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Muudatusettepanek 45
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 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.

(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.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Elektroonilise side ühtse turuga 
kaasnevad eelised peaksid jõudma 
laiemasse digitaalsesse ökosüsteemi. Sinna 
kuuluvad liidu seadmete valmistajad, sisu 
ja rakenduste pakkujad ning majandus 
laiemas tähenduses, hõlmates selliseid 

(5) Elektroonilise side ühtse turuga 
kaasnevad eelised peaksid jõudma 
laiemasse digitaalsesse ökosüsteemi. Sinna 
kuuluvad liidu seadmete valmistajad, sisu,
rakenduste ja tarkvara pakkujad ning 
majandus laiemas tähenduses, hõlmates 
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sektoreid nagu pangandus, autotööstus, 
logistika, jaekaubandus, energeetika ja 
transport, mis sõltuvad oma tegevuse 
tõhustamisel ühenduvusest, näiteks kõikjal 
kättesaadavate pilvetehnoloogia 
rakenduste, võrguühendusega objektide ja 
ettevõtte eri harudele teenuste integreeritud 
osutamise võimaluste kaudu. Samuti 
peaksid e-valitsuse ja e-tervishoiu teenuste 
ulatuslikumast kättesaadavusest kasu 
saama riikide haldusasutused ja 
tervishoiusektor. Elektroonilise side ühtse 
turu kontekstis võib paraneda ka 
kultuurisisu ja -teenuste pakkumine ning 
kultuuriline mitmekesisus üldiselt. 
Elektroonilise side võrkude ja teenuste 
kaudu toimuv ühenduvuse pakkumine on 
kogu majandusele ja ühiskonnale sedavõrd 
tähtis, et vältida tuleks põhjendamatut 
sektoripõhist regulatiivset ja muud 
koormust.

selliseid sektoreid nagu pangandus, 
autotööstus, logistika, jaekaubandus, 
energeetika ja transport, mis sõltuvad oma 
tegevuse tõhustamisel ühenduvusest, 
näiteks kõikjal kättesaadavate 
pilvetehnoloogia rakenduste, 
võrguühendusega objektide ja ettevõtte eri 
harudele teenuste integreeritud osutamise 
võimaluste kaudu. Samuti peaksid e-
valitsuse ja e-tervishoiu teenuste 
ulatuslikumast kättesaadavusest kasu 
saama riikide haldusasutused ja 
tervishoiusektor. Elektroonilise side ühtse 
turu kontekstis võib paraneda ka 
kultuurisisu ja -teenuste pakkumine ning 
kultuuriline mitmekesisus üldiselt. 
Elektroonilise side võrkude ja teenuste 
kaudu toimuv ühenduvuse pakkumine on 
kogu majandusele ja ühiskonnale sedavõrd 
tähtis, et vältida tuleks põhjendamatut 
sektoripõhist regulatiivset ja muud 
koormust.

Or. de

Muudatusettepanek 47
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
piiratud ressurss. Spektri kui terviku 
sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku 
väärtust arvesse võttes on see 
asendamatu. Nagu on sätestatud
raadiospektripoliitika programmi käsitlevas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses 
243/201223, on traadita lairibaside mis 
tahes lisaspekter seotud spektri kasutuse 
läbivaatamisega kogu 
ultrakõrgsagedusalas. Vastavalt 
raadiospektripoliitika programmi 
käsitleva otsuse artikli 6 lõikele 5 annab 
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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 
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.

komisjon 1. jaanuariks 2015 Euroopa
Parlamendile ja nõukogule aru, kas on 
vaja võtta meetmeid täiendavate 
sagedusribade ühtlustamiseks.

__________________ __________________
23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
243/2012/EL, 14. märts 2012, millega 
luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm, ELT L 
81, 21.3.2012.

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
243/2012/EL, 14. märts 2012, millega 
luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm, ELT L 
81, 21.3.2012.

__________________
24 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).

Or. en

Muudatusettepanek 48
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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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 
korraldamiseks avaliku korra, julgeoleku ja 
kaitse eesmärkidel.

(18) 2009. aastal läbivaadatud ELi 
telekommunikatsiooni paketis 
kehtestatakse spektri haldamise 
põhimõtted. Selles tunnustatakse 
liikmesriikide pädevust seoses kultuuri- ja 
audiovisuaalpoliitikaga ning jäetakse 
neile üldiselt vajalik tegutsemisruum. 
Seetõttu peaksid liidu tasandi meetmed 
seoses raadiospektri eraldamise teatud 
aspektidega jätkuvalt edendama spektri 
dünaamilist haldamist, millega 
tunnustatakse liikmesriikide pädevust 
selles valdkonnas ja austatakse iga 
liikmesriigi kultuuri-, audiovisuaal- ja 
meediapoliitikat. Konkreetsete riiklike 
nõuetega kohandamiseks on vaja piisavalt 
paindlikkust ja liikmesriikidel peaks 
säilima õigus võtta meetmeid raadiospektri 
korraldamiseks avaliku korra, julgeoleku ja 
kaitse eesmärkidel. Liikmesriikidevaheliste 
vaidluste korral spektri kasutamise üle 
võib komisjon vaidluste lahendamist 
kooskõlastada ja toetada.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 



AM\1010616ET.doc 7/241 PE524.526v01-00

ET

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.

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 on
sätestatud direktiivis 2002/21/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Rahalise koormuse piiramine 
vastavalt sellele, mida on vaja 
raadiospektri optimaalseks haldamiseks, 
hoides tasakaalu viivitamata makstavate 
ja perioodiliste tasude vahel, julgustaks 
investeeringuid infrastruktuuri ja 
tehnoloogia kasutuselvõttu ning 
võimaldaks suunata sellest tuleneda 
võivad kulueelised lõppkasutajatele.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 51
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Väikese võimsuse ja leivalaga traadita 
pääsupunktid on kodustele wifi ruuteritele 
sarnanevad väga väiksed ja 
silmatorkamatud seadmed, mille tehnilised 
näitajad tuleks kindlaks määrata liidu 
tasandil, et need saaks kasutusele võtta ja 
neid kasutada erinevates kohalikes oludes 

(29) Väikese võimsuse ja leivalaga traadita 
pääsupunktid on kodustele wifi ruuteritele 
sarnanevad väga väiksed ja 
silmatorkamatud seadmed, mille 
kasutuselevõttu ei tohiks piirata
individuaalsete ehituslubade või muude 
lubadega, kui need vastavad andmekaitse-
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üldloa alusel, ilma põhjendamatute 
piiranguteta, mis võivad olla seotud
individuaalsete ehituslubade või muude 
lubadega. Nende meetmete 
proportsionaalsus, millega täpsustatakse 
sellise kasutuse suhtes üldloa andmist 
võimaldavad tehnilised näitajad, tuleks 
tagada oluliselt piiravamate näitajatega 
kui seda on liidu meetmetes sellistele 
parameetritele nagu väljundvõimsus 
sätestatud maksimaalsed piirmäärad.

ja võrguturbenõuetele.

Or. de

Muudatusettepanek 53
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 
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 

välja jäetud
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lähenemisviisi nende toodete 
väljatöötamisele ja kättesaadavaks 
tegemisele mõistlikel tingimustel, mis 
hõlmavad vajaduse korral toodete 
ristpakkumise võimalust asjaomaste 
elektroonilise side ettevõtjate poolt.

Or. de

Muudatusettepanek 54
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
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 

välja jäetud
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elektroonilise side ettevõtjate poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Lõppkasutajate kaitse sektoripõhiste 
eeskirjade erinev rakendamine riikide 
tasandil loob olulisi tõkkeid ühtsel 
digitaalsel turul. Eelkõige tähendab see 
nõuete järgimise suuremaid kulusid 
nende üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate jaoks, kes soovivad 
pakkuda teenuseid eri liikmesriikides. 
Lisaks sellele vähendavad turu killustatus 
ja kindlusetus seoses eri liikmesriikides 
tagatud kaitse tasemega lõppkasutajate 
usaldust, mis paneb neid loobuma 
elektroonilise side teenuste ostmisest 
välismaal. Et saavutada liidu eesmärk 
kaotada siseturu toimimist takistavad 
tõkked, tuleb asendada riikide tasandil 
kehtivad erinevad õigusmeetmed ühtse ja 
täielikult ühtlustatud sektoripõhiste 
eeskirjade kogumiga, millega tagatakse 
lõppkasutajale kaitse kõrge ja ühtne tase. 
Õigussätete täielik ühtlustamine ei tohiks 
takistada üldsusele elektroonilist 
sidetpakkuvaid ettevõtjaid pakkumast 
lõppkasutajatele selliseid lepinguid, mis 
näevad ette kõnealusest tasemest kõrgema 
kaitstuse taseme.

välja jäetud

Or. pt

Selgitus

Kuna määruse ettepaneku eeskirjad kantakse üle universaalteenuse direktiivi, siis ei ole vaja 
tarbijaõigusi käsitlevaid põhjendusi sellesse määrusesse alles jätta.
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Muudatusettepanek 56
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Lõppkasutajate kaitse sektoripõhiste 
eeskirjade erinev rakendamine riikide 
tasandil loob olulisi tõkkeid ühtsel 
digitaalsel turul. Eelkõige tähendab see 
nõuete järgimise suuremaid kulusid 
nende üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate jaoks, kes soovivad 
pakkuda teenuseid eri liikmesriikides. 
Lisaks sellele vähendavad turu killustatus 
ja kindlusetus seoses eri liikmesriikides 
tagatud kaitse tasemega lõppkasutajate 
usaldust, mis paneb neid loobuma 
elektroonilise side teenuste ostmisest 
välismaal. Et saavutada liidu eesmärk 
kaotada siseturu toimimist takistavad 
tõkked, tuleb asendada riikide tasandil 
kehtivad erinevad õigusmeetmed ühtse ja 
täielikult ühtlustatud sektoripõhiste 
eeskirjade kogumiga, millega tagatakse 
lõppkasutajale kaitse kõrge ja ühtne tase. 
Õigussätete täielik ühtlustamine ei tohiks 
takistada üldsusele elektroonilist 
sidetpakkuvaid ettevõtjaid pakkumast 
lõppkasutajatele selliseid lepinguid, mis 
näevad ette kõnealusest tasemest kõrgema 
kaitstuse taseme.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 57
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Lõppkasutajate kaitse sektoripõhiste 
eeskirjade erinev rakendamine riikide 
tasandil loob olulisi tõkkeid ühtsel 
digitaalsel turul. Eelkõige tähendab see 
nõuete järgimise suuremaid kulusid nende 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjate jaoks, kes soovivad pakkuda 
teenuseid eri liikmesriikides. Lisaks sellele 
vähendavad turu killustatus ja kindlusetus 
seoses eri liikmesriikides tagatud kaitse 
tasemega lõppkasutajate usaldust, mis 
paneb neid loobuma elektroonilise side 
teenuste ostmisest välismaal. Et saavutada 
liidu eesmärk kaotada siseturu toimimist 
takistavad tõkked, tuleb asendada riikide 
tasandil kehtivad erinevad õigusmeetmed 
ühtse ja täielikult ühtlustatud 
sektoripõhiste eeskirjade kogumiga, 
millega tagatakse lõppkasutajale kaitse 
kõrge ja ühtne tase. Õigussätete täielik
ühtlustamine ei tohiks takistada üldsusele 
elektroonilist sidetpakkuvaid ettevõtjaid 
pakkumast lõppkasutajatele selliseid 
lepinguid, mis näevad ette kõnealusest 
tasemest kõrgema kaitstuse taseme.

(40) Lõppkasutajate kaitse sektoripõhiste 
eeskirjade erinev rakendamine riikide 
tasandil loob olulisi tõkkeid ühtsel 
digitaalsel turul. Eelkõige tähendab see 
nõuete järgimise suuremaid kulusid nende 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjate jaoks, kes soovivad pakkuda 
teenuseid eri liikmesriikides. Lisaks sellele 
vähendavad turu killustatus ja kindlusetus 
seoses eri liikmesriikides tagatud kaitse 
tasemega lõppkasutajate usaldust, mis 
paneb neid loobuma elektroonilise side 
teenuste ostmisest välismaal. Et saavutada 
liidu eesmärk kaotada siseturu toimimist 
takistavad tõkked, tuleb asendada riikide 
tasandil kehtivad erinevad õigusmeetmed 
minimaalselt ühtlustatud sektoripõhiste 
eeskirjade kogumiga, millega tagatakse 
lõppkasutajale kaitse kõrge ja ühtne tase. 
Õigussätete ühtlustamine ei tohiks 
takistada üldsusele elektroonilist 
sidetpakkuvaid ettevõtjaid pakkumast 
lõppkasutajatele selliseid lepinguid, mis 
näevad ette kõnealusest tasemest kõrgema 
kaitstuse taseme. Samuti võivad 
liikmesriigid nõuda kõrgemat kaitstuse 
taset.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Arvestades, et käesoleva määrusega 
ühtlustatakse vaid teatavad sektoripõhised 
eeskirjad, ei tohiks määrus piirata liidu 
õigusaktide ja neid rakendavate siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud üldiste 

(41) Käesolev määrus ei tohiks piirata 
liidu õigusaktide ja neid rakendavate 
siseriiklike õigusaktidega kehtestatud 
üldiste tarbijakaitse eeskirjade 
kohaldamist, eelkõige Euroopa 
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tarbijakaitse eeskirjade kohaldamist. Parlamendi direktiivi 2011/83/EL24a.
__________________
24a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2011/83/EL, 25. oktoober 2011, 
tarbija õiguste kohta, millega muudetakse 
nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 1999/44/EÜ ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 
22.11.2011, lk 64).

Or. en

Muudatusettepanek 59
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Arvestades, et käesoleva määrusega 
ühtlustatakse vaid teatavad sektoripõhised 
eeskirjad, ei tohiks määrus piirata liidu 
õigusaktide ja neid rakendavate siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud üldiste 
tarbijakaitse eeskirjade kohaldamist.

(41) Käesoleva määrusega ei tohiks piirata 
liidu õigusaktide ja neid rakendavate 
siseriiklike õigusaktidega kehtestatud 
üldiste tarbijakaitse eeskirjade 
kohaldamist.

Or. pt

Selgitus

Kuna määruse ettepaneku eeskirjad kantakse üle universaalteenuse direktiivi, siis ei ole vaja 
tarbijaõigusi käsitlevaid põhjendusi sellesse määrusesse alles jätta.

Muudatusettepanek 60
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42
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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

Or. pt

Selgitus

Kuna määruse ettepaneku eeskirjad kantakse üle universaalteenuse direktiivi, siis ei ole vaja 
tarbijaõigusi käsitlevaid põhjendusi sellesse määrusesse alles jätta.

Muudatusettepanek 61
Malcolm Harbour

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

Or. en

Muudatusettepanek 62
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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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

Or. en

Muudatusettepanek 63
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Elektroonilise side ühtse turu 
lõpuleviimine eeldab ka nende tõkete 
kõrvaldamist, mis takistavad 
lõppkasutajate juurdepääsu elektroonilise 
side teenustele kogu liidus. Seetõttu ei 
tohiks riigiasutused luua ega säilitada 
tõkkeid selliste teenuste piiriülesele 
ostmisele. Üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad ei tohiks keelata ega 
piirata lõppkasutajate juurdepääsu või 
neid diskrimineerida kodakondsuse või 
elukohaliikmesriigi alusel. Sellest 
hoolimata peaks olema võimalik 
kehtestada eristusi, mis põhinevad 
objektiivselt põhjendatud erinevustel 
hinna, riskide ja selliste turutingimuste 
osas nagu muutused nõudluses ja 
konkurentide tariifid.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Elektroonilise side ühtse turu 
lõpuleviimine eeldab ka nende tõkete 
kõrvaldamist, mis takistavad 
lõppkasutajate juurdepääsu elektroonilise 
side teenustele kogu liidus. Seetõttu ei 
tohiks riigiasutused luua ega säilitada 
tõkkeid selliste teenuste piiriülesele 
ostmisele. Üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad ei tohiks keelata ega 
piirata lõppkasutajate juurdepääsu või neid 
diskrimineerida kodakondsuse või 
elukohaliikmesriigi alusel. Sellest 
hoolimata peaks olema võimalik 
kehtestada eristusi, mis põhinevad 
objektiivselt põhjendatud erinevustel 
hinna, riskide ja selliste turutingimuste 
osas nagu muutused nõudluses ja 
konkurentide tariifid.

(43) Elektroonilise side ühtse turu 
lõpuleviimine eeldab ka nende tõkete 
kõrvaldamist, mis takistavad 
lõppkasutajate juurdepääsu elektroonilise 
side teenustele kogu liidus. Seetõttu ei 
tohiks riigiasutused luua ega säilitada 
tõkkeid selliste teenuste piiriülesele 
ostmisele. Üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad ei tohiks keelata ega 
piirata lõppkasutajate juurdepääsu või neid 
diskrimineerida kodakondsuse või 
elukohaliikmesriigi alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 65
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Nii püsi- kui ka mobiilsides on 
endiselt olulised hinnaerinevused 
riigisiseste ning teises liikmesriigis 
lõppevate kõnede ja lühisõnumite vahel. 
Kuigi riikide, operaatorite ja 
tariifipakettide ning mobiil- ja 
püsisideteenuste vahel on olulisi 

välja jäetud
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erinevusi, avaldab see siiski mõju 
haavatavamatele kliendirühmadele ning 
takistab sujuvat sidet liidus hoolimata 
sellest, et kõnede lõpetamise tasud on 
väga oluliselt langenud ja on toimunud 
nende absoluutväärtuse ühtlustumine eri 
liikmesriikides, ning sellest, et 
transiiditurgude hinnad on väga madalad. 
Samuti peaks üleminek täielikult 
internetiprotokollil põhinevale 
elektroonilise side keskkonnale tooma 
varem või hiljem kaasa kulude täiendava 
vähenemise. Sellest tulenevalt tuleks 
objektiivsete kriteeriumide alusel 
põhjendada mis tahes märkimisväärset 
erinevust riigisisese püsivõrgu kaugside 
(st igasugune side peale selle, mis toimub 
riigi numeratsiooniplaanis ühe 
suunakoodiga identifitseeritava 
geograafilise ala piires) ja teises 
liikmesriigis lõppeva püsivõrgu side 
jaehindade vahel. Rahvusvaheliste 
mobiilsideteenuste jaehinnad ei tohiks 
ületada reguleeritud rändluskõnedele ja 
lühisõnumitele määruses (EL) nr 
531/2012 kehtestatud kõneteenuste ja 
lühisõnumi eurotariife, välja arvatud 
objektiivsete kriteeriumidega põhjendatud 
juhtudel. Sellised kriteeriumid võivad 
hõlmata lisakulusid ning nendega seotud 
mõistlikku marginaali. Muude 
objektiivsete tegurite hulgas võivad olla 
hinnaelastsusega seotud erinevused ja 
asjaolu, et kõigile lõppkasutajatele on 
hõlpsasti kättesaadavad muud tariifid, 
mida pakuvad üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad, kes pakuvad 
liidus piiriüleseid sideteenuseid väikeste 
lisatasudega või lisatasudeta, või 
samaväärsete funktsioonidega 
infoühiskonna teenuseid pakkuvad 
ettevõtjad, tingimusel et selliste 
alternatiivsete teenuste pakkujad 
teavitavad lõppkasutajaid aktiivselt neist 
võimalustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Christian Engström

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 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. 
Käesolev määrus ei piira liidu muid 
õigusakte, sealhulgas autoriõigust ja 
direktiivi 2000/31/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Josef Weidenholzer

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, 

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad 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. Mõistliku
andmeliikluse haldamise alla kuulub võrgu 
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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.

ülekoormusest tingitud mõju piiramine 
tingimusel, et võrgu ülekoormus on ajutine 
ja esineb erakorralistel asjaoludel.
Andmeliikluse määratluse alla ei kuulu 
andmevoo seadusest tulenev mõjutamine.

Or. de

Muudatusettepanek 68
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad 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. Mõistliku
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 võrgu tõsise ülekoormuse 
kohatistel tõendatud juhtudel, tingimusel 
et samaväärset liiki andmeedastust 
käsitletakse ühtmoodi.
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Or. en

Muudatusettepanek 69
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 70
Christian Engström

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 

(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 
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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 
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.

kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis ning see võimalus 
osutub tõenäoliselt oluliseks selliste uute 
teenuste arendamisel nagu 
masinatevaheline teabevahetus (M2M). 
Ühtlasi peaksid sellised kokkulepped 
võimaldama üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvatel ettevõtjatel andmeedastust 
paremini tasakaalustada ja hoida ära võrgu 
ülekoormatust.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad 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 spetsiaalses
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks 
ning see võimalus osutub tõenäoliselt 
oluliseks selliste uute teenuste arendamisel 
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oluliseks selliste uute teenuste arendamisel 
nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 
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.

nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 
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 avatud 
internetiühenduse teenuste üldist kvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
kokkulepped võimaldama üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada ja 
hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 

(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 
kokkulepped võimaldama üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada ja 
hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 
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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.

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 internetiühenduse 
teenuste kvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Christian Engström

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 
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 

(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 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 
väljareklaamitud kiiruse 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 
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teenusekvaliteedi miinimumnõuded, kui 
see on vajalik, et vältida internetiühenduse 
teenuse kvaliteedi üldist kahjustamist või 
halvendamist.

kvaliteedi üldist kahjustamist või 
halvendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Malcolm Harbour

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 
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 

(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 
väljareklaamitud kiiruse võrdlus, 
internetiühenduse teenuste ja eriteenuste 
tõhususe võrdlus ning lõppkasutajate 
hinnang kvaliteedile, võttes eriliselt 
arvesse BERECi väljaantud mis tahes 
suuniseid internetiühenduse teenuste 
kiiruse mõõtmise kohta, mõõdetavate 
teenusekvaliteedi parameetrite kohta ja 
mõistlike andmeedastuse haldamise 
meetmete rakendamise kohta. Riikide 
reguleerivatel asutustel peaks olema õigus 
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halvendamist. kehtestada kõikidele või üksikutele 
üldsusele elektroonilise side teenuste 
pakkujatele teenusekvaliteedi 
miinimumnõuded, kui see on vajalik, et 
vältida internetiühenduse teenuse 
kvaliteedi üldist kahjustamist või 
halvendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Hindade, tariifide ja tingimuste 
läbipaistvuse ja võrreldavuse tagamise 
meetmed ja teenusekvaliteedi parameetrid, 
sealhulgas need, mis puudutavad 
konkreetselt internetiühenduse teenuste 
osutamist, peaksid suurendama 
lõppkasutajate võimalusi teha neile 
sobivaim teenusepakkuja valik ja seega 
saada konkurentsist võimalikult suurt kasu.

(52) Hindade, tariifide ja tingimuste 
läbipaistvuse ja võrreldavuse tagamise 
meetmed ja teenusekvaliteedi parameetrid, 
sealhulgas need, mis puudutavad 
konkreetselt internetiühenduse teenuste 
osutamist, peaksid suurendama 
lõppkasutajate võimalusi teha neile 
sobivaim teenusepakkuja valik ja seega 
saada konkurentsist võimalikult suurt kasu.

Mis tahes vabatahtlikud interaktiivsete, 
võrdluseks kasutatavate veebisaitide, 
suuniste või sarnaste vahendite 
sertifitseerimise kavad on sõltumatud 
kõigist elektroonilise side pakkujatest, 
need on esitatud lihtsas ja selges keeles, 
kasutavad täielikku ja ajakohast teavet 
ning läbipaistvaid meetodeid, on 
usaldusväärsed ja juurdepääsetavad 
vastavalt veebisisu 
juurdepääsusuunistele 2.0 ning pakuvad 
tõhusat kaebuste käsitlemise menetlust.

