldamise kohaldamise 
üldeeskirjad ja arendab neid edasi.
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Riikide reguleerivad asutused 
kehtestavad asjakohase kaebuste 
esitamise korra probleemide jaoks, mis on 
seotud internetiühenduse teenuse 
tõhususega lõppkasutajate ning sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujate jaoks.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) nende poolt pakutavate teenuste 
kvaliteet vastavalt lõikes 2 sätestatud 
rakendusaktidele;

d) nende poolt pakutavate teenuste 
kvaliteet;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tegelikult kasutada olev andmeside kiirus 
alla- ja üleslaadimiseks lõppkasutaja 
elukohaliikmesriigis, sealhulgas 
tipptundidel;

i) tegelikult kasutada olev andmeside kiirus 
alla- ja üleslaadimiseks lõppkasutaja 
elukohaliikmesriigis, sealhulgas 
minimaalne tagatud andmeside kiirus 
alla- ja üleslaadimiseks tipptundidel, ning 
lõppkasutajale igal ajal kättesaadavad 
vahendid, millega nad saavad 
üldtunnustatud viisil lepingu kestuse ajal 
jälgida reaalajas neile kasutada olevat 
üles- ja allalaadimiskiirust;
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) teave menetluste kohta, mille 
teenusepakkuja on kehtestanud 
võrguühenduses toimuva liikluse 
mõõtmiseks ja kohandamiseks, et hoida ära 
võrgu ülekoormatust, ning selle kohta, 
kuidas need menetlused võivad mõjutada 
teenusekvaliteeti ja isikuandmete kaitset;

iv) teave menetluste kohta, mille 
teenusepakkuja on kehtestanud 
võrguühenduses toimuva liikluse 
mõõtmiseks ja kohandamiseks, et hoida ära 
võrgu ülekoormatust, ning selle kohta, 
kuidas need menetlused võivad mõjutada 
teenusekvaliteeti ja isikuandmete kaitset, 
ning kõik artikli 23 lõike 5 kohased 
meetmed; peale selle ka vahendid, mis on 
igal ajal lõppkasutajatele kättesaadavad ja 
millega saab üldtunnustatud moel ja 
arusaadavalt kindlaks teha menetlused ja 
meetmed, mis vastavalt artikli 23 lõikele 5 
on kehtestatud andmeedastuse 
mõõtmiseks ja kohandamiseks;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad jagavad asjaomaste 
riigiasutuste taotluse korral 
lõppkasutajatele üldist huvi pakkuvat 
teavet tasuta, vajaduse korral samade 
vahendite kaudu, mida nad 
lõppkasutajatega suhtlemiseks tavaliselt 
kasutavad. Sellisel juhul esitavad 
asjaomased riigiasutused selle teabe 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvatele 
ettevõtjatele standardvormis ja see võib 
muu hulgas hõlmata järgmisi teemasid:

välja jäetud

a) kõige levinumad viisid elektroonilise 
side teenuste kasutamiseks 
ebaseaduslikuks tegevuseks või kahjuliku 
sisu levitamiseks, eriti kui see võib 
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ohustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, 
sealhulgas andmekaitse õiguste, 
autoriõiguste ja nendega seotud õiguste 
rikkumine, ning sellise tegevuse 
õiguslikud tagajärjed ja

b) elektroonilise side teenuste 
kasutamisega kaasneva isikute turvalisuse 
ja isikuandmetele ebaseadusliku 
juurdepääsu vastased kaitsevahendid.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tegelikult kasutada olev andmeside 
kiirus alla- ja üleslaadimiseks lõppkasutaja 
põhiasukohas, sealhulgas tegelikud
kiirusevahemikud, keskmine kiirus ja 
kiirus tipptundidel ning kolmandatele 
isikutele raadiovõrgu kaudu juurdepääsu 
võimaldamise võimalik mõju;

b) tegelikult kasutada olev andmeside 
kiirus alla- ja üleslaadimiseks lõppkasutaja 
põhiasukohas, sealhulgas minimaalsed 
tagatud kiirusevahemikud, keskmine kiirus 
ja kiirus tipptundidel ning kolmandatele 
isikutele raadiovõrgu kaudu juurdepääsu 
võimaldamise võimalik mõju;

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjonile antakse määramata ajaks 
alates [käesoleva määruse jõustumise 
kuupäev] õigus võtta vastu artikli 17 lõikes 
2 ja artikli 19 lõikes 5 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

(2) Komisjonile antakse määramata ajaks 
alates [käesoleva määruse jõustumise 
kuupäev] õigus võtta vastu artikli 17 lõikes 
2, artikli 19 lõikes 5 ja artikli 23 lõikes 5
osutatud delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 17 lõikes 2 ja artikli 19 lõikes 5 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

(3) Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 17 lõikes 2, artikli 19 lõikes 5 ja 
artikli 23 lõikes 5 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Artikli 17 lõike 2 ja artikli 19 lõike 5 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktid 
jõustuvad üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid.
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

(5) Artikli 17 lõike 2, artikli 19 lõike 5 ja 
artikli 23 lõike 5 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktid jõustuvad üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II LISA välja jäetud

EUROOPA TAGATUD 
TEENUSEKVALITEEDIGA 
ÜHENDUVUST VÕIMALDAVATE 
TOODETE MIINIMUMNÄITAJAD

Võrguelemendid ja nendega seotud teave

– Püsiliini kaudu pakutava ühenduvust 
võimaldava toote kirjeldus, sealhulgas 
tehnilised näitajad ja võimalike 
asjakohaste standardite vastuvõtmine.

Võrgufunktsioonid:

– ühenduvust käsitlev leping, millega 
tagatakse otspunktidevaheline 
teenusekvaliteet, tuginedes ühistele 
kindlaksmääratud näitajatele, mis 
võimaldavad pakkuda vähemalt 
järgmistesse klassidesse kuuluvaid 
teenuseid:

– hääl- ja videokõned;

– audiovisuaalse sisu edastus ning

– eluliselt tähtsaid andmeid puudutavad 
rakendused.
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