Or. en
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Muudatusettepanek 76
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Enne kui lõppkasutaja teenuse ostab, 
tuleks teda osutatava teenuse hinnast ja 
liigist nõuetekohaselt teavitada. See teave 
tuleks samuti anda vahetult enne kõne 
ühendamist, kui teatavale numbrile või 
teenusele helistamisel kehtivad eraldi 
hinnatingimused, nagu tasuliste 
telefoniteenuste puhul, mille suhtes 
kohaldatakse sageli eritasusid. Kui selline 
kohustus on ebaproportsionaalne, võttes 
arvesse teenusepakkujale tariifide kohta 
teabe andmise kestust ja maksumust 
võrreldes keskmise kõne kestusega ja 
lõppkasutajale kaasnevate kulude riskiga, 
võib riigi reguleeriv asutus teha erandeid. 
Lõppkasutajat tuleks teavitada ka sellest, 
kas tasuta telefoninumbrite suhtes 
kohaldatakse lisatasusid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 77
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Lepingud on oluline vahend, millega 
tagada lõppkasutajatele teabe läbipaistvus 
ja õiguskindlus. Enne seda, kui 
lõppkasutaja ennast lepinguga seob, 
peaksid üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad andma talle selget ja 
arusaadavat teavet kõigi lepingu oluliste 
elementide kohta. Selline teave peaks 
olema kohustuslik ja seda ei tohiks muuta, 

(56) Lepingud on oluline vahend, millega 
tagada lõppkasutajatele teabe läbipaistvus 
ja õiguskindlus. Enne seda, kui 
lõppkasutaja ennast lepinguga seob, 
peaksid üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad andma talle selget ja 
arusaadavat teavet kõigi lepingu oluliste 
elementide kohta. Selline teave peaks 
olema kohustuslik ja seda ei tohiks muuta, 
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välja arvatud juhul, kui lõppkasutaja ja 
teenusepakkuja selles omavahel kokku 
lepivad. Komisjon ja mitu riikide 
reguleerivat asutust leidsid hiljuti, et 
internetiühenduse teenuste 
väljareklaamitud kiiruse ja lõppkasutajatele 
tegelikult kättesaadava kiiruse vahel on 
suured erinevused. Üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad peaksid seetõttu 
enne lepingu sõlmimist teavitama 
lõppkasutajat kiirusest ja muudest 
teenusekvaliteedi parameetritest, mida nad 
suudavad lõppkasutaja põhiasukohas 
reaalselt tagada.

välja arvatud juhul, kui lõppkasutaja ja 
teenusepakkuja selles omavahel kokku 
lepivad. Komisjon ja mitu riikide 
reguleerivat asutust leidsid hiljuti, et 
internetiühenduse teenuste 
väljareklaamitud kiiruse ja lõppkasutajatele 
tegelikult kättesaadava kiiruse vahel on 
suured erinevused. Üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad peaksid seetõttu 
enne lepingu sõlmimist teavitama 
lõppkasutajat hinnangulisest kiirusest ja 
muudest teenusekvaliteedi parameetritest 
lõppkasutaja põhiasukohas.

Or. en

Selgitus

Tehniliselt ei ole võimalik pakkuda igale kasutajale individuaalselt tegelikku kiirust. Olulised 
erinevused võivad esineda linna ja isegi tänava piires, mistõttu pakkujatel peaks olema 
kohustus esitada üksnes hinnanguid.

Muudatusettepanek 78
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Lepingud on oluline vahend, millega 
tagada lõppkasutajatele teabe läbipaistvus 
ja õiguskindlus. Enne seda, kui 
lõppkasutaja ennast lepinguga seob, 
peaksid üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad andma talle selget ja 
arusaadavat teavet kõigi lepingu oluliste 
elementide kohta. Selline teave peaks 
olema kohustuslik ja seda ei tohiks muuta, 
välja arvatud juhul, kui lõppkasutaja ja 
teenusepakkuja selles omavahel kokku 
lepivad. Komisjon ja mitu riikide 
reguleerivat asutust leidsid hiljuti, et 
internetiühenduse teenuste 
väljareklaamitud kiiruse ja lõppkasutajatele 

(56) Lepingud on oluline vahend, millega 
tagada lõppkasutajatele teabe läbipaistvus 
ja õiguskindlus. Enne seda, kui 
lõppkasutaja ennast lepinguga seob, 
peaksid üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad andma talle selget ja 
arusaadavat teavet kõigi lepingu oluliste 
elementide kohta. Selline teave peaks 
olema kohustuslik ja seda ei tohiks muuta, 
välja arvatud juhul, kui lõppkasutaja ja 
teenusepakkuja selles omavahel 
sõnaselgelt kokku lepivad. Komisjon ja 
mitu riikide reguleerivat asutust leidsid 
hiljuti, et internetiühenduse teenuste 
väljareklaamitud kiiruse ja lõppkasutajatele 
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tegelikult kättesaadava kiiruse vahel on 
suured erinevused. Üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad peaksid seetõttu 
enne lepingu sõlmimist teavitama 
lõppkasutajat kiirusest ja muudest 
teenusekvaliteedi parameetritest, mida nad 
suudavad lõppkasutaja põhiasukohas 
reaalselt tagada.

tegelikult kättesaadava kiiruse vahel on 
suured erinevused. Üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad peaksid seetõttu 
enne lepingu sõlmimist teavitama 
lõppkasutajat kiirusest ja muudest 
teenusekvaliteedi parameetritest, mida nad 
suudavad lõppkasutaja põhiasukohas 
reaalselt tagada.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Arvešoki vältimiseks peaks 
lõppkasutajal olema võimalik määrata 
telefoni- ja internetiühenduse teenuste 
kasutamisega seotud tasude rahaline 
ülempiir. Seda võimalust peaks pakkuma 
tasuta koos asjakohase teatega, mida saab 
hiljem uuesti vaadata, kui kulud jõuavad 
kõnealuse ülempiiri lähedale. Ülempiiri 
saavutamise korral ei peaks lõppkasutajad 
enam teenust saama või neilt ei tuleks 
enam selle eest tasu nõuda, välja arvatud 
juhul, kui lõppkasutaja on sõnaselgelt 
soovinud, et talle osutataks jätkuvalt 
asjaomast teenust vastavalt 
teenusepakkujaga kokkulepitule.

(58) Arvešoki vältimiseks peaks 
lõppkasutajal olema võimalik määrata 
telefoni- ja internetiühenduse teenuste 
kasutamisega seotud tasude rahaline 
ülempiir. Seda võimalust peaks pakkuma 
tasuta koos asjakohase teatega, mida saab 
hiljem uuesti vaadata, kui kulud jõuavad 
kõnealuse ülempiiri lähedale.

Or. pt

Selgitus

Kuna määruse ettepaneku eeskirjad kantakse üle universaalteenuse direktiivi, siis ei ole vaja 
tarbijaõigusi käsitlevaid põhjendusi sellesse määrusesse alles jätta.

Muudatusettepanek 80
Malcolm Harbour
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Arvešoki vältimiseks peaks 
lõppkasutajal olema võimalik määrata
telefoni- ja internetiühenduse teenuste 
kasutamisega seotud tasude rahaline 
ülempiir. Seda võimalust peaks pakkuma 
tasuta koos asjakohase teatega, mida saab 
hiljem uuesti vaadata, kui kulud jõuavad 
kõnealuse ülempiiri lähedale. Ülempiiri 
saavutamise korral ei peaks lõppkasutajad 
enam teenust saama või neilt ei tuleks 
enam selle eest tasu nõuda, välja arvatud 
juhul, kui lõppkasutaja on sõnaselgelt 
soovinud, et talle osutataks jätkuvalt 
asjaomast teenust vastavalt 
teenusepakkujaga kokkulepitule.

(58) Arvešoki vältimiseks peaks nende 
tariifide puhul, mida arveldatakse 
ajakasutuse või kasutatud ühikute alusel, 
olema lõppkasutajal võimalik kehtestada
telefoni- ja internetiühenduse teenuste 
kasutamisega seotud tasude rahaline 
ülempiir. See võimalus peaks sisaldama 
asjakohast teadet, mida saab hiljem uuesti 
vaadata, kui kulud jõuavad kõnealuse 
ülempiiri lähedale. Ülempiiri saavutamise 
korral ei peaks lõppkasutajad enam teenust 
saama või neilt ei tuleks enam selle eest 
tasu nõuda, välja arvatud juhul, kui 
lõppkasutaja on sõnaselgelt soovinud, et 
talle osutataks jätkuvalt asjaomast teenust 
vastavalt teenusepakkujaga kokkulepitule.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Arvešoki vältimiseks peaks 
lõppkasutajal olema võimalik määrata 
telefoni- ja internetiühenduse teenuste 
kasutamisega seotud tasude rahaline 
ülempiir. Seda võimalust peaks pakkuma 
tasuta koos asjakohase teatega, mida saab 
hiljem uuesti vaadata, kui kulud jõuavad 
kõnealuse ülempiiri lähedale. Ülempiiri 
saavutamise korral ei peaks lõppkasutajad 
enam teenust saama või neilt ei tuleks 
enam selle eest tasu nõuda, välja arvatud 
juhul, kui lõppkasutaja on sõnaselgelt
soovinud, et talle osutataks jätkuvalt 

(58) Arvešoki vältimiseks peaks kõigi 
järelmaksulepingute ning puudujääva 
summa automaatse lisamisega 
ettemaksulepingute puhul, mis sõlmitakse 
pärast direktiivi 2002/22/EÜ muudatuste 
ülevõtmist, olema lõppkasutajal võimalik 
määrata telefoni- ja internetiühenduse 
teenuste kasutamisega seotud tasude 
rahaline ülempiir. Seda võimalust peaks 
pakkuma tasuta koos asjakohase teatega, 
mida saab hiljem uuesti vaadata, kui kulud 
jõuavad kõnealuse ülempiiri lähedale. 
Ülempiiri saavutamise korral ei peaks 
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asjaomast teenust vastavalt 
teenusepakkujaga kokkulepitule.

lõppkasutajad enam teenust saama või neilt 
ei tuleks enam selle eest tasu nõuda, välja 
arvatud juhul, kui lõppkasutaja on 
sõnaselgelt soovinud, et talle osutataks 
jätkuvalt asjaomast teenust vastavalt 
teenusepakkujaga kokkulepitule.

Or. en

Selgitus

Sellise võimaluse kasutuselevõtuga seotud koormus kõigi olemasolevate lepingute puhul 
tundub olevat märkimisväärne, mistõttu tuleks seda nõuet kohaldada üksnes pärast ülevõtmist 
sõlmitud lepingute puhul. Samuti tuleks jätta välja ettemakstud teenused, millele ei lisandu 
automaatset lisasummat, kuna nendel juhtudel pole arvešokk võimalik.

Muudatusettepanek 82
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Liikmesriikide kogemustest ning 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud hiljutisest 
uuringust selgub, et pikk lepinguperiood 
ja lepingu automaatne pikendamine 
takistavad märkimisväärselt 
teenusepakkuja vahetamist. Sellest 
tulenevalt on soovitav, et lõppkasutajatel 
oleks võimalik lõpetada leping ilma 
lisatasusid maksmata kuus kuud pärast 
selle sõlmimist. Sellisel juhul võidakse 
nõuda, et lõppkasutaja maksaks 
teenusepakkujale hüvitist subsideeritud 
lõppseadmete jääkväärtuse või pro rata 
temporis põhimõttel muude soodustuste 
eest. Automaatselt pikendatud lepingut 
peaks olema võimalik lõpetada ühekuulise 
etteteatamisajaga.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Liikmesriikide kogemustest ning 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud hiljutisest uuringust 
selgub, et pikk lepinguperiood ja lepingu 
automaatne pikendamine takistavad 
märkimisväärselt teenusepakkuja 
vahetamist. Sellest tulenevalt on soovitav, 
et lõppkasutajatel oleks võimalik lõpetada 
leping ilma lisatasusid maksmata kuus
kuud pärast selle sõlmimist. Sellisel juhul 
võidakse nõuda, et lõppkasutaja maksaks 
teenusepakkujale hüvitist subsideeritud 
lõppseadmete jääkväärtuse või pro rata 
temporis põhimõttel muude soodustuste 
eest. Automaatselt pikendatud lepingut 
peaks olema võimalik lõpetada ühekuulise 
etteteatamisajaga.

(59) Liikmesriikide kogemustest ning 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud hiljutisest uuringust 
selgub, et pikk lepinguperiood ja lepingu 
automaatne pikendamine takistavad 
märkimisväärselt teenusepakkuja 
vahetamist. Sellest tulenevalt on soovitav, 
et lõppkasutajatel oleks võimalik lõpetada 
leping ilma lisatasusid maksmata 12 kuud 
pärast selle sõlmimist. Sellisel juhul 
võidakse nõuda, et lõppkasutaja maksaks 
teenusepakkujale hüvitist subsideeritud 
lõppseadmete jääkväärtuse või pro rata 
temporis põhimõttel muude soodustuste 
eest. Automaatselt pikendatud lepingut 
peaks olema võimalik lõpetada ühekuulise 
etteteatamisajaga.

Or. en

Selgitus

Kuuekuine periood näib olevat liiga lühike, et tagada elektroonilise side pakkujatele 
kavandamis- ja investeerimiskindlus.

Muudatusettepanek 84
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Liikmesriikide kogemustest ning 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud hiljutisest uuringust 
selgub, et pikk lepinguperiood ja lepingu 
automaatne pikendamine takistavad 

(59) Liikmesriikide kogemustest ning 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud hiljutisest uuringust 
selgub, et pikk lepinguperiood ja lepingu 
automaatne pikendamine takistavad 
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märkimisväärselt teenusepakkuja 
vahetamist. Sellest tulenevalt on soovitav, 
et lõppkasutajatel oleks võimalik lõpetada 
leping ilma lisatasusid maksmata kuus 
kuud pärast selle sõlmimist. Sellisel juhul 
võidakse nõuda, et lõppkasutaja maksaks 
teenusepakkujale hüvitist subsideeritud 
lõppseadmete jääkväärtuse või pro rata 
temporis põhimõttel muude soodustuste 
eest. Automaatselt pikendatud lepingut 
peaks olema võimalik lõpetada ühekuulise 
etteteatamisajaga.

märkimisväärselt teenusepakkuja 
vahetamist. Sellest tulenevalt on soovitav, 
et lõppkasutajatel oleks võimalik lõpetada 
leping ilma lisatasusid maksmata kuus 
kuud pärast selle sõlmimist. Sellisel juhul 
võidakse nõuda, et lõppkasutaja maksaks 
teenusepakkujale lõppkasutaja suhtes 
asjakohast hüvitist subsideeritud 
lõppseadmete jääkväärtuse või pro rata 
temporis põhimõttel muude soodustuste 
eest. Automaatselt pikendatud lepingut 
peaks olema võimalik lõpetada ühekuulise 
etteteatamisajaga.

Or. de

Muudatusettepanek 85
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Teenuspaketid, mis sisaldavad 
elektroonilise side ja muid teenuseid, 
nagu lineaarsed ringhäälinguteenused, 
on muutunud üha levinumaks ja 
konkurentsi seisukohast väga oluliseks. 
Kui sellistesse pakettidesse kuuluvate 
teenuste suhtes kohaldatakse erinevaid 
lepingu lõpetamist ja teenusepakkuja 
vahetamist käsitlevaid lepingutingimusi, 
takistab see lõppkasutajal kogu 
teenusepaketti või selle osa konkureeriva 
pakkumise vastu välja vahetada. 
Seepärast tuleks käesoleva määruse 
sätteid, mis käsitlevad lepingu lõpetamist 
ja teenusepakkuja vahetamist, kohaldada 
kõigi selliste pakettide osade suhtes.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Teenuspaketid, mis sisaldavad 
elektroonilise side ja muid teenuseid, nagu 
lineaarsed ringhäälinguteenused, on 
muutunud üha levinumaks ja konkurentsi 
seisukohast väga oluliseks. Kui sellistesse 
pakettidesse kuuluvate teenuste suhtes 
kohaldatakse erinevaid lepingu lõpetamist 
ja teenusepakkuja vahetamist käsitlevaid 
lepingutingimusi, takistab see 
lõppkasutajal kogu teenusepaketti või selle 
osa konkureeriva pakkumise vastu välja 
vahetada. Seepärast tuleks käesoleva 
määruse sätteid, mis käsitlevad lepingu 
lõpetamist ja teenusepakkuja vahetamist, 
kohaldada kõigi selliste pakettide osade 
suhtes.

(61) Teenuspaketid, mis sisaldavad 
elektroonilise side ja muid teenuseid, nagu 
lineaarsed ringhäälinguteenused, on 
muutunud üha levinumaks ja konkurentsi 
seisukohast väga oluliseks. Kui sellistesse 
pakettidesse kuuluvate teenuste suhtes 
kohaldatakse erinevaid lepingu lõpetamist 
ja teenusepakkuja vahetamist käsitlevaid 
lepingutingimusi, takistab see 
lõppkasutajal kogu teenusepaketti või selle 
osa konkureeriva pakkumise vastu välja 
vahetada. Seepärast tuleks käesoleva 
määruse sätteid, mis käsitlevad lepingu 
lõpetamist ja teenusepakkuja vahetamist, 
kohaldada ühekorraga vähemalt pakettide 
nende osade suhtes, mis kujutavad endast 
ühendust elektroonilise side võrguga ja 
elektroonilise side teenustega, ning lisaks 
tuleks neid kohaldada kõigist lineaarsete 
ringhäälinguteenuste suhtes 
kohaldatavatest lepingu lõpetamise ja 
teenusepakkuja vahetamise eeskirjadest 
sõltumatult.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Konkurentsikeskkonna kõigi eeliste 
ärakasutamiseks peaks lõppkasutajal olema 
võimalik teha teadlikke otsuseid ning 
vahetada teenusepakkujat, kui see on nende 

(62) Konkurentsikeskkonna kõigi eeliste 
ärakasutamiseks peaks lõppkasutajal olema 
võimalik teha teadlikke otsuseid ning 
vahetada teenusepakkujat, kui see on nende 
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huvides. Seepärast peaks lõppkasutajal 
olema võimalik vahetada teenusepakkujat 
ilma õiguslike, tehniliste või menetluslike 
takistusteta, sealhulgas lepingutingimuste 
ja -tasude osas. Numbri liikuvus on 
tarbijate valiku hõlbustamisel ja 
tulemusliku konkurentsi tagamisel põhiline 
toetav tegur. Seda tuleks teha ilma 
viivitusteta, nii et number aktiveeritaks ühe 
tööpäeva jooksul numbri teisaldamise 
lepingu sõlmimisest. Maksmata arvete 
tasumine ei tohiks olla numbri teisaldamise 
tingimuseks.

huvides. Seepärast peaks lõppkasutajal 
olema võimalik vahetada teenusepakkujat 
ilma õiguslike, tehniliste või menetluslike 
takistusteta, sealhulgas lepingutingimuste 
ja -tasude osas. Numbri liikuvus on 
tarbijate valiku hõlbustamisel ja 
tulemusliku konkurentsi tagamisel põhiline 
toetav tegur. Seda tuleks teha ilma 
viivitusteta, nii et number aktiveeritaks ühe 
tööpäeva jooksul. Maksmata arvete 
tasumine ei tohiks olla numbri teisaldamise 
tingimuseks.

Or. pt

Selgitus

Kuna määruse ettepaneku eeskirjad kantakse üle universaalteenuse direktiivi, siis ei ole vaja 
tarbijaõigusi käsitlevaid põhjendusi sellesse määrusesse alles jätta.

Muudatusettepanek 88
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Ühtse kontaktpunkti loomise 
toetamiseks ja teenusepakkuja vahetamise
lõppkasutajate jaoks sujuvaks muutmiseks
peaks vahetusprotsessi juhtima üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuv vastuvõttev 
ettevõtja. Üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuv üleandev ettevõtja ei tohiks
vahetusprotsessi pidurdada ega takistada. 
Tuleks kasutada võimalikult laialdaselt 
automatiseeritud protsesse ja tagada
isikuandmete kaitse kõrge tase. 
Teenusepakkuja vahetamise kohta 
läbipaistva, täpse ja õigeaegse teabe 
kättesaadavus peaks suurendama 
lõppkasutajate usaldust vahetamise vastu ja 
ka nende tahet osaleda aktiivselt 
konkurentsiprotsessis.

(63) Selleks et muuta teenusepakkuja 
vahetamine lõppkasutajate jaoks sujuvaks,
tuleks BERECi volitada andma välja 
suunised, milles sätestatakse vastuvõtva ja 
üleandva teenusepakkuja vastavad 
kohustused teenusepakkuja vahetamise ja 
numbri teisaldamise protsessis, tagades 
muu hulgas, et üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuv üleandev ettevõtja ei pidurda 
ega takista vahetusprotsessi, et protsess on 
võimalikult automatiseeritud ja et 
tagatakse isikuandmete kaitse kõrge tase.
Samuti tuleks suunistes käsitleda 
küsimust, kuidas tagada lõppkasutajatele 
teenuse järjepidevus, sealhulgas olulised 
kontaktandmed, nagu e-posti aadressid, 
pakkudes näiteks e-posti edasisaatmise 
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võimalust. Teenusepakkuja vahetamise 
kohta läbipaistva, täpse ja õigeaegse teabe 
kättesaadavus peaks suurendama 
lõppkasutajate usaldust vahetamise vastu ja 
ka nende tahet osaleda aktiivselt 
konkurentsiprotsessis.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Üldsusele elektroonilist sidet pakkuva 
üleandva ettevõtjaga sõlmitavad lepingud 
tuleks pärast teenusepakkuja vahetamist 
tühistada automaatselt, ilma et 
lõppkasutajad peaksid astuma lisasamme. 
Ettemakstud teenuste puhul tuleks 
ettemaksu kulutamata jääk 
teenusepakkujat vahetavale tarbijale 
tagasi maksta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 90
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Üldsusele elektroonilist sidet pakkuva 
üleandva ettevõtjaga sõlmitavad lepingud 
tuleks pärast teenusepakkuja vahetamist 
tühistada automaatselt, ilma et 
lõppkasutajad peaksid astuma lisasamme. 
Ettemakstud teenuste puhul tuleks 
ettemaksu kulutamata jääk teenusepakkujat 

(64) Üldsusele elektroonilist sidet pakkuva 
üleandva ettevõtjaga sõlmitavad lepingud 
tuleks pärast teenusepakkuja vahetamist 
tühistada automaatselt, ilma et 
lõppkasutajad peaksid astuma lisasamme. 
Ettemakstud teenuste puhul tuleks 
ettemaksu kulutamata jääk teenusepakkujat 
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vahetavale tarbijale tagasi maksta. vahetavale tarbijale tagasi maksta. Samuti 
võib tarbija taotleda, et mis tahes 
kasutamata ettemaks kantakse üle 
vastuvõtvale 
telekommunikatsiooniteenuste pakkujale.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Üldsusele elektroonilist sidet pakkuva 
üleandva ettevõtjaga sõlmitavad lepingud 
tuleks pärast teenusepakkuja vahetamist 
tühistada automaatselt, ilma et 
lõppkasutajad peaksid astuma lisasamme. 
Ettemakstud teenuste puhul tuleks 
ettemaksu kulutamata jääk teenusepakkujat 
vahetavale tarbijale tagasi maksta.

(64) Üldsusele elektroonilist sidet pakkuva 
üleandva ettevõtjaga sõlmitavad lepingud 
tuleks pärast teenusepakkuja vahetamist 
tühistada automaatselt, ilma et 
lõppkasutajad peaksid astuma lisasamme. 
Ettemakstud teenuste puhul tuleks 
ettemaksu kulutamata jääk teenusepakkujat 
vahetavale tarbijale tagasi maksta ja 
võimaldada kogutud andmete 
kättesaadavus ja kustutamine.

Or. de

Muudatusettepanek 92
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Lõppkasutajatele tuleks oluliste 
kontaktandmete, nagu e-posti aadressi 
vahetamisel tagada järjepidevus. Selleks 
ning tagamaks, et e-kirjavahetus kaotsi ei 
läheks, tuleks lõppkasutajatele anda 
võimalus kasutada tasuta e-posti 
edasisaatmise teenust, mida pakub 

välja jäetud
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üldsusele elektroonilist sidet pakkuv 
üleandev ettevõtja, juhul kui 
lõppkasutajal on üleandva ettevõtja antud 
e-posti aadress.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Or. en

Muudatusettepanek 94
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Selleks et tagada käesoleva määruse 
kohase elektroonilise side ühtse turu 
lõpuleviimise eesmärgi ja selle 

(71) Selleks et tagada käesoleva määruse 
kohase elektroonilise side ühtse turu 
lõpuleviimise eesmärgi ja selle 
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saavutamiseks vajalike meetmete ning 
teatavate kehtivate õigusnormide vaheline 
järjepidevus ning võtta arvesse muutuva 
otsuste tegemise praktika keskseid aspekte, 
tuleks direktiive 2002/21/EÜ, 2002/20/EÜ 
ja 2002/22/EÜ ning määrust nr 531/2012 
muuta. Selleks tuleks ette näha, et 
direktiivi 2002/21/EÜ ja sellega seotud 
direktiive loetakse koostoimes käesoleva 
määrusega, komisjonile antakse suuremad 
volitused, mille abil tagada Euroopa 
konsultatsioonimehhanismi kontekstis 
märkimisväärse turujõuga Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate suhtes 
kehtestatud parandusmeetmete ühtsus, 
ühtlustatakse kriteeriumid, mis on vastu 
võetud asjaomaste turgude 
kindlaksmääramise ja konkurentsivõime 
hindamiseks, kohandatakse direktiivis 
2002/20/EÜ sätestatud teavitussüsteemi 
ELi ühtse loa kasutuselevõtu eesmärgil 
ning tunnistatakse kehtetuks direktiiviga 
2002/22/EÜ ettenähtud lõppkasutajate 
õiguste minimaalset ühtlustamist käsitlevad 
sätted, mis osutuvad käesolevas määruses 
ettenähtud täieliku ühtlustamise tõttu 
tarbetuks.

saavutamiseks vajalike meetmete ning 
teatavate kehtivate õigusnormide vaheline 
järjepidevus ning võtta arvesse muutuva 
otsuste tegemise praktika keskseid aspekte, 
tuleks direktiive 2002/21/EÜ, 2002/20/EÜ 
ja 2002/22/EÜ ning määrust nr 531/2012 
muuta. Selleks tuleks ette näha, et 
direktiivi 2002/21/EÜ ja sellega seotud 
direktiive loetakse koostoimes käesoleva 
määrusega, komisjonile antakse suuremad 
volitused, mille abil tagada Euroopa 
konsultatsioonimehhanismi kontekstis 
märkimisväärse turujõuga Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate suhtes 
kehtestatud parandusmeetmete ühtsus, 
ühtlustatakse kriteeriumid, mis on vastu 
võetud asjaomaste turgude 
kindlaksmääramise ja konkurentsivõime 
hindamiseks, kohandatakse direktiivis 
2002/20/EÜ sätestatud teavitussüsteemi 
ELi ühtse loa kasutuselevõtu eesmärgil 
ning tunnistatakse kehtetuks direktiiviga 
2002/22/EÜ ettenähtud lõppkasutajate 
õiguste minimaalset ühtlustamist käsitlevad 
sätted, mis osutuvad käesolevas määruses 
ettenähtud ühtlustamise tõttu tarbetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76) Kuna mobiilkõne lõpetamise tasud on 
kõikjal liidus viimastel aastatel 
märkimisväärselt langenud, peaks olema 
võimalik kaotada ka sissetulevate kõnede 
rändlustasud.

(76) Kuna mobiilkõne lõpetamise tasud on 
kõikjal liidus viimastel aastatel 
märkimisväärselt langenud, peaks olema 
võimalik kaotada ka kõigi kõnede 
rändlustasud.

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76) Kuna mobiilkõne lõpetamise tasud on 
kõikjal liidus viimastel aastatel 
märkimisväärselt langenud, peaks olema 
võimalik kaotada ka sissetulevate kõnede 
rändlustasud.

(76) Selleks et tagada selgus ja 
õiguskindlus, tuleks kehtestada 
jaemüügitasandi rändlustasude 
järkjärgulise kaotamise lõpuleviimise 
kuupäev; nende tasude vähendamist 
alustati määrusega (EÜ) nr 717/2007. 
Enne jaemüügi tasandi tasude lõplikku 
kaotamist tuleks kogu ELis veelgi 
vähendada hulgimüügihindu ning 
ühtlustada kõne lõpetamise tasud, et luua 
telekommunikatsiooni operaatoritele 
tõeliselt võrdsed tegutsemistingimused.

Or. en

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on keskmine riigisisene hind alla 0,05 euro. Kui kõnede rändlusteenuse 
hulgimüügihind jääb pärast 1. juulit 2016 (kui operaatorid on kohustatud võtma 
rändlusklientidelt sama tasu mis riigisisestelt klientidelt) praegusele tasemele – 0,05 eurot, 
tekitab see tõsiseid turumoonutusi. Kuna mobiilsideoperaatorid konkureerivad 2016. aastast 
alates Euroopa turul, tuleks ühtlustada kõne lõpetamise tasud, et luua kõigile ettevõtetele 
võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek 97
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80 a) Kui lõppkasutaja annab nõusoleku 
andmete töötlemiseks, peaks see nõusolek 
olema teavitatud, konkreetne ja üheselt 
mõistetav. See nõusolek ei peaks olema 
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eeltingimus lõppkasutaja võimalusele 
kasutada telekommunikatsiooniteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on kodanikel ja ettevõtjatel õigus ja 
võimalus pääseda juurde 
konkurentsivõimelistele, turvalistele ja 
usaldusväärsetele elektroonilise side 
teenustele, olenemata sellest, kus neid 
liidus osutatakse, ilma et seda takistaksid 
piiriülesed piirangud või põhjendamatud 
lisakulud.

b) on kodanikel ja ettevõtjatel õigus ja 
võimalus pääseda juurde 
konkurentsivõimelistele, turvalistele ja 
usaldusväärsetele elektroonilise side 
teenustele, olenemata sellest, kus neid 
liidus osutatakse, ilma et seda takistaksid 
piiriülesed piirangud või põhjendamatud 
lisakulud ja karistused.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) peavad riikide, ELi ja piirkondade 
pädevad asutused tegema koostööd, et 
tagada kodanikele juurdepääs turvalistele, 
usaldusväärsetele ja 
konkurentsivõimelistele elektroonilise side 
teenustele, olenemata sellest, kus nad ELi 
territooriumil asuvad.

Or. fr
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Muudatusettepanek 100
Catherine Stihler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tegeleda rändlusteenuse 
põhjendamatute lisatasude järkjärgulise 
kaotamisega. 

Or. en

Muudatusettepanek 101
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eelkõige reguleerivad põhimõtted, mille 
alusel komisjon, elektroonilise side 
Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud 
amet (BEREC) ja riikide pädevad asutused 
toimivad oma pädevuse piires koostoimes 
direktiivide 2002/19/EÜ, 2002/20/EÜ, 
2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ sätetega, 
selleks et

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eelkõige reguleerivad põhimõtted, mille 
alusel komisjon, elektroonilise side 
Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud 
amet (BEREC) ja riikide ja piirkondade
pädevad asutused toimivad oma pädevuse 
piires koostoimes direktiivide 2002/19/EÜ, 
2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ 
sätetega, selleks et

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) soodustada investeerimist uutesse ja 
täiustatud suure võimsusega 

c) soodustada investeerimist uutesse ja 
täiustatud suure võimsusega 
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infrastruktuuridesse, mis hõlmavad kogu 
liitu ja mis vastavad lõppkasutajate 
kasvavale nõudlusele, ning selliste 
infrastruktuuridega seotud innovatsiooni;

infrastruktuuridesse ning tagada, et need
hõlmavad kogu liitu ja suudavad vastata
lõppkasutajate kasvavale nõudlusele, 
olenemata sellest, kus nad ELi 
territooriumil asuvad, ning selliste 
infrastruktuuridega seotud innovatsiooni;

Or. fr

Muudatusettepanek 103
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kaitsta lõppkasutaja eraelu 
puutumatust ja tagada kasutajakeskne 
võrgu neutraalsus;

Or. de

Muudatusettepanek 104
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lõppkasutajate õigusi ja jaemüügiturul 
tõhusa konkurentsi edendamist käsitlevad 
ühtlustatud eeskirjad, millega luuakse 
Euroopa elektroonilise side tarbijate ala;

välja jäetud

Or. pt

Selgitus

Kuna määruse ettepaneku tarbijaõigused lähevad üle universaalteenuse direktiivi, siis ei ole 
õigustatud jätta neid alles määruse eelnõusse.
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Muudatusettepanek 105
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lõppkasutajate õigusi ja jaemüügiturul 
tõhusa konkurentsi edendamist käsitlevad 
ühtlustatud eeskirjad, millega luuakse 
Euroopa elektroonilise side tarbijate ala;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 106
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva määruse sätted ei piira 
liidu andmekaitsealase õigustiku ning 
põhiõiguste harta artiklite 7 ja 8 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „peamine tegevuskoht” − ettevõtja 
tegevuskoht selles liikmesriigis, kus 
tehakse peamised otsused liidus 
elektroonilise side teenuste või võrkude 
pakkumise ja neisse tehtavate 
investeeringute kohta;

6) „peamine tegevuskoht” − ettevõtja 
tegevuskoht selles liikmesriigis, kus 
toimub tõhus haldustegevus. See hõlmab 
põhilist keskset juhtimist ning kontrolli 
ettevõtte käitamise, töötajate, 
raamatupidamise ja varade üle;
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Or. de

Selgitus

Määratluses puuduvad objektiivsed ja selgelt esitatud kriteeriumid. „Tõhus haldustegevus” 
võimaldab täpset määratlust ja ettevõttel on seda raske vastavalt vajadusele muuta. See 
vähendab võimalust lubade andmise menetlust kuritarvitada.

Muudatusettepanek 108
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 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/EÜ 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 Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2002/21/EÜ sätetele 
ja menetlustele ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuse 676/2002/EÜ 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).

Or. en

Muudatusettepanek 109
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 12
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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

Or. en

Muudatusettepanek 110
Catherine Stihler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a) „mõistlik võrguhaldamine” –
asjakohasuse, proportsionaalsuse, 
tõhususe, mittediskrimineerimise ja 
läbipaistvuse üldpõhimõtetele vastav 
võrguhaldus;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust 
tehnoloogia arengule vastaval 
kvaliteeditasemel ja mis võimaldab selle 
kaudu ühendust kõigi internetiga 
ühendatud otspunktide vahel, sõltumata 
kasutatavast võrgutehnoloogiast ning mis 
tahes piiranguteta vahetatavale 
seaduslikule sisule. See võimaldab 
lõppkasutajatel käitada mis tahes 
rakendust, mis kasutab interneti 
elektroonilise side funktsiooni. Piiramatu 
internetiühenduse teenus põhineb 
parimate jõupingutuste põhimõttel, kus 
ainsateks lubatud eranditeks on 
proportsionaalsed tehnilised 
andmeedastuse halduse meetmed või 
kohtuotsuse rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 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 praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 
sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast; 
liikmesriigid esitavad avatud 
internetiühenduse teenuste kvaliteedile 
asjakohased tehnika edusammudele 
vastavad miinimumnõuded; avatud
internetiühenduse teenus võimaldab mis 
tahes internetipõhiste rakenduste 
kasutamist lõppkasutajale parimal 
võimalikul viisil (parimate jõupingutuste 
põhimõttel); ainsa kõrvalekaldena sellest 
on lubatud põhjendatud proportsionaalne 
andmeedastuse haldamine vaid juhul, kui 
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selleks on kehtestatud selgelt määratletud 
rakendamistingimused; 

Or. de

Selgitus

Internetiühenduse teenuse määratlus peaks järgima BERECi poolt väljatöötatud määratlust 
(BERECi suunised teenuse kvaliteedi kohta võrgu neutraalsuse valdkonnas); BoR (12) 131.

Muudatusettepanek 113
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 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) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel;
see võimaldab lõppkasutajatel saata 
andmeid ja võtta andmeid vastu kogu 
internetist; 

Or. en

Muudatusettepanek 114
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 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) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 
sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast; 
see võimaldab lõppkasutajatel saata 
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andmeid ja võtta andmeid vastu kogu 
internetist;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 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) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 
sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast 
või kasutatavatest seadmetest;

Or. en

Selgitus

Täiendav selgitus seoses erinevate seadmetega. Lisatud ei ole sõneselgeid viiteid 
kasutatavatele rakendustele, võimalikele piirangutele ja andmevahetuse haldamisele, et mitte 
määratlust üle koormata ja et vältida ettepaneku muude osade kordamist.

Muudatusettepanek 116
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 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 

välja jäetud
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kindlaksmääratud arvule osapooltele või 
otspunktidele või võtta vastu andmeid 
kindlaksmääratud arvult osapooltelt või 
otspunktidelt; eriteenust ei turustata ega 
kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 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) „eriteenused” − elektroonilise side 
teenused, mida pakutakse ja mis toimivad 
suletud elektroonilistes sidevõrkudes ning 
kasutavad internetiprotokolli, aga mis ei 
ole osa internetist. Väljend „suletud 
elektroonilised sidevõrgud” osutab 
võrkudele, mille suhtes kohaldatakse 
ranget juurdepääsukontrolli;

Or. en

Muudatusettepanek 118
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
pääseda juurde konkreetsele sisule, 

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis töötab 
suletud sidevõrgus juurdepääsukontrolli 
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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;

alusel internetiprotokolli abil ja ei asenda 
internetiühenduse teenust. Ka selle 
funktsionaalsus erineb avaliku interneti 
kaudu pakutavate teenuste omast;

Or. de

Muudatusettepanek 119
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 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 teenus 
või mis tahes muu teenus, mida pakutakse 
ja mis toimib suletud elektroonilises 
sidevõrgus ning kasutab 
internetiprotokolli ja mille suhtes 
kohaldatakse ranget juurdepääsukontrolli 
ning mida ei turustata ega kasutata 
laialdaselt internetiühenduse teenust 
asendava teenusena;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 15
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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 teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
loogiliselt eraldiseisvate vahendite abil ja 
range juurdepääsukontrolli alusel pääseda 
juurde konkreetsele sisule, rakendustele või 
teenustele või nende kombinatsioonile, 
eesmärgiga tagada täiustatud 
kvaliteedinäitajad, mida kontrollitakse 
otspunktide vahel; eriteenust ei turustata 
ega kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 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 teenus 
või mis tahes muu teenus, mille kasutatava 
internetiprotokolliga võimaldatakse
kindlaksmääratud arvule osapooltele 
optimeeritud juurdepääs konkreetsele 
sisule, rakendustele või teenustele või 
nende kombinatsioonile ja mille tehnilisi 
näitajaid kontrollitakse andmeedastuse 
haldamise abil, et tagada teenuse 
vajalikud omadused; eriteenust ei turustata 
ega kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena;

Or. en

Selgitus

Otspunktide vahelise kontrolliga eriteenused ei pruugi alati olla tehniliselt võimalikud või 
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teatud juhtudel ei pruugita seda isegi üritada, kuna optimeerida võidakse nt üksnes osa 
edastusmarsruudist. Samuti ei ole selge, kas mobiilsete andmeühenduste puhul on täielik 
otspunktide vaheline kontroll võimalik. Pealegi on sõnaselgelt öeldud, et optimeeritud 
juurdepääs hõlmab kindlasti andmeedastuse haldamist.

Muudatusettepanek 122
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa elektroonilise side ettevõtjal on 
õigus pakkuda elektroonilise side võrke ja 
teenuseid kõikjal liidus ning kasutada 
nende võrkude ja teenuste pakkumisega 
seotud õigusi igas liikmesriigis, kus ta 
tegutseb, ELi ühtse loa alusel ja üksnes 
tingimusel, et artiklis 4 sätestatud 
teavitamisnõuded on täidetud.

1. Igal elektroonilise side ettevõtjal on 
õigus pakkuda elektroonilise side võrke ja 
teenuseid kõikjal liidus ning kasutada 
nende võrkude ja teenuste pakkumisega 
seotud õigusi igas liikmesriigis, kus ta 
tegutseb, ELi ühtse loa alusel ja üksnes 
tingimusel, et artiklis 4 sätestatud 
teavitamisnõuded on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina direktiivi 2002/20/EÜ artiklist 
12 võib Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja suhtes kohaldada vastuvõtvas 
liikmesriigis kehtivaid haldustasusid ainult 
siis, kui ettevõtja elektroonilise side 
teenuste aastakäive kõnealuses 
liikmesriigis on üle 0,5 % kogu selle riigi 
elektroonilise side käibest. Nende tasude 
kehtestamisel võetakse arvesse üksnes 
elektroonilise side teenuste käivet 
asjaomases liikmesriigis.

3. Erandina direktiivi 2002/20/EÜ artiklist 
12 võib Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja suhtes kohaldada vastuvõtvas 
liikmesriigis kehtivaid haldustasusid ainult 
siis, kui ettevõtja elektroonilise side 
teenuste aastakäive kõnealuses 
liikmesriigis on üle 0,1 % kogu selle riigi 
elektroonilise side käibest. Nende tasude 
kehtestamisel võetakse arvesse üksnes 
elektroonilise side teenuste käivet 
asjaomases liikmesriigis.
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Or. de

Muudatusettepanek 124
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina direktiivi 2002/22/EÜ artikli 
13 lõike 1 punktist b võib Euroopa 
elektroonilise side ettevõtja suhtes 
kohaldada makse, et jagada 
universaalteenuse osutamise kohustuste 
netokulusid vastuvõtvas liikmesriigis ainult 
siis, kui tema elektroonilise side teenuste 
aastakäive kõnealuses liikmesriigis on üle 
3 % kogu riigi elektroonilise side käibest. 
Nende maksude kehtestamisel võetakse 
arvesse üksnes käivet asjaomases 
liikmesriigis.

4. Erandina direktiivi 2002/22/EÜ artikli 
13 lõike 1 punktist b võib Euroopa 
elektroonilise side ettevõtja suhtes 
kohaldada makse, et jagada 
universaalteenuse osutamise kohustuste 
netokulusid vastuvõtvas liikmesriigis ainult 
siis, kui tema elektroonilise side teenuste 
aastakäive kõnealuses liikmesriigis on üle 
1 % kogu riigi elektroonilise side käibest. 
Nende maksude kehtestamisel võetakse 
arvesse üksnes käivet asjaomases 
liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepanek 125
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Objektiivselt samaväärsetes 
olukordades tuleb eri liikmesriikide 
reguleerivatel asutustel kohelda Euroopa 
elektroonilise side ettevõtteid võrdselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Selle sõnastusega eiratakse eri riikide õigusaktide kaitsetaseme erinevust. Pädevate 
reguleerivate asutuste kaudu tuleks kohaldada siseriiklikku õigust, mitte ELi kõige nõrgemaid 
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norme, sest kasutatud sõnastusega oleks see argumenteeritult võimalik. Tegelikult määraks 
siis kõikide asjade mõõdu ainsana Euroopa Komisjon ja nõrgima kaitsetasemega või 
seadusetõlgendusega liikmesriik.

Muudatusettepanek 126
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ettevõtja nimi, tema õiguslik seisund ja 
vorm, registreerimisnumber, koht, kus 
teenusepakkuja on registreeritud 
äriregistris või muus samalaadses avalikus 
registris, peamise tegevuskoha aadress, 
kontaktisik, pakutavate või pakkumiseks 
kavandatavate võrkude või teenuste 
lühikirjeldus ning päritoluliikmesriigi nimi;

a) ettevõtja nimi, tema õiguslik seisund ja 
vorm, registreerimisnumber, koht, kus 
teenusepakkuja on registreeritud 
äriregistris või muus samalaadses avalikus 
registris, peamise tegevuskoha aadress, 
kontaktisik, pakutavate või pakkumiseks 
kavandatavate võrkude või teenuste 
lühikirjeldus, nende turvamehhanismid
ning päritoluliikmesriigi nimi;

Or. de

Muudatusettepanek 127
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile.

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile kooskõlas direktiiviga 
2009/140/EÜ ja otsusega nr 676/2002/EÜ, 
pidades asjakohaselt silmas direktiivi 
2002/21/EÜ artiklite 8a ja 9 sätteid. 

Or. en
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Muudatusettepanek 128
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 ja kaitse 
eesmärkidel, võttes samas arvesse olulisi 
üldist huvi pakkuvaid eesmärke, nagu 
kultuuriline mitmekesisus ja 
meediapluralism, ning ka erinevate 
raadiospektri kasutajate huvisid.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide pädevad asutused kohaldavad 
raadiospektri kasutamist lubades 
võimalikult vähe koormavat lubade 
andmise süsteemi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide alusel 
viisil, mis võimaldaks muuta raadiospektri 
kasutuse võimalikult paindlikuks ja 
tõhusaks ning edendada kõikjal liidus 
Euroopa elektroonilise side ettevõtjate 
integreeritud ja mitme riigi territooriumit 
hõlmavate investeeringute ja tegevuse 
suhtes kohaldatavaid võrreldavaid 
tingimusi.

2. Riikide pädevad asutused kohaldavad 
raadiospektri kasutamist lubades lubade 
andmise süsteemi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide alusel 
viisil, mis võimaldaks muuta raadiospektri 
kasutuse võimalikult paindlikuks ja 
tõhusaks ning edendada kõikjal liidus 
Euroopa elektroonilise side ettevõtjate 
integreeritud ja mitme riigi territooriumit 
hõlmavate investeeringute ja tegevuse 
suhtes kohaldatavaid võrreldavaid 
tingimusi.
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Or. de

Muudatusettepanek 130
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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) spektri tõhusa kasutuse tagamine, et 
vastata üha suuremale nõudlusele traadita 
kiirete lairibavõrkude järele, võttes samas 
arvesse spektri kui terviku sotsiaalset, 
kultuurilist ja majanduslikku väärtust;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tagamine, et mis tahes 
poliitikamuutuse puhul spektri tõhusa 
kasutamise valdkonnas võetakse arvesse 
selle mõju üldsuse huvile seoses häirete ja 
kuludega.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d
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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

Or. en

Muudatusettepanek 133
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõiget 2 ei kohaldata direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 9 lõigete 3 ja 4 sätete 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) eraelu puutumatuse kaitset, isikuandmete 
kaitset, võrkude turvalisust ja terviklust 
ning läbipaistvust käsitlevate eeskirjade 
järgimine vastavalt liidu õigusele.

 f) eraelu puutumatuse kaitset, 
isikuandmete kaitset, isikuandmete 
lõimitud kaitset, võrkude turvalisust ja 
terviklust ning läbipaistvust käsitlevate 
eeskirjade järgimine vastavalt liidu 
õigusele.

Or. de
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Muudatusettepanek 135
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Tagatud teenusekvaliteediga (assured 

service quality, ASQ) ühenduvust 
võimaldav toode

1. Kõigil operaatoritel on õigus pakkuda 
lõikes 4 täpsustatud Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet.
(2) Kõik operaatorid rahuldavad 
elektroonilise side teenuste volitatud 
pakkuja kirjalikult esitatud mõistliku 
taotluse pakkuda lõikes 4 kindlaks 
määratud Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet. Keeldumine osutada 
Euroopa tagatud teenusekvaliteediga 
toodet peab põhinema objektiivsetel 
kriteeriumidel. Operaator peab esitama 
keeldumise põhjused ühe kuu jooksul 
alates kirjaliku taotluse saamisest.
Keeldumise objektiivseks põhjuseks 
loetakse seda, et Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldava toote pakkumist taotlev 
osapool ei saa või ei taha liidus või 
kolmandates riikides pakkuda taotluse 
saanud osapoolele Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet mõistlikel tingimustel, 
kui taotluse saanud osapool seda taotleb.
(3) Kui taotlus lükatakse tagasi või kui 
kahe kuu jooksul alates kirjaliku taotluse 
saamisest ei jõuta kokkuleppele 
konkreetsetes tingimustes, sealhulgas 
hinnas, on kummalgi osapoolel õigus 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 20 
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pöörduda asjaomase riikliku reguleeriva 
asutuse poole. Sel juhul võib kohaldada 
käesoleva määruse artikli 3 lõiget 6.
4. Ühenduvust võimaldava toote 
pakkumist käsitatakse Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldava toote pakkumisena, kui seda 
pakutakse vastavalt II lisas loetletud 
miinimumparameetritele ja kui see vastab 
kumulatiivselt järgmistele sisulistele 
nõuetele:
a) seda saab pakkuda kvaliteettootena 
kõikjal liidus;
b) teenusepakkujad saavad selle abil 
vastata lõppkasutajate vajadustele;
c) kulutõhusus, arvestades olemasolevaid 
lahendusi, mida saab pakkuda samades 
võrkudes;
d) tegevuse tõhusus, eelkõige seoses 
sellega, et rakendamisega seotud 
takistused ja kasutuselevõtuga seotud 
kulud hoitakse klientide jaoks võimalikult 
väikesed, ja
 e) eraelu puutumatuse kaitset, 
isikuandmete kaitset, võrkude turvalisust 
ja terviklust ning läbipaistvust käsitlevate 
eeskirjade järgimine vastavalt liidu 
õigusele.
5. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
32, et kohandada II lisa turu ja 
tehnoloogia arenguga, nii et lõikes 4 
loetletud sisulised nõuded oleksid 
jätkuvalt täidetud.

Or. de

Muudatusettepanek 136
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Tagatud teenusekvaliteediga (assured 

service quality, ASQ) ühenduvust 
võimaldav toode

1. Kõigil operaatoritel on õigus pakkuda 
lõikes 4 täpsustatud Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet.
2. Kõik operaatorid rahuldavad 
elektroonilise side teenuste volitatud 
pakkuja kirjalikult esitatud mõistliku 
taotluse pakkuda lõikes 4 kindlaks 
määratud Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet. Keeldumine osutada 
Euroopa tagatud teenusekvaliteediga 
toodet peab põhinema objektiivsetel 
kriteeriumidel. Operaator peab esitama 
keeldumise põhjused ühe kuu jooksul 
alates kirjaliku taotluse saamisest. 
Keeldumise objektiivseks põhjuseks 
loetakse seda, et Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldava toote pakkumist taotlev 
osapool ei saa või ei taha liidus või 
kolmandates riikides pakkuda taotluse 
saanud osapoolele Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet mõistlikel tingimustel, 
kui taotluse saanud osapool seda taotleb. 
3. Kui taotlus lükatakse tagasi või kui 
kahe kuu jooksul alates kirjaliku taotluse 
saamisest ei jõuta kokkuleppele 
konkreetsetes tingimustes, sealhulgas 
hinnas, on kummalgi osapoolel õigus 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 20 
pöörduda asjaomase riikliku reguleeriva 
asutuse poole. Sel juhul võib kohaldada 
käesoleva määruse artikli 3 lõiget 6.
4. Ühenduvust võimaldava toote 
pakkumist käsitatakse Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
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võimaldava toote pakkumisena, kui seda 
pakutakse vastavalt II lisas loetletud 
miinimumparameetritele ja kui see vastab
kumulatiivselt järgmistele sisulistele 
nõuetele:
a) seda saab pakkuda kvaliteettootena 
kõikjal liidus; 
b) teenusepakkujad saavad selle abil 
vastata lõppkasutajate vajadustele;
c) kulutõhusus, arvestades olemasolevaid 
lahendusi, mida saab pakkuda samades 
võrkudes; 
d) tegevuse tõhusus, eelkõige seoses 
sellega, et rakendamisega seotud 
takistused ja kasutuselevõtuga seotud 
kulud hoitakse klientide jaoks võimalikult 
väikesed, ja
e) eraelu puutumatuse kaitset, 
isikuandmete kaitset, võrkude turvalisust 
ja terviklust ning läbipaistvust käsitlevate 
eeskirjade järgimine vastavalt liidu 
õigusele.
5. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 32, et kohandada II lisa turu ja 
tehnoloogia arenguga, nii et lõikes 4 
loetletud sisulised nõuded oleksid 
jätkuvalt täidetud. 

Or. fr

Muudatusettepanek 137
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Tagatud teenusekvaliteediga (assured 

service quality, ASQ) ühenduvust 



AM\1010616ET.doc 63/241 PE524.526v01-00

ET

võimaldav toode
1. Kõigil operaatoritel on õigus pakkuda 
lõikes 4 täpsustatud Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet.
2. Kõik operaatorid rahuldavad 
elektroonilise side teenuste volitatud 
pakkuja kirjalikult esitatud mõistliku 
taotluse pakkuda lõikes 4 kindlaks 
määratud Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet. Keeldumine osutada 
Euroopa tagatud teenusekvaliteediga 
toodet peab põhinema objektiivsetel 
kriteeriumidel. Operaator peab esitama 
keeldumise põhjused ühe kuu jooksul 
alates kirjaliku taotluse saamisest.
Keeldumise objektiivseks põhjuseks 
loetakse seda, et Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldava toote pakkumist taotlev 
osapool ei saa või ei taha liidus või 
kolmandates riikides pakkuda taotluse 
saanud osapoolele Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet mõistlikel tingimustel, 
kui taotluse saanud osapool seda taotleb.
3. Kui taotlus lükatakse tagasi või kui 
kahe kuu jooksul alates kirjaliku taotluse 
saamisest ei jõuta kokkuleppele 
konkreetsetes tingimustes, sealhulgas 
hinnas, on kummalgi osapoolel õigus 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 20 
pöörduda asjaomase riikliku reguleeriva 
asutuse poole. Sel juhul võib kohaldada 
käesoleva määruse artikli 3 lõiget 6.
4. Ühenduvust võimaldava toote 
pakkumist käsitatakse Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldava toote pakkumisena, kui seda 
pakutakse vastavalt II lisas loetletud 
miinimumparameetritele ja kui see vastab 
kumulatiivselt järgmistele sisulistele 
nõuetele:
a) seda saab pakkuda kvaliteettootena 
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kõikjal liidus;
b) teenusepakkujad saavad selle abil 
vastata lõppkasutajate vajadustele;
c) kulutõhusus, arvestades olemasolevaid 
lahendusi, mida saab pakkuda samades 
võrkudes;
d) tegevuse tõhusus, eelkõige seoses 
sellega, et rakendamisega seotud 
takistused ja kasutuselevõtuga seotud 
kulud hoitakse klientide jaoks võimalikult 
väikesed, ja
e) eraelu puutumatuse kaitset, 
isikuandmete kaitset, võrkude turvalisust 
ja terviklust ning läbipaistvust käsitlevate 
eeskirjade järgimine vastavalt liidu 
õigusele.
5. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
32, et kohandada II lisa turu ja 
tehnoloogia arenguga, nii et lõikes 4 
loetletud sisulised nõuded oleksid 
jätkuvalt täidetud.

Or. de

Selgitus

Peab olema tagatud, et võrguteenuse pakkujad käsitlevad kõiki teenuseid võrdselt. Teatud 
eriotstarbelisi teenuseid ei tohiks kasumieeliste tõttu teistest tähtsamaks pidada.

Muudatusettepanek 138
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Tagatud teenusekvaliteediga (assured 

service quality, ASQ) ühenduvust 
võimaldav toode

1. Kõigil operaatoritel on õigus pakkuda 
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lõikes 4 täpsustatud Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet.
2. Kõik operaatorid rahuldavad 
elektroonilise side teenuste volitatud 
pakkuja kirjalikult esitatud mõistliku 
taotluse pakkuda lõikes 4 kindlaks 
määratud Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet. Keeldumine osutada 
Euroopa tagatud teenusekvaliteediga 
toodet peab põhinema objektiivsetel 
kriteeriumidel. Operaator peab esitama 
keeldumise põhjused ühe kuu jooksul 
alates kirjaliku taotluse saamisest. 
Keeldumise objektiivseks põhjuseks 
loetakse seda, et Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldava toote pakkumist taotlev 
osapool ei saa või ei taha liidus või 
kolmandates riikides pakkuda taotluse 
saanud osapoolele Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet mõistlikel tingimustel, 
kui taotluse saanud osapool seda taotleb. 
3. Kui taotlus lükatakse tagasi või kui 
kahe kuu jooksul alates kirjaliku taotluse 
saamisest ei jõuta kokkuleppele 
konkreetsetes tingimustes, sealhulgas 
hinnas, on kummalgi osapoolel õigus 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 20 
pöörduda asjaomase riikliku reguleeriva 
asutuse poole. Sel juhul võib kohaldada 
käesoleva määruse artikli 3 lõiget 6.
4. Ühenduvust võimaldava toote 
pakkumist käsitatakse Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldava toote pakkumisena, kui seda 
pakutakse vastavalt II lisas loetletud 
miinimumparameetritele ja kui see vastab 
kumulatiivselt järgmistele sisulistele 
nõuetele:
a) seda saab pakkuda kvaliteettootena 
kõikjal liidus; 
b) teenusepakkujad saavad selle abil 
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vastata lõppkasutajate vajadustele;
c) kulutõhusus, arvestades olemasolevaid 
lahendusi, mida saab pakkuda samades 
võrkudes; 
d) tegevuse tõhusus, eelkõige seoses 
sellega, et rakendamisega seotud 
takistused ja kasutuselevõtuga seotud 
kulud hoitakse klientide jaoks võimalikult 
väikesed, ja
e) eraelu puutumatuse kaitset, 
isikuandmete kaitset, võrkude turvalisust 
ja terviklust ning läbipaistvust käsitlevate 
eeskirjade järgimine vastavalt liidu 
õigusele.
5. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
32, et kohandada II lisa turu ja 
tehnoloogia arenguga, nii et lõikes 4 
loetletud sisulised nõuded oleksid 
jätkuvalt täidetud. 

Or. en

Muudatusettepanek 139
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riigiasutused ei piira lõppkasutajate 
vabadust kasutada teises liikmesriigis 
asuva ettevõtja pakutavaid üldkasutatava 
elektroonilise side võrke või üldkasutatava 
elektroonilise side teenuseid.

(1) Riigiasutused ei piira lõppkasutajate 
õigust kasutada teises liikmesriigis asuva 
ettevõtja pakutavaid üldkasutatava 
elektroonilise side võrke või üldkasutatava 
elektroonilise side teenuseid.

Or. de

Muudatusettepanek 140
Toine Manders
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riigiasutused ei piira lõppkasutajate 
vabadust kasutada teises liikmesriigis 
asuva ettevõtja pakutavaid üldkasutatava 
elektroonilise side võrke või üldkasutatava 
elektroonilise side teenuseid.

1. Riigiasutused ei piira lõppkasutajaid 
kasutamast teises liikmesriigis asuva 
ettevõtja ja/või riigiasutuste pakutavaid 
üldkasutatava elektroonilise side võrke või 
üldkasutatava elektroonilise side teenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riigiasutused ei piira lõppkasutajate 
vabadust kasutada teises liikmesriigis 
asuva ettevõtja pakutavaid üldkasutatava 
elektroonilise side võrke või üldkasutatava 
elektroonilise side teenuseid.

1. Riigiasutused ei piira lõppkasutajaid 
kasutamast teises liikmesriigis asuva 
ettevõtja ja/või riigiasutuste pakutavaid 
üldkasutatava elektroonilise side võrke või 
üldkasutatava elektroonilise side teenuseid.
.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad tagavad, et 
lõppkasutajale saadetakse asjakohane 
teade, kui teenuste tarbimine on jõudnud 
80 %ni lõike 1 kohaselt kindlaksmääratud 
rahalisest ülempiirist. Teates kirjeldatakse 
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korda, mida tuleb järgida, kui soovitakse, 
et nende teenuste osutamine jätkuks, 
sealhulgas nimetatakse teenuste 
maksumus. Teenusepakkuja lõpetab 
kindlaksmääratud teenuste osutamise ja 
selle eest lõppkasutajalt tasu võtmise, kui 
rahaline ülempiir muidu ületataks, juhul 
ja kuni lõppkasutaja ei ole taotlenud 
kõnealuste teenuste osutamise jätkamist 
või taasalustamist. Rahalise ülempiiri 
saavutamisel saavad lõppkasutajad 
endiselt vastu võtta kõnesid ja 
lühisõnumeid ning kasutada tasuta 
telefoninumbreid ja hädaabiteenuseid, 
helistades Euroopa hädaabinumbril 112 
tasuta kuni kokkulepitud arveldusperioodi 
lõpuni.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üldsusele elektroonilise side ettevõtjad 
ei kohalda lõppkasutajate suhtes 
kodakondsusel või elukohal põhinevaid 
diskrimineerivaid juurdepääsu või 
kasutamisega seotud nõudeid või 
tingimusi, välja arvatud juhul, kui need 
erinevused on objektiivselt põhjendatud.

2. Üldsusele elektroonilise side ettevõtjad 
ei kohalda lõppkasutajate suhtes 
kodakondsusel või elukohal põhinevaid 
diskrimineerivaid juurdepääsu või 
kasutamisega seotud nõudeid või 
tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üldsusele elektroonilise side ettevõtjad 
ei kohalda lõppkasutajate suhtes 
kodakondsusel või elukohal põhinevaid 
diskrimineerivaid juurdepääsu või 
kasutamisega seotud nõudeid või 
tingimusi, välja arvatud juhul, kui need 
erinevused on objektiivselt põhjendatud.

2. Üldsusele elektroonilise side ettevõtjad 
ei kohalda lõppkasutajate suhtes 
kodakondsusel või elukohal põhinevaid 
diskrimineerivaid juurdepääsu või 
kasutamisega seotud nõudeid või 
tingimusi.

Or. de

Selgitus

See on nimetatud tähtsa põhimõtte tarbetu ja ebatäpne piiramine. Diskrimineerimise lubatud 
põhjused võiksid olla lubatud täpsemalt mujal – kohaldamismäärustes, või tuleneda 
liikmesriikide reguleerivate asutuste ja ENISA kokkuleppest. Sõnastus „objektiivselt 
põhjendatud” on liiga lihtsakoeline ja piiritlematu.

Muudatusettepanek 145
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üldsusele elektroonilise side ettevõtjad 
ei kohalda lõppkasutajate suhtes 
kodakondsusel või elukohal põhinevaid 
diskrimineerivaid juurdepääsu või 
kasutamisega seotud nõudeid või 
tingimusi, välja arvatud juhul, kui need 
erinevused on objektiivselt põhjendatud.

2. Kõnealuses liikmesriigis üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvad ettevõtjad ei 
kohalda lõppkasutajate suhtes 
kodakondsusel või elukohal põhinevaid 
diskrimineerivaid juurdepääsu või 
kasutamisega seotud nõudeid või 
tingimusi, sealhulgas tasud ja tariifid, 
välja arvatud juhul, kui teenusepakkujad 
suudavad tõendada, et need erinevused on
otseselt põhjendatud objektiivsete 
kriteeriumidega.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Catherine Stihler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üldsusele elektroonilise side ettevõtjad 
ei kohalda lõppkasutajate suhtes 
kodakondsusel või elukohal põhinevaid 
diskrimineerivaid juurdepääsu või 
kasutamisega seotud nõudeid või 
tingimusi, välja arvatud juhul, kui need 
erinevused on objektiivselt põhjendatud.

2. Üldsusele elektroonilise side ettevõtjad 
ei kohalda lõppkasutajate suhtes 
kodakondsusel või elukohal põhinevaid 
diskrimineerivaid juurdepääsu või 
kasutamisega seotud nõudeid või 
tingimusi, välja arvatud juhul, kui need 
erinevused on lõikes 3 a sätestatud 
suunistega põhjendatud ja on nende 
suunistega ranges vastavuses. 

Or. en

Muudatusettepanek 147
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad ei kohalda muudel kui 
objektiivsetel põhjustel teist liikmesriiki 
hõlmava liidusisese side puhul 
kõrgeimaid tariife

välja jäetud

a) kui riigisisesed kaugside tariifid, kui 
tegemist on püsiliiniteenustega;
b) kui määruses (EÜ) nr 531/2012 
kehtestatud reguleeritud kõne- ja 
lühisõnumi-rändlusteenuste eurotariifid, 
kui tegemist on mobiilsidega.

Or. pt

Selgitus

Mis puutub püsisidevõrkude turgu, siis ei ole õiguslik sekkumine õigustatud, kuna puuduvad 
ilmsed tõendid selle tarvilikkusest. Mobiilside suhtes tuleb seda artiklit käsitleda üldise 
lähenemisviisiga siderändlusele, nagu on määratletud kolmandas rändlusmääruses.
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Muudatusettepanek 148
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad ei kohalda muudel kui 
objektiivsetel põhjustel teist liikmesriiki 
hõlmava liidusisese side puhul 
kõrgeimaid tariife

välja jäetud

a) kui riigisisesed kaugside tariifid, kui 
tegemist on püsiliiniteenustega;
b) kui määruses (EÜ) nr 531/2012 
kehtestatud reguleeritud kõne- ja 
lühisõnumi-rändlusteenuste eurotariifid, 
kui tegemist on mobiilsidega.

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheliste kõnede turg on olnud dereguleeritud alates 2007. aastast, kuna juba siis 
peeti seda konkureerivaks. Pärast seda on turg muutunud veelgi konkureerivamaks 
minutipakettide, fikseeritud tasude ja virtuaalsete mobiilioperaatorite tõttu, kes teevad 
alternatiivseid internetitelefoniga täiendatud pakkumisi, nagu näiteks Skype, tänu millele on 
osutunud võimalikuks tasuta kõned koguni üle maailma. Seetõttu ei näi olevat eriti põhjust 
seda turgu reguleerida.

Muudatusettepanek 149
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad
ettevõtjad ei kohalda muudel kui 
objektiivsetel põhjustel teist liikmesriiki 
hõlmava liidusisese side puhul 
kõrgeimaid tariife

välja jäetud
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a) kui riigisisesed kaugside tariifid, kui 
tegemist on püsiliiniteenustega;
b) kui määruses (EÜ) nr 531/2012 
kehtestatud reguleeritud kõne- ja 
lühisõnumi-rändlusteenuste eurotariifid, 
kui tegemist on mobiilsidega.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad ei kohalda muudel kui 
objektiivsetel põhjustel teist liikmesriiki 
hõlmava liidusisese side puhul kõrgeimaid 
tariife

3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad ei kohalda teist liikmesriiki 
hõlmava liidusisese side puhul kõrgeimaid 
tariife

Or. de

Selgitus

Sama selgitus mis lõike 2 korral.

Muudatusettepanek 151
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad ei kohalda muudel kui 
objektiivsetel põhjustel teist liikmesriiki 
hõlmava liidusisese side puhul kõrgeimaid 
tariife

3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad ei kohalda teist liikmesriiki 
hõlmava liidusisese side puhul kõrgeimaid 
tariife kui riigisisese kaugside tariifid, 
välja arvatud juhul, kui erinevus on 
põhjendatud lõikes 3 a sätestatud 
suunistega ja on nende suunistega ranges 
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vastavuses

Or. en

Muudatusettepanek 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad ei kohalda muudel kui 
objektiivsetel põhjustel teist liikmesriiki 
hõlmava liidusisese side puhul kõrgeimaid 
tariife

3. Alates 1. juulist 2016 ei kohalda
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad teist liikmesriiki hõlmava 
liidusisese side puhul kõrgeimaid tariife 
muudel kui objektiivsetel põhjustel

Or. en

Muudatusettepanek 153
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad ei kohalda muudel kui 
objektiivsetel põhjustel teist liikmesriiki 
hõlmava liidusisese side puhul kõrgeimaid 
tariife

3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad ei kohalda muudel kui 
objektiivsetel põhjustel teist liikmesriiki 
hõlmava rahvusvahelise side puhul 
kõrgeimaid tariife kui määruses (EÜ) 
nr 531/2012 kehtestatud reguleeritud 
kõne- ja lühisõnumi-rändlusteenuste 
eurotariifid, välja arvatud juhul, kui 
erinevad tasud on objektiivselt 
põhjendatud täiendavate kogukuludega ja 
nendega proportsionaalsed.

Or. en
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Muudatusettepanek 154
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui riigisisesed kaugside tariifid, kui 
tegemist on püsiliiniteenustega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 155
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui määruses (EÜ) nr 531/2012 
kehtestatud reguleeritud kõne- ja 
lühisõnumi-rändlusteenuste eurotariifid, 
kui tegemist on mobiilsidega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui määruses (EÜ) nr 531/2012 
kehtestatud reguleeritud kõne- ja 
lühisõnumi-rändlusteenuste eurotariifid, 
kui tegemist on mobiilsidega.

b) kui mobiilside teenused riigisisesel 
tasandil, kui tegemist on mobiilsidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 157
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. (KOHALDAMISE KUUPÄEVAKS) 
kehtestab BEREC pärast sidusrühmadega 
konsulteerimist ja tihedas koostöös 
komisjoniga üldsuunised, et määrata 
kindlaks tingimused, millele vastavalt 
lubatakse üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvatel ettevõtjatel võtta ELis 
rahvusvahelise teenuse osutamise eest 
lisatasu lisaks riigisisestele tariifidele.
Nende suunistega tagatakse, et mis tahes 
lisatasud põhinevad rangelt tegelikel ja 
tõendatavatel kuludel, mida pakkujad 
kannavad piiriülese teenuse osutamisel, et 
need on läbipaistvad ja et need tehakse 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Juurdepääs avatud internetile, eriteenused 
ja andmeedastuse proportsionaalne 
tehniline haldamine

Or. en

Muudatusettepanek 159
Christian Engström
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Vabadus pakkuda juurdepääsu avatud 
internetile ja õigus seda kasutada

Or. en

Muudatusettepanek 160
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõppkasutajatel on õigus vabadusele
pääseda juurde teabele ja sisule ja seda 
levitada ning kasutada rakendusi, 
ühendada riistvara ja kasutada teenuseid 
ning tarkvara oma vabal valikul 
internetiühenduse teenuse kaudu.
Internetiühenduse pakkujad ei saa seega 
blokeerida, diskrimineerida, takistada ega 
halvendada, sealhulgas tasude tõstmise 
või sooduskohtlemise kaudu, ühegi isiku 
võimalust kasutada teenust, et pääseda 
juurde mis tahes vabalt valitud sisule, 
rakendusele või teenusele ja seda 
kasutada, saata, postitada, vastu võtta või 
pakkuda, olenemata lähte- või sihtkohast.
Internetiühenduse teenuste pakkujad ei 
muuda nende teenuste hindu sõltuvaks 
oma internetiühenduse teenuste kaudu 
pakutava(te)st või kasutatava(te)st sisust, 
rakendustest ja teenustest.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Catherine Stihler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõppkasutajatel on õigus pääseda juurde 
teabele ja sisule ja seda edastada ja 
levitada ning kasutada rakendusi, 
ühendada riistvara ja kasutada teenuseid 
oma vabal valikul. Internetiühenduse 
pakkujad ei saa blokeerida, 
diskrimineerida, takistada ega 
halvendada, sealhulgas tasude tõstmise 
või sooduskohtlemise kaudu, ühegi 
lõppkasutaja võimalust kasutada teenust, 
et pääseda juurde mis tahes vabalt valitud
sisule, rakendusele või teenusele ja seda 
kasutada, saata, postitada, vastu võtta või 
pakkuda, olenemata lähte- või sihtkohast. 
Internetiühenduse teenuste pakkujad 
võivad aga pakkuda lepinguid, mis 
erinevad andmemahu ja kiiruse poolest, 
kui sellega ei diskrimineerita sisu, 
rakenduse või teenuse enese ega nende 
konkreetsete kategooriate alusel. 
Internetiühenduse teenuste pakkujad ei 
muuda nende teenuste hindu sõltuvaks 
oma internetiühenduse teenuste kaudu 
pakutava(te)st või kasutatava(te)st sisust, 
rakendustest ja teenustest.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõppkasutajatel on õigus pääseda juurde 
teabele ja sisule ja seda levitada ning 
kasutada vabalt valitud rakendusi, 
ühendada seadmeid ja teenuseid 
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internetiühenduse teenuse kaudu. Sellest 
tulenevalt ei või internetiühenduse 
teenuste pakkujad blokeerida, 
diskrimineerida, halvendada, sealhulgas 
liiga kõrge hinna kehtestamise või 
sooduskohtlemise kaudu, isiku võimalust 
kasutada teenust, pääseda juurde mis 
tahes vabalt valitud internetisisule, 
rakendusele või teenusele ning seda 
kasutada, saata, postitada, vastu võtta või 
pakkuda, olenemata lähte- või sihtkohast.

Or. fr

Muudatusettepanek 163
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kooskõlas artikli 2 lõikega 14 tagab 
avatud internetiühendus täielikult 
olukorra, kus lõppkasutajal on võimalik 
pääseda juurde igasugusele vabalt valitud 
teabele ja sisule ja seda levitada ning 
kasutada vabalt valitud rakendusi, 
teenuseid ja lõppseadmeid avatud 
internetiühenduse teenuse kaudu, 
olenemata selle teabe ja sisu ning nende 
rakenduste ja teenuste allikast või 
eesmärgist. Juurdepääsu pakkujal on 
üldine kohustus osutada teenust parimal 
võimalikul viisil.

Or. de

Muudatusettepanek 164
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõppkasutajatel on õigus pääseda vabalt 
valitud riist- ja tarkvara abil juurde 
teabele ja sisule ja seda levitada, samuti 
kasutada kõiki vabalt valitud rakendusi ja 
teenuseid internetiühenduse teenuse kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 165
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõppkasutajatel on vabadus pääseda vabalt 
valitud seadmeid kasutades juurde teabele 
ja sisule ja seda levitada ning kasutada 
vabalt valitud rakendusi ja teenuseid, 
olenemata nende päritolust või sihtkohast, 
internetiühenduse teenuse kaudu.

Or. en

Selgitus

Uuesti sõnastatud versioon, mis vastab raportööri esitatud muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 166
Malcolm Harbour

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Internetiühenduse teenuste pakkujad ei 
piira ega takista lõppkasutajatel kasutada 
mis tahes lõppseadet, et pääseda oma 
internetiühenduse teenuse kaudu juurde 
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teabele ja sisule ning seda levitada. See ei 
piira liikmesriikide õigust anda 
individuaalseid kasutusõigusi vastavalt 
direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 5.

Or. en

Selgitus

Sellega asendataks arvamuse projekti muudatusettepanek 6 ja see tähendaks 
muudatusettepaneku 1 tagasivõtmist.

Muudatusettepanek 167
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle sätte lisaväärtus ei ole selge. Loomulikult on kasutajatel vabadus lepinguid sõlmida. 
Pealegi on see, kas nendes lepingutes nähakse ette andmemahud, kiirused või nt teenuse 
kvaliteedinäitajad, täielikult pakkumise ja nõudluse küsimus ja see ei nõua reguleerimist.

Muudatusettepanek 168
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

internetiühenduse teenuste pakkujatega 
lepinguid, mis käsitlevad andmemahtusid 
ja kiirusi.

Or. de

Selgitus

Juurdepääs avatud, diskrimineerimisest vabale internetile tuleb kavandada mitte vabaduse, 
vaid õigusena, ning avatud, parim võimalik internetiühendus, mis tagab kõigi teenuste ja 
rakenduste ning kogu teabe ja sisu kättesaadavuse, tuleb kehtestada normina.

Muudatusettepanek 169
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Internetiühenduse teenuste pakkujad 
võivad siiski teha ettepaneku sõlmida 
lepinguid, mis käsitlevad andmemahtusid 
ja kiirusi, kui sellega ei kaasne mis tahes 
diskrimineerimist seoses internetisisu, 
rakenduste ja teenuste liigi ja laadiga.

Or. fr

Muudatusettepanek 170
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõppkasutajatel on vabadus sõlmida 
internetiühenduse teenuste pakkujatega 
lepinguid, mis käsitlevad andmemahtusid 

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

ja kiirusi, ning kasutada vastavalt 
andmemahtusid käsitlevatele lepingutele 
internetisisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujate pakkumisi, tingimusel et see ei 
mõjuta sisu, teenuseid, rakendusi ja 
ühenduvuse klassi.

Or. de

Muudatusettepanek 171
Regina Bastos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõppkasutajatel on vabadus sõlmida 
internetiühenduse teenuste pakkujatega 
lepinguid, mis käsitlevad andmemahtusid, 
kiirusi ja teenuste üldomadusi, nagu 
teenusekvaliteet, ning kasutada vastavalt 
andmemahtusid käsitlevatele lepingutele 
internetisisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujate pakkumisi.

Or. pt

Muudatusettepanek 172
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõppkasutajatel on vabadus sõlmida 
internetiühenduse teenuste pakkujatega 
lepinguid, mis käsitlevad andmemahtusid 
ja kiirusi, arvestades, et internetiühenduse 
teenuste pakkujatel on lubatud 
reklaamida üksnes väikseimat 
garanteeritud andmemahtu ja kiirust, 
mida nad suudavad pakkuda, ja mitte 
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suurimat kiirust.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Christian Engström

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 174
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 lõppkasutajale
parema teenusekvaliteediga eriteenuseid, 
mida osutatakse suletud, 
internetiprotokollist sõltumatu, piiratud 
kasutajaskonnaga elektroonilise 
sidevõrgu kaudu. Eriteenused ei tohi 
ühtida avatud interneti sisu, rakenduste 
või teenustega ning neid ei tohi pakkuda 
ega turustada avatud interneti 
asendajana. Kõiki IP alusel töötavaid 
teenuseid tuleb pakkuda parimal 
võimalikul viisil.
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Or. de

Muudatusettepanek 175
Jürgen Creutzmann

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 pakkuvatel 
ettevõtjatel ning sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujatel on vabadus pakkuda 
lõppkasutajatele parema 
teenusekvaliteediga eriteenuseid, mille 
osutamine ei halvenda korduvalt või 
pidevalt internetiühenduse teenuste üldist 
kvaliteeti. Riikide reguleerivad asutused 
tagavad, et lõppkasutajatel on nendele 
eriteenustele vaba juurdepääs.

Or. en

Selgitus

Ümber sõnastatud, et panna asjad loogilisse järjekorda, st et esiteks on pakkujad vabad 
pakkuma eriteenuseid, ja kui nad seda teevad, peaksid kasutajad olema vabad neid kasutama. 
Jällegi ei ole oluline mitte asjaolu, et kasutajad on vabad neid teenuseid kasutama, kuna nad 
oleksid ka ilma selle sätteta vabad seda tegema. Pigem on oluline rõhutada, et reguleerivad 
asutused peaksid saama neid õigusi jõustada.

Muudatusettepanek 176
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Üldsusele elektroonilise side teenuseid
pakkuvatel ettevõtjatel või sisu, rakenduste 
ja teenuste pakkujatel on lubatud lisaks 
avatud internetiühenduse teenustele 
pakkuda lõppkasutajatele eriteenuseid.
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pakkumises.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Catherine Stihler

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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 178
Christian Engström

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.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 179
Jürgen Creutzmann

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nagu eelmiste sätete puhul, on esimese lause lisaväärtus ebaselge, kuna pakkujad saavad 
nagunii omavahel eriteenustes kokku leppida. Oluline element, et üldiseid internetiühenduse 
teenuseid ei halvendataks, on lisatud eelmise lõigu muudatusettepanekusse.

Muudatusettepanek 180
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 

Piiratud kasutajaskonnale 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 tohi kahjustada
internetiühenduse teenuste kvaliteeti.
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üldkvaliteeti. Lisaks ei tohi see kahjustada 
olemasolevaid üldtunnustatud tehnilisi 
standardeid ega nende edasiarendamist. 
Juurdepääsu pakkujatele, kes pakuvad või 
turustavad ka eriteenuseid, kehtib avatud 
internetiühenduse teenuste pakkumise 
kohustus vastavalt artikli 2 lõikele 14. 
Nad ei tohi diskrimineerida teisi 
võrguoperaatori transporditeenusest 
sõltuvaid sisupakkujaid ning on 
kohustatud tagama transpordi 
läbipaistvuse ja turule vastavad hinnad.

Or. de

Selgitus

Võrgu neutraalsuse tõhusa tagamise kontekstis tuleb kindlustada, et eriteenuste osutamisega 
ei kahjustataks mingil moel parimal võimalikul viisil osutatavat internetiteenust.

Muudatusettepanek 181
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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.

Elektroonilise side teenuseid pakkuvad 
ettevõtjad või sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujad võivad lõppkasutajatele osutada 
eriteenuseid, tingimusel et neid pakutakse 
lisaks avatud internetiühendusele 
kvaliteedi tasemel, mis kajastab tehnika 
arengut, ja tingimusel, et need ei kahjusta
avatud internetiühenduse teenuste üldist 
toimimist, taskukohasust või kvaliteeti.
Eriteenuseid osutatakse üksnes juhul, kui 
võrgu võimsus on piisav selliste teenuste 
osutamiseks lisaks avatud 
internetiühendusele. Hallatud teenuste 
kasutuselevõtt nende toetamiseks 
lõppkasutajate või kommertspakkumiste 
sisu ja rakenduste pakkujate poolt peaks 
olema vabatahtlik ja mittediskrimineeriv.
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Or. en

Muudatusettepanek 182
Toine Manders

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.

Elektroonilise side teenuste pakkujatel või 
sisu, rakenduste ja teenuste pakkujatel 
lubatakse internetiühenduse teenuste 
kõrval osutada eriteenuseid, tingimusel et 
sellised pakkumised ei kahjusta 
internetiühenduse teenuseid ega nende 
toimivust, taskukohasust ega kvaliteeti 
viisil, mis ei ole ajutine.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Josef Weidenholzer

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.

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, ei asenda avalikult 
kättesaadavaid teenuseid ega piira 
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lõppkasutajate valikuvabadust.

Or. de

Muudatusettepanek 184
Catherine Stihler

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.

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 internetiühenduse 
teenuste kvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Malcolm Harbour

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et riigiasutused saaksid sellist 
võimalikku kahju hinnata, edastavad 
elektroonilise side teenuste pakkujad või 
sisu, rakenduste ja teenuste pakkujad 
riigiasutustele nende taotluse korral täpse 
teabe kahele teenuseliigile määratud 
võimsuse kohta.

Or. en



PE524.526v01-00 90/241 AM\1010616ET.doc

ET

Selgitus

See soovitatakse lisada arvamuse projekti muudatusettepanekule 7.

Muudatusettepanek 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolev artikkel ei piira nende liidu 
või siseriiklike õigusaktide kohaldamist, 
mis on seotud edastatud teabe, sisu, 
rakenduse või teenuste õiguspärasusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Koos seadusandliku sätte rakendamisega andmeedastuse haldamise alusena lubaks see 
diskrimineerida, halvendada või blokeerida mis tahes sisu, mida peetakse ELi või siseriiklike 
õigusaktide kohaselt õiguspäratuks. Need meetmed võivad ebaproportsionaalselt mõjutada 
lõppkasutaja õigusi side ja eraelu konfidentsiaalsusele ning andmekaitsele.

Muudatusettepanek 187
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolev artikkel ei piira nende liidu 
või siseriiklike õigusaktide kohaldamist, 
mis on seotud edastatud teabe, sisu, 
rakenduse või teenuste õiguspärasusega.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 188
Christian Engström
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõiki internetiteenuse pakkujate 
pakutavaid teenuseid käsitletakse 
ühtmoodi. Internetiteenuse pakkujad ei 
eelista üht teenust teisele.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Christian Engström

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

Or. en

Muudatusettepanek 190
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 kultuurisektorile ning kõigi 
tasandite valitsustele esitatakse täielik 
teave vastavalt direktiivi 2002/22/EÜ 
artikli 20 lõikele 2, artikli 21 lõikele 3 ja 
artiklile 21 a, sealhulgas teave mis tahes 
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kohaldatavate mõistlike andmeedastuse 
haldamise meetmete kohta, mis võivad 
mõjutada juurdepääsu teabele, sisule, 
rakendustele ja teenustele ning nende 
levitamist, nagu on määratletud lõigetes 1 
ja 2.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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

Or. de

Muudatusettepanek 192
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

välja jäetud
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andmeedastuse haldamise meetmed on 
läbipaistvad, mittediskrimineerivad, 
proportsionaalsed ja vajalikud selleks, et
a) rakendada õigusnormi või kohtuotsust 
või hoida ära või takistada raskeid 
kuritegusid;
b) säilitada võrgu, selle kaudu osutatavate 
teenuste ja lõppkasutajate lõppseadmete 
terviklikkus ja turvalisus;
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.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Internetiühenduse teenuste pakkujad ei 
piira lõikes 1 sätestatud vabadusi, 
blokeerides juurdepääsu teatavale sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
konkreetsetele kategooriatele, muutes 
need aeglasemaks, halvendades nende 
kvaliteeti või neid diskrimineerides või 
piirates, välja arvatud juhtudel, kui osutub 
vajalikuks kohaldada mõistlikke 
andmeedastuse haldamise meetmeid või 
rakendada kohtuotsust.

Andmeedastuse haldamise meetmeid 
käsitletakse mõistlikuna, kui neid 
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kasutatakse võrgus andmeedastuse 
tõhusamaks haldamiseks, et säilitada 
võrgu terviklikkus ja turvalisus, ning 
võrgus andmeedastuse tõhusamaks 
haldamiseks võrgu tõsise ülekoormuse 
kohatistel tõendatud juhtudel, tingimusel 
et samaväärset liiki andmeedastust 
käsitletakse ühtmoodi. Need meetmed on 
läbipaistvad, mittediskrimineerivad ja 
proportsionaalsed.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Internetiühenduse teenuste pakkujad ei 
piira lõppkasutajate lõikes 1 sätestatud 
õigusi ja 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

Or. de

Muudatusettepanek 195
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Internetiühenduse teenuste pakkujad ei 
piira lõikes 1 sätestatud õigust, 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

Or. fr

Muudatusettepanek 196
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lepingus kokkulepitud internetiühenduse 
teenuse andmemahtude, kiiruste või üldiste 
kvaliteedinäitajate piires ei piira 
internetiühenduse teenuste pakkujad lõikes 
1 sätestatud vabadusi, diskrimineerides 
teatavat sisu, rakendusi või teenuseid või
nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud juhtudel, kui osutub vajalikuks 
kohaldada mõistlikke andmeedastuse 
haldamise meetmeid. Mõistlikud 
andmeedastuse haldamise meetmed on 
läbipaistvad, mittediskrimineerivad, 
proportsionaalsed ja vajalikud eelkõige 
selleks, et

Or. en



PE524.526v01-00 96/241 AM\1010616ET.doc

ET

Selgitus

Lihtsam sõnastus ja andmeedastuse haldamise põhjuste loendi laiendamine. Ei ole 
ennustatav, kas muudes olukordades võib olla vajadus andmeedastuse haldamise järele. Kuna 
määruses on andmeedastuse haldamise puhul ette nähtud mitu liiki kaitsemeetmeid, näib, et 
loendi mitteammendavaks muutmine ei võimalda väärkasutusi.

Muudatusettepanek 197
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lepingus kokkulepitud internetiühenduse 
teenuse andmemahtude või kiiruste piires 
ei piira internetiühenduse teenuste 
pakkujad lõikes 1 sätestatud õigusi, 
eelkõige blokeerides juurdepääsu teatavale 
sisule, rakendustele või teenustele või 
nende konkreetsetele kategooriatele, 
muutes need aeglasemaks, halvendades 
nende kvaliteeti või neid diskrimineerides, 
välja arvatud juhtudel, kui osutub 
vajalikuks kohaldada mõistlikke 
võrguhaldamise meetmeid. Mõistlikud 
võrguhaldamise meetmed on asjakohased, 
läbipaistvad, mittediskrimineerivad, 
proportsionaalsed ja tõhusad. Samuti 
peavad need olema vajalikud selleks, et

Or. en

Muudatusettepanek 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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kuritegusid;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) rakendada õigusnormi või kohtuotsust;

Or. en

Selgitus

Tuleb rõhutada, et mis tahes sellise meetme puhul on olemas õiguslik alus või kohtuotsus.

Muudatusettepanek 200
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) rakendada õigusnormi või kohtuotsust;

Or. de

Muudatusettepanek 201
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 202
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 203
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 204
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 205
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) takistada pealesunnitud teabe edastamist 
lõppkasutajatele;

Or. en

Selgitus

Üldise tavana pakuvad pakkujad rämpspostifiltreid. Kasutajate sõnaselge nõusoleku 
nõudmine ei ole praktikas võimalik.

Muudatusettepanek 206
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 207
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Algse sõnastuse puhul saaksid pakkujad paradoksaalsel kombel olemasolevaid ülekoormusi 
vaid leevendada, aga mitte võtta esmajärjekorras meetmeid nende vältimiseks. Proaktiivsed 
ja ennetavad meetmed ei tohiks olla keelatud.

Muudatusettepanek 208
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selleks et pakkuda kliendile kvaliteetset teenindust ja töökindlat internetiühenduse teenust, 
tuleks võtta haldamismeetmeid, et vältida aegsasti andmeedastuse ülekoormust, või halvemal 
juhul vähendada selle mõju. Kui oodata ülekoormuse teket, halvendab see tõsiselt teenuse 
kvaliteeti ja tarbija kogemust ning nõuab samas äärmuslikumaid meetodeid andmeedastuse 
ülekoormuse probleemi lahendamiseks.
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Muudatusettepanek 209
Christian Engström

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 210
Josef Weidenholzer

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 IP päisest pärit andmete 
töötlemist, mis on käesolevas lõikes 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikud ja proportsionaalsed.

Or. de

Muudatusettepanek 211
Catherine Stihler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmeedastuse mõistlik haldamine
hõlmab vaid selliste andmete töötlemist, 

Mõistlik võrguhaldamine hõlmab vaid 
selliste andmete töötlemist, mis on 
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mis on käesolevas lõikes sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud ja 
proportsionaalsed.

käesolevas lõikes sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud ja 
proportsionaalsed.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Riikide reguleerivad asutused 
kehtestavad asjakohased kaebuste 
esitamise menetlused seoses 
internetiühenduse teenuse tõhususega 
lõppkasutajatele ning sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujatele.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

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

asutused jälgivad hoolikalt mõistlike 
andmeedastuse haldamise meetmete 
kohaldamist ja tagavad, et neid 
kohaldatakse kooskõlas artikli 23 lõikega 
5, võttes eelkõige arvesse käesoleva artikli 
lõikes 2 ja direktiivi 2002/22/EÜ artikli 21 
lõikes 3a osutatud BERECi suuniseid. 
Mõistlikud andmeedastuse haldamise 
meetmed vaadatakse korrapäraselt läbi, et 
võtta arvesse tehnoloogia arengut. Riikide 
reguleerivad asutused esitavad komisjonile 
ja BERECile iga-aastase aruande teostatud 
järelevalve ja tähelepanekute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Christian Engström

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 ja riikide 
andmekaitseasutused jälgivad hoolikalt ja 
tagavad, et lõppkasutajad saavad tõhusalt 
kasutada artiklite 23 lõigetes 1 ja 2 
sätestatud vabadusi ning et jätkuvalt on 
kättesaadaval mittediskrimineerivad 
internetiühenduse teenused, mille kvaliteet 
peegeldab tehnoloogia arengut. Riikide 
reguleerivad asutused ja riikide 
andmekaitseasutused esitavad komisjonile 
ja BERECile iga-aastase aruande teostatud 
järelevalve ja tähelepanekute kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 215
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 artiklite 23 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud õigusi, 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 sõna- ja teabevabadusele, keelelisele 
ja kultuurilisele mitmekesisusele, 
meediavabadusele ja meedia 
mitmekesisusele ning innovatsioonile. 
Riikide reguleerivad asutused esitavad 
komisjonile ja BERECile iga-aastase 
aruande teostatud järelevalve ja 
tähelepanekute kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

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 
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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.

tehnoloogia arengut ja mida ei kahjusta 
eriteenused. Nad jälgivad koostöös muude 
riikide pädevate asutustega ka eriteenuste 
mõju kultuurilisele mitmekesisusele, 
konkurentsile ja innovatsioonile. Riikide 
reguleerivad asutused avaldavad 
aastaaruandeid teostatud järelevalve ja 
tähelepanekute kohta ning esitavad need
komisjonile ja BERECile.

Or. en

(Tuleb jälgida, kuidas eriteenused suurendavad konkurentsi turul. Need aruanded peaksid 
olema üldsusele kättesaadavad.)

Muudatusettepanek 217
Franz Obermayr

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 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 avaldavad oma aruanded ja 
tagavad sellega, et need on kättesaadavad 
põhimõtteliselt kõigile turuosalistele.

Or. de

Selgitus

Et kontroll ja konkurents paremini toimiksid, peab lõppkasutajate käsutuses olema selge 
teave, mis annab neile ülevaate- ja võrdlusvõimaluse. Puudub põhjus, miks need aruanded 
tuleks esitada vaid komisjonile ja BERECile.
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Muudatusettepanek 218
Jürgen Creutzmann

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 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, 
tähelepanekute ja võetud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Josef Weidenholzer

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 

(1) Riikide reguleerivad asutused 
kontrollivad koostöös riiklike 
andmekaitseasutustega hoolikalt ja 
tagavad, et lõppkasutajad saavad tõhusalt 
kasutada artiklite 23 lõigetes 1 ja 2 
sätestatud õigusi ja vabadusi, et täidetakse 
artikli 23 lõiget 5 ning et jätkuvalt on 
kättesaadaval mittediskrimineerivad 
internetiühenduse teenused, mille kvaliteet 
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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.

peegeldab tehnoloogia arengut ja mida ei 
kahjusta eriteenused. Nad jälgivad 
koostöös muude riikide pädevate 
asutustega ka eriteenuste mõju 
kultuurilisele mitmekesisusele ja 
innovatsioonile, majandusele ja 
ühiskonnale. Riikide reguleerivad 
asutused ja riikide andmekaitseasutused
esitavad üldsusele, komisjonile, Euroopa 
andmekaitseinspektorile ja BERECile iga-
aastase aruande kontrollitegevuse ja 
tähelepanekute kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 220
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Selleks et vältida internetiühenduse 
teenuse 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.

Selleks et vältida internetiühenduse teenuse 
kvaliteedi üldist kahjustamist või et tagada 
lõppkasutajate võimalus pääseda juurde 
sisule või teabele, seda levitada või 
kasutada enda valitud rakendusi ja 
teenuseid, kehtestavad riikide reguleerivad 
asutused üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvatele ettevõtjatele teenusekvaliteedi 
asjakohased nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et vältida internetiühenduse teenuse 
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.

Selleks et vältida internetiühenduse teenuse 
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. Nende
miinimumnõuete kohaselt

Or. de

Selgitus

Sel viisil peaks olema tagatud, et avatud interneti kvaliteedialaste miinimumnõuetega ei 
kaasne kvaliteedi halvenemist. Peale selle surutaks vastasel juhul suurt ribalaiust vajavad 
teenused automaatselt pakkuja erisegmenti, sest ainult seal suudaksid need saavutada oma 
normaalse jõudluse. See kahjustaks kaudselt konkurentsi. 

Muudatusettepanek 222
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vastab pakutav avatud interneti 
ribalaius eriteenustele reserveeritud alaga 
seoses vähemalt samale tasemele;

Or. de

Muudatusettepanek 223
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tuleb internetiühendusega pakutavad 
mahud arvutada selle andmemahu alusel, 
mida edastatakse lairibaühenduse abil 
suurema osa kasutajate puhul statistiliselt 
mõistliku üheselt määratletud aja jooksul.

Or. de

Selgitus

„Statistiliselt mõistlik” peaks tagama selle, et määratletud ajavahemik oleks mõistliku, sisuka 
ja tasakaalustatud pikkusega, näiteks üks kuu, ega võimaldaks määratlusega seotud 
väärkasutamist, näiteks mõni tund öisel ajal.

Muudatusettepanek 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

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 
esitab pärast kõnealuse teabega tutvumist 
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 
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arvesse komisjoni märkusi või soovitusi 
ning edastavad komisjonile ja BERECile 
vastuvõetud nõuded.

märkusi või soovitusi ning edastavad 
komisjonile ja BERECile vastuvõetud 
nõuded.

Or. en

Selgitus

Tundub, et komisjoni meede on vajalik.

Muudatusettepanek 225
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui teenusepakkuja ei täida neid 
teenusekvaliteedi nõudeid, nagu on muu 
hulgas sätestatud artiklis 25, on 
lõppkasutajal õigus leping tühistada ja ta 
võib kasutada ka siseriiklikes õigusaktides 
ettenähtud õigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, milles määratakse kindlaks 
ühetaolised tingimused käesolevast 
artiklist riikide pädevatele asutustele 
tulenevate kohustuste rakendamiseks. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 227
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, milles määratakse kindlaks 
ühetaolised tingimused käesolevast artiklist 
riikide pädevatele asutustele tulenevate 
kohustuste rakendamiseks. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

3. Pärast sidusrühmadega konsulteerimist 
ja koostöös komisjoniga esitab BEREC 
suunised, milles määratakse kindlaks 
ühetaolised tingimused käesolevast artiklist 
riikide pädevatele asutustele tulenevate 
kohustuste rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
milles määratakse kindlaks ühetaolised 
tingimused käesolevast artiklist riikide 
pädevatele asutustele tulenevate kohustuste 
rakendamiseks. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 33 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

3. Komisjon võib pärast BERECi ja 
Euroopa andmekaitseinspektoriga 
konsulteerimist võtta vastu rakendusakte, 
milles määratakse kindlaks ühetaolised 
tingimused käesolevast artiklist riikide 
pädevatele asutustele tulenevate kohustuste 
rakendamiseks. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 33 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. de
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Muudatusettepanek 229
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib võtta vastu
rakendusakte, milles määratakse kindlaks 
ühetaolised tingimused käesolevast artiklist 
riikide pädevatele asutustele tulenevate 
kohustuste rakendamiseks. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

3. Komisjon võtab pärast BERECiga 
konsulteerimist vastu rakendusaktid, 
milles määratakse kindlaks ühetaolised 
tingimused käesolevast artiklist riikide 
pädevatele asutustele tulenevate kohustuste 
rakendamiseks. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 33 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Vaja on ühtset kohaldamist.

Muudatusettepanek 230
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 välja jäetud
Läbipaistvus ja teabe avaldamine

1. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad avaldavad, välja arvatud eraldi 
läbiräägitavate pakkumiste puhul, 
järgmise läbipaistva, võrreldava, piisava 
ja ajakohase teabe:
a) nende nimi, aadress ja kontaktandmed;
b) iga tariifikava kohta pakutavad 
teenused ja teenusekvaliteedi asjaomased 
parameetrid, kohaldatavad hinnad 
(tarbijatele koos maksudega) ning kõik 
kohaldatavad tasud (liitumine, 
kasutamine, hooldus ja võimalikud 
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lisatasud), samuti lõppseadmetega seotud 
kulud;
c) kehtivad tariifid seoses numbri või 
teenusega, mille suhtes kohaldatakse 
eraldi hinnatingimusi; 
d) nende poolt pakutavate teenuste 
kvaliteet vastavalt lõikes 2 sätestatud 
rakendusaktidele;
e) internetiühenduse teenused, nende 
pakkumise korral täpsustatakse järgmised 
andmed: 
i) tegelikult kasutada olev andmeside 
kiirus alla- ja üleslaadimiseks 
lõppkasutaja elukohaliikmesriigis, 
sealhulgas tipptundidel;
ii) võimalike kohaldatavate 
andmemahupiirangute tase; kättesaadava 
andmemahu ajutise või püsiva 
suurendamise hind; kohaldatava 
andmemahu piirangu korral andmemahu 
täieliku ärakasutamise järel kättesaadava 
andmeside kiirus ja selle maksumus; ja 
lõppkasutajate võimalused jälgida igal 
ajal oma tarbimise seisu;
iii) selge ja arusaadav selgitus selle kohta, 
kuidas andmemahu piirang, tegelik kiirus 
ja muud kvaliteediparameetrid ning 
parema teenusekvaliteediga eriteenuste 
samaaegne kasutamine võib avaldada 
praktilist mõju sisu, rakenduste ja 
teenuste kasutamisele;
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;
f) meetmed, mis on võetud selleks, et 
tagada puuetega lõppkasutajatele 
samaväärne juurdepääs, sealhulgas 
korrapäraselt ajakohastatud teave neile 
suunatud toodete ja teenuste üksikasjade 
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kohta;
g) lepingu tüüptingimused, sealhulgas 
lepingu minimaalne kestus, lepingu 
ennetähtaegse lõpetamise tingimused ja 
võimalikud seonduvad kulud, 
teenusepakkuja vahetamise ning numbri 
ja muude kontaktandmete liikuvusega 
seotud otsesed tasud ning hüvitamise 
kord, mida kohaldatakse teenusepakkuja 
vahetamisel tekkinud viivituste või 
kuritarvituste korral;
h) juurdepääs hädaabiteenusele ja teave 
helistaja asukoha kohta kõigi pakutavate 
teenuste puhul, võimalikud piirangud 
direktiivi 2002/22/EÜ artikli 26 kohaste 
hädaabiteenuste osutamisele ja nendega 
kaasnevad muudatused;
i) universaalteenusega seotud õigused, 
sealhulgas vajaduse korral direktiivi 
2002/22/EÜ I lisas nimetatud vahendid ja 
teenused.
Teave avaldatakse selgel, arusaadaval ja 
kergesti kättesaadaval kujul selle 
liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes 
keeltes, kus teenust pakutakse, ja seda 
ajakohastatakse korrapäraselt. See teave 
esitatakse taotluse korral enne avaldamist 
asjaomastele riigi reguleerivatele 
asutustele. Tarbijate ja teiste 
lõppkasutajate suhtes kohaldatavate 
tingimuste erinevusest antakse sõnaselgelt 
teada. 
2. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, millega täpsustatakse 
internetiühenduse teenuste kiiruse 
mõõtmise meetodid, teenusekvaliteedi 
parameetrid ja nende mõõtmise meetodid, 
avaldatava teabe sisu, vorm ja 
avaldamisviis, sealhulgas võimalikud 
kvaliteedi sertifitseerimise mehhanismid. 
Komisjon võib võtta arvesse direktiivi 
2002/22/EÜ III lisas sätestatud 
parameetreid, määratlusi ja 
mõõtmismeetodeid. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 33 lõikes 
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2 osutatud kontrollimenetlusega. 
3. Lõppkasutajad pääsevad juurde 
sõltumatu hindamise vahenditele, mis 
võimaldavad neil võrrelda elektroonilise 
side võrkudele juurdepääsu ja teenuste 
tõhusust ja alternatiivsete 
kasutusmudelite kulusid. Selleks 
koostavad liikmesriigid interaktiivsete 
veebisaitide, juhiste või samalaadsete 
vahendite jaoks vabatahtliku 
sertifitseerimise kava. Sertifitseerimine 
toimub objektiivsete, läbipaistvate ja 
proportsionaalsete nõuete alusel, eriti 
võetakse arvesse sõltumatust üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvast ettevõtjast, 
arusaadava keele kasutamist, täieliku ja 
ajakohase teabe esitamist ning tõhusa 
kaebuste käsitlemise menetluse 
kohaldamist. Kui sertifitseeritud 
võrdlusvahendid ei ole turul tasuta või 
mõistliku hinnaga kättesaadaval, teevad 
riikide reguleerivad asutused või muud 
pädevad asutused sellised vahendid 
kättesaadavaks ise või kolmandate isikute 
kaudu, järgides sertifitseerimise nõudeid. 
Üldsusele elektroonilist sidet pakkuva 
ettevõtja avaldav teave on 
võrdlusvahendite kasutamiseks tasuta 
kättesaadav.
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:
a) kõige levinumad viisid elektroonilise 
side teenuste kasutamiseks 
ebaseaduslikuks tegevuseks või kahjuliku 
sisu levitamiseks, eriti kui see võib 
ohustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, 
sealhulgas andmekaitse õiguste, 
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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.

Or. en

Selgitus

Viidud uuesti üle direktiivi 2002/22/EÜ.

Muudatusettepanek 231
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 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 kasutada olev 
andmesidekiirus alla- ja üleslaadimise 
puhul tipptundidel;

Or. en
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Muudatusettepanek 233
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 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 
tipptundidel; vajaduse korral viidatakse 
piirkondlikele negatiivsetele 
kõrvalekalletele, mis tulenevad 
võrgutehnoloogia halvast kvaliteedist;

Or. de

Selgitus

Ei ole võimalik luua standardseid teenuseid, mis arvestaks kõiki piirkondlikke 
võrgutehnoloogia kvaliteeditingimusi. Klienti tuleb aga vajaduse korral teavitada, et kiirused 
võivad võrgust tingitult piirkonniti oluliselt erineda.

Muudatusettepanek 234
Franz Obermayr

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) võimalike kohaldatavate andmemahu 
piirangute tase; kättesaadava andmemahu 
ajutise või püsiva suurendamise hind; 
kohaldatava andmemahu piirangu korral 
andmemahu täieliku ärakasutamise järel 
kättesaadava andmeside kiirus ja selle 
maksumus; ja lõppkasutajate võimalused 
jälgida igal ajal oma tarbimise seisu;

ii) võimalike kohaldatavate andmemahu 
piirangute tase; andmemahtudes 
sisalduvad teenused ja eriteenused; 
kättesaadava andmemahu ajutise või 
püsiva suurendamise hind; kohaldatava 
andmemahu piirangu korral andmemahu 
täieliku ärakasutamise järel kättesaadava 
andmeside kiirus ja selle maksumus; ja
lõppkasutajate võimalused jälgida igal ajal 
oma tarbimise seisu;

Or. de
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Selgitus

See oluline teave tuleks lisada.

Muudatusettepanek 235
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) selge ja arusaadav selgitus selle kohta, 
kuidas andmemahu piirang, tegelik kiirus 
ja muud kvaliteediparameetrid ning 
parema teenusekvaliteediga eriteenuste 
samaaegne kasutamine võib avaldada 
praktilist mõju sisu, rakenduste ja teenuste 
kasutamisele;

iii) selge ja arusaadav selgitus selle kohta, 
kuidas andmemahu piirang, tegelik
kasutada olev kiirus ja muud 
kvaliteediparameetrid võivad avaldada 
praktilist mõju sisu, rakenduste ja teenuste 
kasutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) lepingu tüüptingimused, sealhulgas 
lepingu minimaalne kestus, lepingu 
ennetähtaegse lõpetamise tingimused ja 
võimalikud seonduvad kulud, 
teenusepakkuja vahetamise ning numbri ja 
muude kontaktandmete liikuvusega seotud 
otsesed tasud ning hüvitamise kord, mida 
kohaldatakse teenusepakkuja vahetamisel 
tekkinud viivituste või kuritarvituste 
korral;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 237
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave avaldatakse selgel, arusaadaval ja 
kergesti kättesaadaval kujul selle 
liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes 
keeltes, kus teenust pakutakse, ja seda 
ajakohastatakse korrapäraselt. See teave 
esitatakse taotluse korral enne avaldamist 
asjaomastele riigi reguleerivatele 
asutustele. Tarbijate ja teiste lõppkasutajate 
suhtes kohaldatavate tingimuste 
erinevusest antakse sõnaselgelt teada.

Teave avaldatakse selgel, arusaadaval ja 
kergesti kättesaadaval kujul selle 
liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes 
keeltes, kus teenust pakutakse, ja seda 
ajakohastatakse korrapäraselt. See teave 
esitatakse taotluse korral enne avaldamist 
asjaomastele riigi reguleerivatele 
asutustele. Riikide andmekaitseasutused 
võivad tutvuda andmeedastuse haldamise 
meetmetega. Tarbijate ja teiste 
lõppkasutajate suhtes kohaldatavate 
tingimuste erinevusest antakse sõnaselgelt 
teada.

Or. de

Muudatusettepanek 238
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave avaldatakse selgel, arusaadaval ja 
kergesti kättesaadaval kujul selle 
liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes 
keeltes, kus teenust pakutakse, ja seda 
ajakohastatakse korrapäraselt. See teave 
esitatakse taotluse korral enne avaldamist 
asjaomastele riigi reguleerivatele 
asutustele. Tarbijate ja teiste lõppkasutajate 
suhtes kohaldatavate tingimuste 
erinevusest antakse sõnaselgelt teada.

Teave avaldatakse kliendile mõeldud 
standardsel teabelehel selgel, arusaadaval 
ja kergesti kättesaadaval kujul selle 
liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes 
keeltes, kus teenust pakutakse, ja seda 
ajakohastatakse korrapäraselt. See teave 
esitatakse taotluse korral enne avaldamist 
asjaomastele riigi reguleerivatele 
asutustele. Tarbijate ja teiste lõppkasutajate 
suhtes kohaldatavate tingimuste 
erinevusest antakse sõnaselgelt teada ja 
selle sedastamiseks ei tohi kasutada 
joonealuseid viiteid ega üldtingimusi.
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Or. de

Selgitus

Sellist põhilist klienditeavet ei tohi esitada ähmaselt või keeruliselt, mistõttu aitab 
standarditud kliendileht kaasa sellele, et see tähtis teave ei ilmuks üldtingimustes või 
joonealuses viites. Samamoodi peaks see kehtima tarbijate ja teiste lõppkasutajate suhtes 
kohaldatavate tingimuste oluliste erinevuste suhtes.

Muudatusettepanek 239
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave avaldatakse selgel, arusaadaval ja 
kergesti kättesaadaval kujul selle 
liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes 
keeltes, kus teenust pakutakse, ja seda 
ajakohastatakse korrapäraselt. See teave 
esitatakse taotluse korral enne avaldamist 
asjaomastele riigi reguleerivatele 
asutustele. Tarbijate ja teiste 
lõppkasutajate suhtes kohaldatavate 
tingimuste erinevusest antakse sõnaselgelt 
teada.

Teave avaldatakse selgel, arusaadaval ja 
kergesti kättesaadaval kujul selle
liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes 
keeltes, kus teenust pakutakse, ja seda 
ajakohastatakse korrapäraselt. See teave 
esitatakse taotluse korral enne avaldamist 
asjaomastele riigi reguleerivatele 
asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, millega täpsustatakse 
internetiühenduse teenuste kiiruse 
mõõtmise meetodid, teenusekvaliteedi 
parameetrid ja nende mõõtmise meetodid, 
avaldatava teabe sisu, vorm ja 

välja jäetud
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avaldamisviis, sealhulgas võimalikud 
kvaliteedi sertifitseerimise mehhanismid. 
Komisjon võib võtta arvesse direktiivi 
2002/22/EÜ III lisas sätestatud 
parameetreid, määratlusi ja 
mõõtmismeetodeid. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 33 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, millega täpsustatakse
internetiühenduse teenuste kiiruse 
mõõtmise meetodid, teenusekvaliteedi 
parameetrid ja nende mõõtmise meetodid, 
avaldatava teabe sisu, vorm ja 
avaldamisviis, sealhulgas võimalikud
kvaliteedi sertifitseerimise mehhanismid. 
Komisjon võib võtta arvesse direktiivi 
2002/22/EÜ III lisas sätestatud 
parameetreid, määratlusi ja 
mõõtmismeetodeid. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 33 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

2. Pärast sidusrühmadega konsulteerimist 
ja koostöös komisjoniga esitab BEREC 
üldsuunised internetiühenduse teenuste 
kiiruse mõõtmise meetodite, 
teenusekvaliteedi parameetrite (muu 
hulgas keskmiste ja väljareklaamitud 
kiiruste võrdlus; kasutajate hinnang 
kvaliteedile) ja nende mõõtmise meetodite 
kohta, avaldatava teabe sisu, vormi ja 
avaldamisviisi, sealhulgas võimalike
kvaliteedi sertifitseerimise mehhanismide 
kohta. Komisjon võib võtta arvesse 
direktiivi 2002/22/EÜ III lisas sätestatud 
parameetreid, määratlusi ja 
mõõtmismeetodeid.

Or. en

Selgitus

BEREC on selles valdkonnas juba esitanud suuniseid ning see on asjakohane asutus 
väljastama mis tahes täiendavaid vajalikke suuniseid. Pealegi on vaja näidata mobiilvõrkude 
tehnilisi erinevusi – kus ei saa mõõta tegelikke kiirusi / ülekoormust ja mis varieeruvad, 
olenevalt eri teguritest, nagu kärjes olevate inimeste arv, kasutatav seade jne.
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Muudatusettepanek 242
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib võtta vastu
rakendusakte, millega täpsustatakse
internetiühenduse teenuste kiiruse 
mõõtmise meetodid, teenusekvaliteedi 
parameetrid ja nende mõõtmise meetodid, 
avaldatava teabe sisu, vorm ja 
avaldamisviis, sealhulgas võimalikud 
kvaliteedi sertifitseerimise mehhanismid. 
Komisjon võib võtta arvesse direktiivi 
2002/22/EÜ III lisas sätestatud 
parameetreid, määratlusi ja 
mõõtmismeetodeid. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 33 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

2. Pärast kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerimist võtab 
BEREC vastu internetiühenduse teenuste 
kiiruse mõõtmise meetodid, 
teenusekvaliteedi parameetrid ja nende 
mõõtmise meetodid, avaldatava teabe sisu, 
vorm ja avaldamisviis, sealhulgas 
võimalikud kvaliteedi sertifitseerimise 
mehhanismid. BEREC võib võtta arvesse 
direktiivi 2002/22/EÜ III lisas sätestatud 
parameetreid, määratlusi ja 
mõõtmismeetodeid. Komisjonile antakse 
rakendusaktidega õigus võtta vastu
BERECi ettepanekud eespool esitatud 
mõõtmismeetodite kohta kooskõlas artikli 
33 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõppkasutajad pääsevad juurde 
sõltumatu hindamise vahenditele, mis 
võimaldavad neil võrrelda elektroonilise 
side võrkudele juurdepääsu ja teenuste 
tõhusust ja alternatiivsete kasutusmudelite 
kulusid. Selleks koostavad liikmesriigid 
interaktiivsete veebisaitide, juhiste või 
samalaadsete vahendite jaoks vabatahtliku 
sertifitseerimise kava. Sertifitseerimine 
toimub objektiivsete, läbipaistvate ja 
proportsionaalsete nõuete alusel, eriti 

3. Lõppkasutajad pääsevad juurde 
sõltumatu hindamise vahenditele, mis 
võimaldavad neil võrrelda elektroonilise 
side võrkudele juurdepääsu ja teenuste 
tõhusust ja alternatiivsete kasutusmudelite 
kulusid. Selleks koostavad liikmesriigid 
pärast kõigi asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist interaktiivsete 
veebisaitide, juhiste või samalaadsete 
vahendite jaoks vabatahtliku 
sertifitseerimise kava. Sertifitseerimine 
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võetakse arvesse sõltumatust üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvast ettevõtjast, 
arusaadava keele kasutamist, täieliku ja 
ajakohase teabe esitamist ning tõhusa 
kaebuste käsitlemise menetluse 
kohaldamist. Kui sertifitseeritud 
võrdlusvahendid ei ole turul tasuta või 
mõistliku hinnaga kättesaadaval, teevad 
riikide reguleerivad asutused või muud 
pädevad asutused sellised vahendid 
kättesaadavaks ise või kolmandate isikute 
kaudu, järgides sertifitseerimise nõudeid.
Üldsusele elektroonilist sidet pakkuva 
ettevõtja avaldav teave on 
võrdlusvahendite kasutamiseks tasuta 
kättesaadav.

toimub objektiivsete, läbipaistvate ja 
proportsionaalsete nõuete alusel, eriti 
võetakse arvesse sõltumatust üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvast ettevõtjast, 
arusaadava keele kasutamist, täieliku ja 
ajakohase teabe esitamist, tõhusa kaebuste 
käsitlemise menetluse kohaldamist. 
Üldsusele elektroonilist sidet pakkuva 
ettevõtja avaldav teave on 
võrdlusvahendite kasutamiseks tasuta 
kättesaadav.

Võimaluse korral kasutatakse eespool 
nimetatud sõltumatute hindamisvahendite 
alusena olemasolevaid võrdluseks 
kasutatavaid veebisaite.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõppkasutajad pääsevad juurde 
sõltumatu hindamise vahenditele, mis 
võimaldavad neil võrrelda elektroonilise 
side võrkudele juurdepääsu ja teenuste 
tõhusust ja alternatiivsete kasutusmudelite 
kulusid. Selleks koostavad liikmesriigid 
interaktiivsete veebisaitide, juhiste või 
samalaadsete vahendite jaoks vabatahtliku 
sertifitseerimise kava. Sertifitseerimine 
toimub objektiivsete, läbipaistvate ja 
proportsionaalsete nõuete alusel, eriti 
võetakse arvesse sõltumatust üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvast ettevõtjast, 
arusaadava keele kasutamist, täieliku ja 

3. Lõppkasutajad pääsevad juurde 
sõltumatu hindamise vahenditele, mis 
võimaldavad neil võrrelda elektroonilise 
side võrkudele juurdepääsu ja teenuste 
tõhusust ja alternatiivsete kasutusmudelite 
kulusid. Selleks koostavad liikmesriigid 
interaktiivsete veebisaitide, juhiste või 
samalaadsete vahendite jaoks vabatahtliku 
sertifitseerimise kava. Sertifitseerimine 
toimub objektiivsete, läbipaistvate ja 
proportsionaalsete nõuete alusel, eriti 
võetakse arvesse sõltumatust üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvast ettevõtjast, 
arusaadava keele kasutamist, täieliku ja 
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ajakohase teabe esitamist ning tõhusa 
kaebuste käsitlemise menetluse 
kohaldamist. Kui sertifitseeritud 
võrdlusvahendid ei ole turul tasuta või 
mõistliku hinnaga kättesaadaval, teevad 
riikide reguleerivad asutused või muud 
pädevad asutused sellised vahendid 
kättesaadavaks ise või kolmandate isikute 
kaudu, järgides sertifitseerimise nõudeid. 
Üldsusele elektroonilist sidet pakkuva 
ettevõtja avaldav teave on 
võrdlusvahendite kasutamiseks tasuta 
kättesaadav.

ajakohase teabe esitamist ning tõhusa 
kaebuste käsitlemise menetluse 
kohaldamist. Kui sertifitseeritud 
võrdlusvahendid ei ole turul tasuta või 
mõistliku hinnaga kättesaadaval, teevad 
riikide reguleerivad asutused või muud 
pädevad asutused, võttes arvesse avatud 
lähtekoodiga tarkvara, sellised vahendid 
kättesaadavaks ise või kolmandate isikute 
kaudu, järgides sertifitseerimise nõudeid. 
Üldsusele elektroonilist sidet pakkuva 
ettevõtja avaldav teave on 
võrdlusvahendite kasutamiseks tasuta ja 
üldsusele avatud vormingus kättesaadav.

Or. de

Muudatusettepanek 245
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4 – sissejuhatav osa

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:

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

Or. en

Muudatusettepanek 246
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4 – sissejuhatav osa
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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:

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 
eelkõige hõlmata teavet ja vahendeid, mis 
on suunatud kaitseks elektroonilise side 
teenuste kasutamisega kaasneva isikute 
turvalisuse ohustamise või isikuandmetele 
ebaseadusliku juurdepääsu eest.

Or. de

Muudatusettepanek 247
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Erasektorit, täitev- ja kohtuvõimu ei tohi omavahel segi ajada. Siinkohal puuduks õiguslik 
järelevalveasutus. Täitevvõimu esindaksid siis kohtuvõim ja erasektor.
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Muudatusettepanek 248
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Säte viidud artikli 25 lõikesse 4.

Muudatusettepanek 249
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) elektroonilise side teenuste 
kasutamisega kaasneva isikute turvalisuse 
ja isikuandmetele ebaseadusliku 
juurdepääsu vastased kaitsevahendid, sh 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjate 
rakendatud meetmed ja nende mis tahes 
mõju isikuandmete kaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 välja jäetud
Lepingutega seotud teavitamisnõuded

1. Enne kui üldkasutatava elektroonilise 
side võrkudega ühenduse pakkumist või 
üldkasutatavaid elektroonilise side 
teenuseid käsitlev leping muutub 
siduvaks, esitavad üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad tarbijatele ja 
teistele lõppkasutajatele, välja arvatud 
juhul, kui nad on sõnaselgelt teisiti kokku 
leppinud, vähemalt järgmise teabe:
a) teenusepakkuja nimi, aadress ja 
kontaktandmed ning aadress ja 
kontaktandmed võimalike kaebuste 
esitamiseks, kui see on erinev;
b) osutatavate teenuste peamised näitajad, 
sealhulgas eelkõige järgmised andmed:
i) iga tariifikava kohta pakutavad 
teenused, nende andmeside maht ja kõik 
asjakohased teenusekvaliteedi 
parameetrid, sealhulgas ühenduse 
esmakordse loomise aeg;
ii) kas ja millistes liikmesriikides 
pakutakse juurdepääsu hädaabiteenustele 
ja teavet helistaja asukoha kohta ning 
võimalikud piirangud direktiivi 
2002/22/EÜ artikli 26 kohasele 
hädaabiteenuste osutamisele;
iii) pakutavate müügijärgsete teenuste, 
hooldusteenuste ja kliendile pakutavate 
tugiteenuste liigid, nende teenuste 
tingimused ja tasud ning nende tellimise 
viisid;
iv) kõik teenusepakkuja poolt tarnitud 
lõppseadme kasutamisele kehtestatud 
piirangud, sealhulgas teave lõppseadme 
luku desaktiveerimise ja võimalike tasude 
kohta neil juhtudel, mil leping lõpetatakse 
enne lepingu minimaalse kestuse lõppu;
c) hindade ja tariifide üksikasjad 
(tarbijatele koos maksudega ja võimalike 
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lisatasudega) ning võimalused ajakohase 
teabe saamiseks kõigi nõutavate tariifide 
ja tasude kohta; 
d) võimalikud makseviisid ja makseviisist 
tulenevad kulude erinevused ning 
olemasolevad võimalused tagada arve 
läbipaistvus ja jälgida tarbimise määra;
e) lepingu kestus ning selle pikendamise 
ja lõpetamise tingimused, sealhulgas
i) soodustingimuste kasutamiseks vajalik 
miinimumkasutus või minimaalne kestus;
ii) kõik teenusepakkuja vahetamise ning 
numbri ja muude kontaktandmete 
liikuvusega seotud kulud, sealhulgas 
hüvitamise kord, mida kohaldatakse 
teenusepakkuja vahetamisel tekkinud 
viivituste või kuritarvituste korral; 
iii) lepingu ennetähtaegse lõpetamisega 
seonduvad kulud, sealhulgas 
lõppseadmega seotud kulude võimalik 
hüvitamine (tavapärase kulumi 
arvestamise meetodi alusel) ja muud 
soodustused (pro rata temporis 
põhimõttel);
f) võimalikud hüvitised ja tagasimakse 
kord, sealhulgas selgesõnaline viide 
lõppkasutaja seadusjärgsetele õigustele, 
mida kohaldatakse, kui teenusekvaliteet ei 
ole kokkulepitud tasemel; 
g) direktiivi 2002/22/EÜ artikli 25 kohase 
kohustuse korral lõppkasutaja otsus selle 
kohta, kas ta soovib oma isikuandmete 
lisamist kataloogi, ning asjaomased 
andmed;
h) puuetega lõppkasutajate puhul neile 
suunatud toodete ja teenuste üksikasjad; 
i) vaidluste, sealhulgas piiriüleste 
vaidluste lahendamise menetluse 
algatamise viisid vastavalt direktiivi 
2002/22/EÜ artiklile 34 ja käesoleva 
määruse artiklile 22;
j) millist liiki meetmeid võib 
teenusepakkuja võtta turvaintsidentide, 
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terviklikkuse rikkumise või turvaohtude 
puhul.
2. Kui lõppkasutajaga, kes ei ole tarbija, 
ei ole kokku lepitud teisiti, esitavad 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lõppkasutajatele lisaks lõikes 1 
sätestatule vähemalt järgmise 
internetiühenduse teenustega seonduva 
teabe:
a) võimalike kohaldatavate andmemahu 
piirangute tase; kättesaadava andmemahu 
ajutise või püsiva suurendamise hind; 
kohaldatava andmemahu piirangu korral 
andmemahu täieliku ärakasutamise järel 
kättesaadava andmeside kiirus ja selle 
maksumus; ja lõppkasutajate võimalused 
jälgida igal ajal oma tarbimise seisu; 
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;
c) muud teenusekvaliteedi parameetrid;
d) teave menetluste kohta, mille 
teenusepakkuja on kehtestanud 
võrguühenduses toimuva liikluse 
mõõtmiseks ja kohandamiseks, et hoida 
ära võrgu ülekoormatust, ning teave selle 
kohta, kuidas need menetlused võivad 
mõjutada teenusekvaliteeti ja 
isikuandmete kaitset;
e) selge ja arusaadav selgitus selle kohta, 
kuidas andmemahu piirang, tegelik kiirus 
ja muud teenusekvaliteedi parameetrid 
ning parema teenusekvaliteediga 
eriteenuste samaaegne kasutamine võib 
avaldada praktilist mõju sisu, rakenduste 
ja teenuste kasutamisele.
3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud teave 
esitatakse selgel, arusaadaval ja kergesti 
kättesaadaval kujul lõppkasutaja 
asukohaliikmesriigi ametlikus keeles ja 
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seda ajakohastatakse korrapäraselt. See 
teave moodustab lepingu lahutamatu osa, 
mida võib muuta ainult juhul, kui 
lepingupooled on sõnaselgelt selles kokku 
leppinud. Lõppkasutaja saab lepingu 
kirjaliku koopia.
4. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, milles täpsustatakse lõikes 
2 nimetatud teavitamisnõuete üksikasjad. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. 
5. Asjaomaste riigiasutuste nõudmisel 
sisaldab leping teavet, mille asjaomased 
asutused esitavad sel eesmärgil ja mis 
käsitleb elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste kasutamist ebaseaduslikuks 
tegevuseks või kahjustava sisu 
levitamiseks ning osutatava teenuse puhul 
asjakohaseid kaitseviise artikli 25 lõikes 4 
osutatud isikute turvalisuse tagamiseks ja 
isikuandmete ebaseadusliku töötlemise 
ohu vastu.

Or. en

Selgitus

Viidud uuesti üle direktiivi 2002/22/EÜ.

Muudatusettepanek 251
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) kogu vajalik tehniline teave tasuta 
lõppkasutaja jaoks, mis võimaldab valitud 
lõppseadmeid kasutada;

Or. en
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Muudatusettepanek 252
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hindade ja tariifide üksikasjad 
(tarbijatele koos maksudega ja võimalike 
lisatasudega) ning võimalused ajakohase 
teabe saamiseks kõigi nõutavate tariifide ja 
tasude kohta;

c) hindade ja tariifide üksikasjad, sh 
maksud ja lisatasud, mida võidakse 
kohaldada, ning võimalused ajakohase 
teabe saamiseks kõigi nõutavate tariifide ja 
tasude kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 253
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) lepingu ennetähtaegse lõpetamisega 
seonduvad kulud, sealhulgas lõppseadmega 
seotud kulude võimalik hüvitamine 
(tavapärase kulumi arvestamise meetodi 
alusel) ja muud soodustused (pro rata 
temporis põhimõttel);

iii) lepingu ennetähtaegse lõpetamisega 
seonduvad kulud, sealhulgas lõppseadmega 
seotud kulude võimalik hüvitamine 
tavapärase kulumi arvestamise meetodi 
alusel ja muud soodustused pro rata 
temporis põhimõttel;

Or. en

Muudatusettepanek 254
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) võimalikud hüvitised ja tagasimakse 
kord, sealhulgas selgesõnaline viide 
lõppkasutaja seadusjärgsetele õigustele, 

f) võimalikud hüvitised ja tagasimakse 
kord, sealhulgas selgesõnaline viide
lõppkasutaja seadusjärgsetele õigustele, 
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mida kohaldatakse, kui teenusekvaliteet ei 
ole kokkulepitud tasemel;

mida kohaldatakse, kui teenusekvaliteet ei 
ole kokkulepitud tasemel, sealhulgas õigus 
leping lõpetada;

Or. en

Muudatusettepanek 255
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) direktiivi 2002/22/EÜ artikli 25 kohase 
kohustuse korral lõppkasutaja otsus selle 
kohta, kas ta soovib oma isikuandmete 
lisamist kataloogi, ning asjaomased 
andmed;

g) direktiivi 2002/22/EÜ artikli 25 kohase 
kohustuse korral lõppkasutaja otsus selle 
kohta, kas ta soovib oma isikuandmete 
lisamist kataloogi, ning asjaomased 
andmed; lõppkasutajaid tuleks kooskõlas 
direktiivi 2002/58/EÜ artikliga 12 
teavitada ka kõnealuse kataloogi 
eesmärkidest ja nende andmete 
kasutamisest otsingufunktsioonides ning 
lõppkasutajatele tuleks anda teavet nende 
õiguste kasutamise üksikasjade kohta 
selleks, et selles kataloogis oma 
isikuandmeid kinnitada või parandada või 
neid sealt eemaldada;

Or. en

Muudatusettepanek 256
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) millist liiki meetmeid võib 
teenusepakkuja võtta turvaintsidentide, 
terviklikkuse rikkumise või turvaohtude 
puhul.

j) millist liiki meetmeid võib 
teenusepakkuja võtta turvaintsidentide, 
terviklikkuse rikkumise või turvaohtude 
puhul. See teave sisaldab teavet sellistes 
meetmetes sisalduvate side 
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kontrollimeetodite kohta ning nende mõju 
kohta lõppkasutaja eraelu puutumatusele 
ja andmekaitseõigustele:

Or. en

Muudatusettepanek 257
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) millist liiki meetmeid võib 
teenusepakkuja võtta turvaintsidentide, 
terviklikkuse rikkumise või turvaohtude 
puhul.

j) millist liiki meetmeid võib 
teenusepakkuja võtta turvaintsidentide, 
terviklikkuse rikkumise või turvaohtude 
puhul, nende meetmete tehniline 
toimimisviis ja artikli 25 lõikes 5 
määratletud eesmärgid. Samuti tuleks 
siinkohal kirjeldada nende meetmete 
mõju andmekaitsele ja lõppkasutaja 
eraelu puutumatusele.

Or. de

Muudatusettepanek 258
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt j – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) lõppkasutaja isikuandmete töötlemise 
eesmärgid ja nende põhjendused.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Christian Engström



PE524.526v01-00 134/241 AM\1010616ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui leping hõlmab internetiühenduse ja 
andmesideteenuste osutamist, siis lisaks 
esimeses lõigus osutatud teabele sisaldab 
see leping järgmist teavet:
a) üksikasjad väikeste andmemahtude 
hinnakujunduse kavade kohta, suurte 
andmemahtude hinnakujunduse kavade 
kohta ning mis tahes kohaldatavate 
piirmäärade kohta. Piirmäära ületavate 
andmemahtude puhul võidakse kohaldada 
juhtumipõhiselt väikeste või suurte 
andmemahtude hinnakujundust ning mis 
tahes andmeedastuskiiruse piiranguid;
b) kuidas lõppkasutajad saavad oma 
tarbimise hetkeseisu jälgida ja määratleda 
eelistatud tarbimispiirangu määr;
c) tegelikult kättesaadavad andmete alla-
ja üleslaadimiskiirused lõppkasutaja 
põhiasukohas ning tagatud 
miinimumkiirused;
d) muud teenusekvaliteedi parameetrid, 
nagu need on käesolevas määruses 
määratletud; samuti võivad liikmesriigid 
kehtestada täiendavaid parameetreid;
e) selge ja arusaadav selgitus selle kohta, 
kuidas kõik andmemahu piirangud, 
tegelikult kättesaadavad kiirused ja muud 
teenusekvaliteedi parameetrid võivad 
omada praktilist mõju sisurakenduste ja -
teenuste kasutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võimalike kohaldatavate andmemahu 
piirangute tase; kättesaadava andmemahu 
ajutise või püsiva suurendamise hind; 
kohaldatava andmemahu piirangu korral 
andmemahu täieliku ärakasutamise järel 
kättesaadava andmeside kiirus ja selle 
maksumus; ja lõppkasutajate võimalused 
jälgida igal ajal oma tarbimise seisu;

a) võimalike kohaldatavate andmemahu 
piirangute tase; andmemahtudes 
sisalduvad teenused ja eriteenused; 
kättesaadava andmemahu ajutise või 
püsiva suurendamise hind; kohaldatava 
andmemahu piirangu korral andmemahu 
täieliku ärakasutamise järel kättesaadava 
andmeside kiirus ja selle maksumus; ja 
lõppkasutajate võimalused jälgida igal ajal 
oma tarbimise seisu;

Or. de

Selgitus

Võrdluseks artikkel 25.

Muudatusettepanek 261
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 
kiirusevahemikud, keskmine kiirus ja 
kiirus tipptundidel ning kolmandatele 
isikutele raadiovõrgu kaudu juurdepääsu 
võimaldamise võimalik mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 262
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) selge ja arusaadav selgitus selle kohta, 
kuidas andmemahu piirang, tegelik kiirus 
ja muud teenusekvaliteedi parameetrid 
ning parema teenusekvaliteediga 
eriteenuste samaaegne kasutamine võib
avaldada praktilist mõju sisu, rakenduste ja 
teenuste kasutamisele.

e) selge ja arusaadav selgitus selle kohta, 
kuidas andmemahu piirang, tegelik kiirus 
ja muud teenusekvaliteedi parameetrid 
võivad avaldada praktilist mõju sisu, 
rakenduste ja teenuste kasutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad säilitada või 
vastu võtta täiendavaid nõudeid seoses 
lepingutega, mille suhtes kohaldatakse 
käesolevat artiklit.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõppkasutajal on õigus näha kõiki 
ettevõtja kogutud isikuandmeid ja need 
kustutada.

Or. de
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Muudatusettepanek 265
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 välja jäetud
Tarbimise kontroll

1. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad pakuvad lõppkasutajatele 
võimalust valida tasuta selline moodus, 
mis annab teavet erinevate elektrooniliste 
teenuste kogutarbimise kohta selles 
vääringus, milles lõppkasutajale arve 
esitatakse. Sellise mooduse abil tagatakse, 
et teatava kasutusperioodi kogukulud ei 
ületaks ilma lõppkasutaja nõusolekuta 
lõppkasutaja kindlaksmääratud rahalist 
ülempiiri.
2. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad tagavad, et lõppkasutajale 
saadetakse asjakohane teade, kui teenuste 
tarbimine on jõudnud 80 protsendini lõike 
1 kohaselt kindlaksmääratud rahalisest 
ülempiirist. Teates kirjeldatakse korda, 
mida tuleb järgida, kui soovitakse, et 
nende teenuste osutamine jätkuks, 
sealhulgas nimetatakse teenuste 
maksumus. Teenuse pakkuja lõpetab 
kindlaksmääratud teenuste osutamise ja 
selle eest lõppkasutajalt tasu võtmise, kui 
rahaline ülempiir muidu ületataks, juhul 
ja kuni lõppkasutaja ei ole taotlenud 
kõnealuste teenuste osutamise jätkamist 
või taasalustamist. Rahalise ülempiiri 
saavutamisel saavad lõppkasutajad 
endiselt vastu võtta kõnesid ja 
lühisõnumeid ning kasutada tasuta 
telefoninumbreid ja hädaabiteenuseid, 
helistades Euroopa hädaabinumbril 112 
tasuta kuni kokkulepitud arveldusperioodi 
lõpuni.
3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad võimaldavad lõppkasutajatel 
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vahetult enne kõne ühendamist saada 
hõlpsasti ja ilma lisatasudeta teavet 
kehtivate tariifide kohta seoses numbri või 
teenusega, mille suhtes kohaldatakse 
eraldi hinnatingimusi, välja arvatud 
juhul, kui riigi reguleeriv asutus on 
teinud proportsionaalsuse põhimõttest 
lähtuvalt erandi. Vastavasisuline teave 
esitatakse võrreldaval viisil kõigi selliste 
numbrite või teenuste kohta.
4. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad pakuvad lõppkasutajatele tasuta 
üksikasjalike arvete võimalust.

Or. en

Selgitus

Viidud uuesti üle direktiivi 2002/22/EÜ.

Muudatusettepanek 266
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad pakuvad lõppkasutajatele 
võimalust valida tasuta selline moodus, mis 
annab teavet erinevate elektrooniliste 
teenuste kogutarbimise kohta selles 
vääringus, milles lõppkasutajale arve 
esitatakse. Sellise mooduse abil tagatakse, 
et teatava kasutusperioodi kogukulud ei 
ületaks ilma lõppkasutaja nõusolekuta 
lõppkasutaja kindlaksmääratud rahalist 
ülempiiri.

1. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad pakuvad lõppkasutajatele 
võimalust valida tasuta selline moodus, mis 
annab teavet erinevate elektrooniliste 
teenuste kogutarbimise kohta selles 
vääringus, milles lõppkasutajale arve 
esitatakse. Sellist teavet tarbimise kohta 
antakse õigeaegselt. Sellise mooduse abil 
tagatakse, et teatava kasutusperioodi 
kogukulud ei ületaks ilma lõppkasutaja 
nõusolekuta lõppkasutaja 
kindlaksmääratud rahalist ülempiiri.

Or. en
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Muudatusettepanek 267
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad pakuvad lõppkasutajatele tasuta 
üksikasjalike arvete võimalust.

4. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad pakuvad lõppkasutajatele tasuta 
üksikasjalike arvete võimalust kas 
elektrooniliselt või paberkandjal.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud
Lepingu lõpetamine

1. Tarbijate ja üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvate ettevõtjate vahel 
sõlmitavate lepingute miinimumkestus ei 
ületa 24 kuud. Üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad pakuvad 
lõppkasutajatele võimalust sõlmida 
leping, mille maksimaalne kestus on 12 
kuud. 
2. Tarbijatel ja muudel lõppkasutajatel, 
välja arvatud juhul, kui nad on kokku 
leppinud teisiti, on õigus lõpetada leping 
ühekuulise etteteatamistähtajaga, kui 
lepingu sõlmimisest on möödunud 
vähemalt kuus kuud. Hüvitist saab nõuda 
üksnes selliste subsideeritud seadmete 
jääkväärtuse eest, mis olid lepinguga 
seotud selle sõlmimisel, ning pro rata 
temporis põhimõttel hüvitamist muude 
soodustuste eest, mis olid sellisena 
esitatud lepingu sõlmimisel. 
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Teenusepakkuja kaotab tasuta kõik 
piirangud lõppseadmete muudes võrkudes 
kasutamiselt hiljemalt nimetatud hüvitise 
maksmisel.
3. Kui lepingud või riiklikud õigusaktid 
näevad ette lepinguperioodi automaatse 
pikenemise, teavitab üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuv ettevõtja 
lõppkasutajat sellest õigeaegselt, nii et 
lõppkasutajal on vähemalt üks kuu aega 
automaatse pikenemise vaidlustamiseks. 
Kui lõppkasutaja seda ei vaidlusta, 
loetakse leping tähtajatuks ja 
lõppkasutaja saab selle igal ajal lõpetada 
ühekuulise etteteatamistähtajaga ja 
lisatasudeta. 
4. Lõppkasutajal on õigus lõpetada leping 
lisatasudeta pärast seda, kui talle on 
teatatud üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuva ettevõtja kavandatud 
lepingutingimuste muutmisest, välja 
arvatud juhul, kui kavandatud 
muudatused on üksnes lõppkasutaja 
huvides. Teenusepakkujad teavitavad 
lõppkasutajaid igast sellisest muudatusest 
piisavalt vara (vähemalt kuu aega varem) 
ja teavitavad neid samal ajal õigusest 
leping lisatasudeta lõpetada, kui uued 
tingimused ei ole neile vastuvõetavad. 
Lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis.
5. Igasugust kiiruse või muude 
kvaliteediparameetritega seonduvat 
tegeliku jõudluse märkimisväärset ja 
püsivat erinevust üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuva ettevõtja poolt artikli 26 
kohaselt teatatud jõudlusest käsitatakse 
lõppkasutajate õiguskaitsevahendite 
siseriikliku õiguse kohasel 
kindlaksmääramisel toimivust käsitlevate 
nõuete täitmata jätmisena. 
6. Sama üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuva ettevõtja pakutavate lisateenuste 
tellimine ei käivita algse lepingu kestust 
uuesti, välja arvatud juhul, kui 
lisateenus(t)e hind ületab 
märkimisväärselt algsete teenuste 
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maksumust või kui lisateenuseid 
pakutakse spetsiaalse soodushinnaga, mis 
on seotud kehtiva lepingu uuendamisega. 
7. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad kohaldavad selliseid lepingu 
lõpetamise tingimusi ja korda, mis ei 
takista või ei mõjuta teenusepakkuja 
vahetamisest loobumist.

Or. en

Selgitus

Viidud uuesti üle direktiivi 2002/22/EÜ.

Muudatusettepanek 269
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tarbijal on kooskõlas direktiiviga 
2011/83/EÜ õigus kauglepingust või 
väljaspool äriruume sõlmitud lepingust 
taganeda 14 päeva jooksul pärast sellise 
lepingu sõlmimist.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tarbijatel ja muudel lõppkasutajatel, 
välja arvatud juhul, kui nad on kokku 
leppinud teisiti, on õigus lõpetada leping 
ühekuulise etteteatamistähtajaga, kui 
lepingu sõlmimisest on möödunud 

2. Tarbijatel ja muudel lõppkasutajatel, kui 
nad on seda nõudnud, on õigus lõpetada 
leping ühekuulise etteteatamistähtajaga, 
kui lepingu kehtivuse algusest on 
möödunud vähemalt kuus kuud. Hüvitist 
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vähemalt kuus kuud. Hüvitist saab nõuda 
üksnes selliste subsideeritud seadmete 
jääkväärtuse eest, mis olid lepinguga 
seotud selle sõlmimisel, ning pro rata 
temporis põhimõttel hüvitamist muude 
soodustuste eest, mis olid sellisena esitatud 
lepingu sõlmimisel. Teenusepakkuja 
kaotab tasuta kõik piirangud lõppseadmete 
muudes võrkudes kasutamiselt hiljemalt 
nimetatud hüvitise maksmisel.

saab nõuda üksnes selliste subsideeritud 
seadmete jääkväärtuse eest, mis olid 
lepinguga seotud selle sõlmimisel, ning pro 
rata temporis põhimõttel hüvitamist muude 
soodustuste eest, mis olid sellisena esitatud 
lepingu sõlmimisel. Teenusepakkuja 
kaotab tasuta kõik piirangud lõppseadmete 
muudes võrkudes kasutamiselt hiljemalt 
nimetatud hüvitise maksmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Igasugust kiiruse või muude 
kvaliteediparameetritega seonduvat 
tegeliku jõudluse märkimisväärset ja 
püsivat erinevust üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuva ettevõtja poolt artikli 26 
kohaselt teatatud jõudlusest käsitatakse 
lõppkasutajate õiguskaitsevahendite 
siseriikliku õiguse kohasel 
kindlaksmääramisel toimivust käsitlevate 
nõuete täitmata jätmisena.

5. Igasugust kiiruse või muude 
kvaliteediparameetritega seonduvat 
tegeliku jõudluse märkimisväärset ja 
püsivat erinevust üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuva ettevõtja poolt artikli 26 
kohaselt teatatud jõudlusest käsitatakse 
lõppkasutajate õiguskaitsevahendite 
siseriikliku õiguse kohasel 
kindlaksmääramisel toimivust käsitlevate 
nõuete täitmata jätmisena. Lõppkasutajatel 
on samuti õigus lepingust taganeda, 
käesoleval juhul toimivuse mittevastavuse 
korral.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Igasugust kiiruse või muude 
kvaliteediparameetritega seonduvat 
tegeliku jõudluse märkimisväärset ja
püsivat erinevust üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuva ettevõtja poolt artikli 26 
kohaselt teatatud jõudlusest käsitatakse 
lõppkasutajate õiguskaitsevahendite 
siseriikliku õiguse kohasel 
kindlaksmääramisel toimivust käsitlevate 
nõuete täitmata jätmisena.

5. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuva 
ettevõtja poolt artikli 26 kohaselt teatatud 
jõudlusest märkimisväärse ja püsiva 
erinevuse korral, mis hõlmab

Or. de

Selgitus

Erinevused andmeedastuskiiruses on vahepeal kasvanud märkimisväärseks. Lepingu 
erakorralise ülesütlemise õiguse abil pannakse elektroonilist sidet pakkuvad ettevõtjad 
koostama selliseid lepinguid, kus andmed andmeedastuskiiruse kohta on realistlikud. Ei saa 
ka nõuda, et lõppkasutaja esitaks korduvalt vaevu realiseeritavaid tagantjärele täitmise 
nõudeid, sest need probleemid on sageli tingitud võrgu koormusest.

Muudatusettepanek 273
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) andmeedastuskiirust, on lõppkasutajal 
õigus leping erakorraliselt üles öelda;

Or. de

Muudatusettepanek 274
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 – punkt b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) muid kvaliteediparameetreid, 
käsitatakse seda lõppkasutajate 
õiguskaitsevahendite siseriikliku õiguse 
kohasel kindlaksmääramisel toimivust 
käsitlevate nõuete täitmata jätmisena.

Or. de

Muudatusettepanek 275
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Sama üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuva ettevõtja pakutavate lisateenuste 
tellimine ei käivita algse lepingu kestust 
uuesti, välja arvatud juhul, kui 
lisateenus(t)e hind ületab märkimisväärselt 
algsete teenuste maksumust või kui 
lisateenuseid pakutakse spetsiaalse 
soodushinnaga, mis on seotud kehtiva 
lepingu uuendamisega.

6. Sama üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuva ettevõtja pakutavate lisateenuste 
tellimine ei käivita algse lepingu kestust 
uuesti, välja arvatud juhul, kui 
lisateenus(t)e hind ületab märkimisväärselt 
algsete teenuste maksumust või kui 
lisateenuseid pakutakse spetsiaalse 
soodushinnaga, mis on seotud kehtiva 
lepingu uuendamisega. Tarbijaid 
teavitatakse nõuetekohaselt ja nad 
võtavad uuendamise sõnaselgelt vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid võivad säilitada või 
kehtestada täiendavad lepinguteabe 
nõuded seoses lepingutega, mille suhtes 
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kohaldatakse käesolevat artiklit.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Teenuspakett

Kui tarbijatele pakutavasse teenuspaketti 
kuulub vähemalt liitumine elektroonilise 
sidevõrguga või üks elektroonilise side 
teenus, kohaldatakse käesoleva määruse 
artikleid 28 ja 30 paketi kõigi elementide 
suhtes.

Or. pt

Selgitus

Paketilepingute eeskirjad kantakse üle universaalteenuse direktiivi.

Muudatusettepanek 278
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Teenuspaketid

Kui tarbijatele pakutavasse teenuspaketti 
kuulub vähemalt liitumine elektroonilise 
sidevõrguga või üks elektroonilise side 
teenus, kohaldatakse käesoleva määruse 
artikleid 28 ja 30 paketi kõigi elementide 
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suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tarbijatele pakutavasse teenuspaketti 
kuulub vähemalt liitumine elektroonilise 
sidevõrguga või üks elektroonilise side 
teenus, kohaldatakse käesoleva määruse
artikleid 28 ja 30 paketi kõigi elementide 
suhtes.

Kui tarbijatele pakutavasse teenuspaketti 
kuulub vähemalt liitumine elektroonilise 
sidevõrguga või üks elektroonilise side 
teenus, kohaldatakse käesolevat artiklit ja 
artiklit 30 paketi kõigi elementide suhtes, 
välja arvatud juhul, kui elektroonilise side 
teenus kujutab endast teenuspaketi vähem 
tähtsat osa.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Teenusepakkuja vahetamine ja numbri 

liikuvus
1. Kõigil lõppkasutajatel, kel on riigi 
numeratsiooniplaani kuuluv number, on 
taotluse esitamise korral õigus säilitada 
direktiivi 2002/22/EÜ I lisa C osa kohaselt 
oma number (numbrid) sellest olenemata, 
milline üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuv ettevõtja teenust osutab, eeldusel 
et teenusepakkuja on elektroonilise side 
ettevõtja selles liikmesriigis, mis on seotud 
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riigi numeratsiooniplaaniga, või Euroopa 
elektroonilise side ettevõtja, kes on 
teatanud päritoluliikmesriigi pädevale 
reguleerivale asutusele, et ta pakub või 
kavatseb pakkuda neid teenuseid 
liikmesriigis, mis on seotud riigi 
numeratsiooniplaaniga. 
2. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjate vahelised numbri liikuvuse 
pakkumisega seotud tasud on kulupõhised 
ning lõppkasutajatelt nõutavad 
võimalikud otsesed tasud ei mõjuta 
lõppkasutajaid teenusepakkuja 
vahetamisest loobuma.
3. Numbri teisaldamine ja sellele järgnev 
aktiveerimine toimub võimalikult lühikese 
aja jooksul. Nende lõppkasutajate 
number, kes on teinud lepingu numbri 
üleviimiseks uue teenusepakkuja alla, 
aktiveeritakse ühe tööpäeva jooksul sellise 
lepingu sõlmimisest. Teenuse võimalik 
katkemine teisaldamise protsessi ajal ei 
ületa üht tööpäeva. 
4. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuv 
vastuvõttev ettevõtja juhib vahetamis- ja 
teisaldamisprotsessi. Lõppkasutajad 
saavad asjakohase teabe teenusepakkuja 
vahetamise kohta enne 
vahetamisprotsessi, selle jooksul ning 
vahetult pärast selle lõppu. Lõppkasutajat 
ei sunnita teenusepakkujat vahetama 
tema tahte vastaselt. 
5. Lõppkasutaja leping üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuva üleandva 
ettevõtjaga lõppeb automaatselt pärast 
seda, kui vahetus on toimunud. Üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuv üleandev 
ettevõtja maksab järelejäänud summa 
tarbijatele, kes kasutavad ettemakstud 
teenuseid. 
6. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad, kes viivitavad 
vahetusprotsessiga või seda 
kuritarvitavad, jättes sealhulgas 
õigeaegselt andmata teisaldamist käsitleva 
vajaliku teabe, on kohustatud maksma 
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hüvitist lõppkasutajatele, keda selline 
viivitus või kuritarvitamine puudutab.
7. Kui lõppkasutajal, kes vahetab 
internetiühenduse teenuse pakkujat, on 
üleandva teenusepakkuja poolt antud e-
posti aadress, saadab üleandev 
teenusepakkuja lõppkasutaja taotluse 
korral lõppkasutajale 12 kuu jooksul 
tasuta edasi kõik lõppkasutaja eelmisele e-
posti aadressile saadetavad e-kirjad. 
Kõnealune e-posti edasisaatmise teenus 
hõlmab kõigile e-kirja saatjatele 
saadetavat automaatset vastussõnumit, 
milles neid teavitatakse lõppkasutaja 
uuest e-posti aadressist. Lõppkasutajal on 
võimalus taotleda, et uut e-posti aadressi 
ei avaldataks automaatses vastussõnumis. 
Pärast esialgset 12-kuulist perioodi pakub 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuv 
üleandev ettevõtja lõppkasutajale 
võimalust pikendada e-posti edasisaatmise 
perioodi, vajaduse korral tasu eest. 
Üldsusele elektroonilist sidet pakkuv 
üleandev ettevõtja ei anna lõppkasutaja 
algset e-posti aadressi teisele 
lõppkasutajale enne, kui lepingu 
lõppemisest on möödunud kaks aastat, 
ega ühelgi juhul selle aja jooksul, milleks 
e-posti edasisaatmise teenust on 
pikendatud. 
8. Riikide pädevad asutused võivad 
kehtestada üldise teenusepakkuja 
vahetamist ja numbri liikuvust käsitleva 
menetluse, sealhulgas teenusepakkujate 
suhtes kohaldatavad asjakohased 
karistused ja lõppkasutajatele makstavad 
hüvitised. Nad võtavad arvesse vajadust 
kaitsta lõppkasutajaid kogu 
vahetusprotsessi jooksul ja tagada selle 
protsessi tõhusus.

Or. en

Selgitus

Viidud uuesti üle direktiivi 2002/22/EÜ.
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Muudatusettepanek 281
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuv 
vastuvõttev ettevõtja juhib vahetamis- ja 
teisaldamisprotsessi. Lõppkasutajad saavad 
asjakohase teabe teenusepakkuja 
vahetamise kohta enne vahetamisprotsessi, 
selle jooksul ning vahetult pärast selle 
lõppu. Lõppkasutajat ei sunnita 
teenusepakkujat vahetama tema tahte 
vastaselt.

4. Numbrite teisaldamine ja sellele 
järgnev aktiveerimine toimub võimalikult 
lühikese aja jooksul. Nende 
lõppkasutajate, kes on sõlminud lepingu 
numbri üleviimiseks uue teenusepakkuja 
alla, number aktiveeritakse ühe tööpäeva 
jooksul sellise lepingu sõlmimisest.
Üldsusele elektroonilist sidet pakkuv 
vastuvõttev ettevõtja juhib vahetamis- ja 
teisaldamisprotsessi ning tagab, et 
lõppkasutajad saavad asjakohase teabe 
teenusepakkuja vahetamise kohta enne 
vahetamisprotsessi, selle jooksul ning 
vahetult pärast selle lõppu.

Piiramata esimese lõigu kohaldamist, 
võivad riikide pädevad asutused 
kehtestada üldise teenusepakkuja 
vahetamise ja numbrite teisaldamise 
menetluse kooskõlas BERECi suunistega. 
Nad võtavad arvesse vajalikku 
lõppkasutajate kaitset kogu 
vahetusprotsessi jooksul ja vajadust 
tagada selle protsessi tõhusus. Ühelgi 
juhul ei ületa teenuse katkemine 
teisaldamise protsessi ajal üht tööpäeva. 
Lõppkasutajat ei sunnita teenusepakkujat 
vahetama tema tahte vastaselt.

Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
ettevõtjate suhtes kohaldatavate 
sanktsioonide olemasolu, sealhulgas 
kohustuse hüvitada abonentide kahju, kui 
esineb nende poolt või nimel tehtud 
viivitus teisaldamisel või teisaldamise 
kuritarvitamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 282
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõppkasutaja leping üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuva üleandva 
ettevõtjaga lõppeb automaatselt pärast 
seda, kui vahetus on toimunud. Üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuv üleandev 
ettevõtja maksab järelejäänud summa 
tarbijatele, kes kasutavad ettemakstud 
teenuseid.

5. Lõppkasutaja leping üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuva üleandva 
ettevõtjaga lõppeb automaatselt pärast 
seda, kui vahetus on toimunud. Üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuv üleandev 
ettevõtja maksab järelejäänud summa 
tarbijatele, kes kasutavad ettemakstud 
teenuseid. Lõppkasutajad võivad samuti 
taotleda, et nende järelejäänud 
ettemakstud summa kantaks üle 
vastuvõtvale teenusepakkujale.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ettevõtjad tagavad tehnilise teabe või 
protokollid, mis võimaldavad 
lõppkasutajal riistvara ümber 
programmeerida nii, et see ühilduks 
erinevate ettevõtjate vahel. See teave on 
tasuta.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Regina Bastos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„f a) üldsusele elektroonilist sidet pakkuv 
vastuvõttev ettevõtja” − üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuv ettevõtja, 
kellele telefoninumber või teenus üle 
antakse;”

Or. en

Selgitus

Käesolev säte lisab mõiste „üldsusele elektroonilist sidet pakkuv vastuvõttev ettevõtja” uue
määratluse universaalteenuse direktiivi artiklisse 2.

Muudatusettepanek 285
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 b (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b) Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõige:
„-1 a. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud teavet antakse selgel, 
arusaadaval ja juurdepääsetaval viisil 
ning piiramata tarbijaõiguste direktiivi* 
nõudeid seoses väljaspool äriruume 
sõlmitud lepingute ja kauglepingutega. 
Tarbijad ja muud lõppkasutajad saavad 
nõudmise korral lepingust koopia püsival 
andmekandjal.
___________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2011/83/EL, 25. oktoober 2011, 
tarbija õiguste kohta, millega muudetakse 
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nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 1999/44/EÜ ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 
22.11.2011, lk 64).”

Or. en

Selgitus

Muudatus kooskõlas tarbijaõiguste direktiiviga.

Muudatusettepanek 286
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 b (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 – lõige –1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b) Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõige:
„-1 a. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 
ja 1 a osutatud teavet antakse selgel, 
arusaadaval ja juurdepääsetaval viisil 
ning ilma et see piiraks tarbijaõiguste 
direktiivi* nõudeid väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute ja kauglepingute 
kohta. Tarbija ja muu lõppkasutaja saab 
taotluse korral lepingu koopia vähemalt 
elektroonilises vormis ja kirjalikult. 
Liikmesriigid võivad oma siseriiklikus 
õiguses säilitada või kehtestada 
lepinguteabega seotud keelenõuded, 
tagamaks, et see teave on taotluse 
esitanud tarbijale või muule 
lõppkasutajale kergesti arusaadav.
_________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011 direktiiv tarbijaõiguste 
kohta, mis muudab nõukogu direktiivi 
93/13/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja 



AM\1010616ET.doc 153/241 PE524.526v01-00

ET

nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 85/577/EMÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ 
(ELT L 304, 22.11.2011, lk 64).”

Or. en

Selgitus

See asendaks arvamuse projekti muudatusettepaneku 20.

Muudatusettepanek 287
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 b (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b) Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõige:
„-1 a. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud teave esitatakse selgel, 
arusaadaval ja kergesti juurdepääsetaval 
viisil ning ilma et see piiraks 
tarbijaõiguste direktiivi* nõudeid 
kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute kohta. Tarbija ja 
muu lõppkasutaja saab taotluse korral 
lepingu koopia vähemalt elektroonilises 
vormis ja kirjalikult.
______________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2011/83/EL, 25. oktoober 2011, 
tarbija õiguste kohta, millega muudetakse 
nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 1999/44/EÜ ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 
22.11.2011, lk 64).”
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Or. en

Muudatusettepanek 288
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 c (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 – lõige 1 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 c) Artikli 20 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Liikmesriigid tagavad, et üldkasutatava 
sidevõrgu ühenduse teenuseid ja/või 
üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid 
tellides on tarbijatel ja taotluse korral 
teistel lõppkasutajatel õigus sõlmida leping 
sellist ühendust ja/või teenuseid pakkuva 
ettevõtja või pakkuvate ettevõtjatega.
Lepingus esitatakse selgel, arusaadaval ja 
kergesti kättesaadaval kujul vähemalt
järgmised andmed:

„1. Liikmesriigid tagavad, et üldkasutatava 
sidevõrgu ühenduse teenuseid ja/või 
üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid 
tellides on tarbijatel ja taotluse korral 
teistel lõppkasutajatel õigus sõlmida leping 
sellist ühendust ja/või teenuseid pakkuva 
ettevõtja või pakkuvate ettevõtjatega. 
Lepingus esitatakse vähemalt järgmine 
teave:

a) ettevõtja nimi ja aadress; a) ettevõtja nimi, aadress ja 
kontaktandmed ning aadress ja 
kontaktandmed võimalike kaebuste 
esitamiseks, kui need on erinevad;

b) osutatavad teenused, sealhulgas 
eelkõige järgmised andmed:

b) osutatavate teenuste peamised näitajad, 
sealhulgas eelkõige järgmised andmed:

– spetsiifiline tariifikava või tariifikavad, 
mille suhtes lepingut kohaldatakse, ning 
iga sellise tariifikava puhul pakutavate 
teenuste liigid, sealhulgas andmeside 
maht;

– kas pakutakse juurdepääsu 
hädaabiteenustele ja teavet helistaja 
asukoha kohta ning kas artikli 26 kohaste 
hädaabiteenuste osutamisele on piiranguid;

– kas ja millises liikmesriigis pakutakse 
juurdepääsu hädaabiteenustele ja teavet 
helistaja asukoha kohta ning kas artikli 26 
kohaste hädaabiteenuste osutamisele on 
piiranguid;

– teave kõigi muude tingimuste kohta, mis 
piiravad teenustele ja rakendustele 
juurdepääsu ja/või nende kasutamist, kui 
sellised tingimused on lubatud siseriikliku 
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õiguse kohaselt kooskõlas ühenduse 
õigusega;
– pakutava teenuse kvaliteedi 
miinimumtase, nimelt ühenduse 
esmakordse loomise aeg ning vajaduse 
korral muud riigi reguleerivate asutuste 
kindlaks määratud teenuse kvaliteedi 
parameetrid;

– pakutava teenuse kvaliteedi 
miinimumtase, nimelt ühenduse 
esmakordse loomise aeg ning vajaduse 
korral muud riigi reguleerivate asutuste 
kindlaks määratud teenuse kvaliteedi 
parameetrid;

– teave ettevõtja kehtestatud korra kohta 
võrguühenduses toimuva liikluse 
mõõtmiseks ja kohandamiseks, et hoida 
ära võrguühenduse täiskoormus või 
ülekoormus, ning teave selle kohta, 
kuidas selline kord võiks mõjutada
teenuse kvaliteeti;
– pakutavate hooldusteenuste liigid ja 
kliendile pakutavad tugiteenused ning 
nende teenuste tellimise viisid;

– osutatavate müügijärgsete teenuste,
hooldusteenuste ja kliendile pakutavate 
tugiteenuste liigid, nende teenuste 
tingimused ja tasud ning nende teenuste 
tellimise viisid;

– kõik teenuseosutaja kehtestatud 
piirangud tarnitud lõppseadme 
kasutamisele;

– kõik teenuseosutaja kehtestatud 
piirangud tarnitud lõppseadme 
kasutamisele, sealhulgas teave 
lõppseadme luku desaktiveerimise ja 
võimalike tasude kohta neil juhtudel, kui 
leping lõpetatakse;

c) artikli 25 kohase kohustuse korral 
abonendi otsus selle kohta, kas ta soovib 
oma isikuandmete lisamist kataloogi, ning 
asjaomased andmed;

c) artikli 25 kohase kohustuse korral 
abonendi otsus selle kohta, kas ta soovib 
oma isikuandmete lisamist kataloogi, ning 
asjaomased andmed;

d) hindade ja tariifide üksikasjad, 
võimalused ajakohase teabe saamiseks 
kõigi kasutatavate tariifide ja 
hooldustasude kohta, pakutavad 
makseviisid ning makseviisist olenevad 
kulude erinevused;

d) hindade ja tariifide üksikasjad, 
sealhulgas maksud ja lisatasud, mida 
võidakse kohaldada, ning võimalused 
ajakohase teabe saamiseks kõigi 
kasutatavate tariifide ja hooldustasude 
kohta;

d a) pakutud makseviisid ja kõik 
makseviisist tulenevad kulude erinevused 
ning olemasolevad võimalused tagada 
arve läbipaistvus ja jälgida tarbimise 
seisu;

e) lepingu kestus ning teenuste ja lepingu 
pikendamise ja lõpetamise tingimused, 
sealhulgas:

e) lepingu kestus ning teenuste ja lepingu 
pikendamise ja lõpetamise tingimused, 
sealhulgas:
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– soodustingimuste kasutamiseks vajalik 
miinimumkasutus või minimaalne kestus;

– soodustingimuste kasutamiseks vajalik 
miinimumkasutus või minimaalne kestus;

– kõik numbri ja muude näitajate 
teisaldamise kulud;

– kõik teenusepakkuja vahetamise ning
numbri ja muude näitajate teisaldamise 
kulud, sealhulgas hüvitamise kord 
teenusepakkuja vahetamisel tekkinud 
viivituste või kuritarvituste korral;

– kõik lepingu lõpetamise kulud, 
sealhulgas lõppseadmega seotud kulud;

– kõik lepingu lõpetamise kulud, 
sealhulgas lõppseadmega seotud kulud 
(tavapärase kulumi arvestamise meetodi 
alusel) ja muud soodustused (pro rata 
temporis põhimõttel);

f) võimalikud hüvitised ja tagasimakse 
kord juhul, kui teenuse kvaliteet ei vasta 
kokkulepitule;

f) võimalikud hüvitised ja tagasimakse 
kord, sealhulgas asjakohastel juhtudel 
sõnaselge viide tarbija seadusjärgsetele 
õigustele, mida kohaldatakse, kui teenuse 
kvaliteet ei vasta kokkulepitule;

g) artikli 34 kohase vaidluste lahendamise 
menetluse algatamise viisid;

g) artikli 34 kohase vaidluste, sealhulgas 
piiriülesed vaidlused, lahendamise 
menetluse algatamise viisid;

g a) üksikasjad selle kohta, kuidas 
puuetega lõppkasutajad saavad teavet 
neile suunatud toodete ja teenuste kohta;

h) nende meetmete liigid, mida ettevõtjad 
võivad võtta turvaintsidentide, 
terviklikkuse rikkumise või turvaohtude 
puhul.

h) nende meetmete liigid, mida ettevõtjad 
võivad võtta turvaintsidentide, 
terviklikkuse rikkumise või turvaohtude 
puhul.

Liikmesriigid võivad samuti nõuda, et 
leping sisaldaks teavet, mille asjaomased 
riigiasutused võivad sel eesmärgil esitada 
ja mis puudutab elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste kasutamist 
ebaseaduslikuks tegevuseks või kahjustava 
sisu levitamiseks, ning osutatava teenuse 
puhul asjakohaseid kaitseviise artikli 21 
lõikes 4 osutatud isikute turvalisuse, eraelu 
ja isikuandmete puutumatuse ohustamise 
vastu.

Liikmesriigid võivad samuti nõuda, et 
leping sisaldaks teavet, mille asjaomased 
riigiasutused võivad sel eesmärgil esitada 
ja mis puudutab elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste kasutamist 
ebaseaduslikuks tegevuseks või kahjustava 
sisu levitamiseks, ning osutatava teenuse 
puhul asjakohaseid kaitseviise artikli 21 
lõikes 4 osutatud isikute turvalisuse, eraelu 
ja isikuandmete puutumatuse ohustamise 
vastu.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ET:PDF)
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Selgitus

See asendab arvamuse projekti muudatusettepaneku 21.

Muudatusettepanek 289
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – punkt 1 c (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 c) Artikli 20 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Liikmesriigid tagavad, et üldkasutatava 
sidevõrgu ühenduse teenuseid ja/või 
üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid
tellides on tarbijatel ja taotluse korral 
teistel lõppkasutajatel õigus sõlmida leping 
sellist ühendust ja/või teenuseid pakkuva 
ettevõtja või pakkuvate ettevõtjatega. 
Lepingus esitatakse selgel, arusaadaval ja 
kergesti kättesaadaval kujul vähemalt 
järgmised andmed:

„1. Liikmesriigid tagavad, et üldkasutatava 
sidevõrgu ühenduse teenuseid ja/või 
üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid 
tellides on tarbijatel ja taotluse korral 
teistel lõppkasutajatel õigus sõlmida leping 
sellist ühendust ja/või teenuseid pakkuva 
ettevõtja või pakkuvate ettevõtjatega. 
Lepingus esitatakse selgel, arusaadaval ja 
kergesti kättesaadaval kujul vähemalt 
järgmised andmed:

a) ettevõtja nimi ja aadress; a) ettevõtja nimi, aadress ja 
kontaktandmed ning aadress ja 
kontaktandmed võimalike kaebuste 
esitamiseks, kui need on erinevad;

b) osutatavad teenused, sealhulgas 
eelkõige järgmised andmed:

b) osutatavate teenuste peamised näitajad, 
sealhulgas eelkõige järgmised andmed:

– konkreetne tariifikava või konkreetsed 
tariifikavad, mille kohta leping kehtib, iga 
sellise tariifikava kohta pakutavate 
teenuste liigid, sealhulgas andmeside 
maht;
– eelnevalt kindlaks määratud andmeside 
mahuga tariifikavade korral tarbijatele 
eelmisel arvestusperioodil kasutamata 
jäänud mahu teatamise võimalus;

– kas pakutakse juurdepääsu
hädaabiteenustele ja teavet helistaja 
asukoha kohta ning kas artikli 26 kohaste

– kõigi pakutavate teenuste puhul 
juurdepääs hädaabiteenustele ja teabele
helistaja asukoha kohta, teave mis tahes 
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hädaabiteenuste osutamisele on 
piiranguid;

piirangute kohta hädaabiteenuste 
osutamisel vastavalt artiklile 26 ja nendes 
tehtavate mis tahes muudatuste kohta;

– teave kõigi muude tingimuste kohta, mis 
piiravad teenustele ja rakendustele 
juurdepääsu ja/või nende kasutamist, kui 
sellised tingimused on lubatud siseriikliku 
õiguse kohaselt kooskõlas ühenduse 
õigusega;
– pakutava teenuse kvaliteedi 
miinimumtase, nimelt ühenduse 
esmakordse loomise aeg ning vajaduse 
korral muud riigi reguleerivate asutuste 
kindlaks määratud teenuse kvaliteedi 
parameetrid;

– pakutava teenuse kvaliteedi 
miinimumtase, nimelt ühenduse 
esmakordse loomise aeg ning vajaduse 
korral muud riigi reguleerivate asutuste 
kindlaks määratud teenuse kvaliteedi 
parameetrid;

– teave ettevõtja kehtestatud korra kohta 
võrguühenduses toimuva liikluse 
mõõtmiseks ja kohandamiseks, et hoida 
ära võrguühenduse täiskoormus või 
ülekoormus, ning teave selle kohta, 
kuidas selline kord võiks mõjutada 
teenuse kvaliteeti;
– pakutavate hooldusteenuste liigid ja 
kliendile pakutavad tugiteenused ning 
nende teenuste tellimise viisid;

– pakutavate müügijärgsete teenuste ja
hooldusteenuste liigid ja kliendile 
pakutavad tugiteenused, nende teenuste 
tingimused ja tasud ning nende tellimise 
viisid;

– kõik teenuseosutaja kehtestatud 
piirangud tarnitud lõppseadme 
kasutamisele;

– kõik teenuseosutaja kehtestatud 
piirangud tarnitud lõppseadme 
kasutamisele, sealhulgas teave 
lõppseadme luku desaktiveerimise ja 
võimalike tasude kohta neil juhtudel, kui 
leping lõpetatakse enne lepingu 
minimaalse kestuse lõppu;

– taotluse korral, tasuta ja välja arvatud 
tõestatud tehnilise ühildamatuse korral 
lõpptarbijale vabalt valitud lõppseadmete 
nõuetekohaseks toimimiseks vajalik teave 
kõikide tema lepinguga ettenähtud 
teenuste puhul;

c) artikli 25 kohase kohustuse korral 
abonendi otsus selle kohta, kas ta soovib 
oma isikuandmete lisamist kataloogi, ning 
asjaomased andmed;

c) artikli 25 kohase kohustuse korral 
abonendi otsus selle kohta, kas ta soovib 
oma isikuandmete lisamist kataloogi, ning 
asjaomased andmed;
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d) hindade ja tariifide üksikasjad, 
võimalused ajakohase teabe saamiseks 
kõigi kasutatavate tariifide ja 
hooldustasude kohta, pakutavad 
makseviisid ning makseviisist olenevad 
kulude erinevused;

d) hindade ja tariifide üksikasjad, 
sealhulgas maksud ja lisatasud, mida 
võidakse kohaldada, võimalused ajakohase 
teabe saamiseks kõigi kasutatavate tariifide 
ja hooldustasude kohta;

d a) võimalikud makseviisid ja 
makseviisist tulenevad kulude erinevused 
ning olemasolevad võimalused tagada 
arve läbipaistvus ja jälgida tarbimise 
seisu;

e) lepingu kestus ning teenuste ja lepingu 
pikendamise ja lõpetamise tingimused, 
sealhulgas:

e) lepingu kestus ning teenuste ja lepingu 
pikendamise ja lõpetamise tingimused, 
sealhulgas:

– soodustingimuste kasutamiseks vajalik 
miinimumkasutus või minimaalne kestus;

– soodustingimuste kasutamiseks vajalik 
miinimumkasutus või minimaalne kestus;

– kõik numbri ja muude näitajate 
teisaldamise kulud;

– kõik teenusepakkuja vahetamise ning
numbri ja muude näitajate teisaldamise 
kulud, sealhulgas hüvitamise kord, mida 
kohaldatakse teenusepakkuja vahetamisel 
tekkinud viivituste või kuritarvituste 
korral;

– kõik lepingu lõpetamise kulud, 
sealhulgas lõppseadmega seotud kulud;

– kõik lepingu ennetähtaegse lõpetamise 
kulud, sealhulgas lõppseadmega seotud
kulude võimalik hüvitamine (tavapärase 
kulumi arvestamise meetodi alusel) ja 
muud soodustused (pro rata temporis
põhimõttel);

f) võimalikud hüvitised ja tagasimakse 
kord juhul, kui teenuse kvaliteet ei vasta 
kokkulepitule;

f) võimalikud hüvitised ja tagasimakse 
kord, sealhulgas vajaduse korral 
sõnaselge viide lõppkasutaja 
seadusjärgsetele õigustele, mida 
kohaldatakse juhul, kui teenuse kvaliteet ei 
vasta kokkulepitule;

g) artikli 34 kohase vaidluste lahendamise 
menetluse algatamise viisid;

g) artikli 34 kohase vaidluste, sealhulgas 
piiriüleste vaidluste lahendamise 
menetluse algatamise viisid;

g a) üksikasjad selle kohta, kuidas 
puuetega lõppkasutajad saavad teavet 
nendele suunatud toodete ja teenuste 
kohta;

h) nende meetmete liigid, mida ettevõtjad 
võivad võtta turvaintsidentide, 
terviklikkuse rikkumise või turvaohtude 

h) nende meetmete liigid, mida ettevõtjad 
võivad võtta turvaintsidentide, 
terviklikkuse rikkumise või turvaohtude 
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puhul. puhul.
Liikmesriigid võivad samuti nõuda, et 
leping sisaldaks teavet, mille asjaomased 
riigiasutused võivad sel eesmärgil esitada 
ja mis puudutab elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste kasutamist 
ebaseaduslikuks tegevuseks või kahjustava 
sisu levitamiseks, ning osutatava teenuse 
puhul asjakohaseid kaitseviise artikli 21 
lõikes 4 osutatud isikute turvalisuse, eraelu 
ja isikuandmete puutumatuse ohustamise 
vastu.

Liikmesriigid võivad samuti nõuda, et 
leping sisaldaks teavet, mille asjaomased 
riigiasutused võivad sel eesmärgil esitada 
ja mis puudutab elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste kasutamist 
ebaseaduslikuks tegevuseks või kahjustava 
sisu levitamiseks, ning osutatava teenuse 
puhul asjakohaseid kaitseviise artikli 21 
lõikes 4 osutatud isikute turvalisuse, eraelu 
ja isikuandmete puutumatuse ohustamise 
vastu.”

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:ET:HTML)

Muudatusettepanek 290
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 d (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d) Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Lisaks lõikes 1 osutatud teabele 
sisaldab leping, kui see hõlmab 
internetiühenduse ja andmeteenuste 
osutamist, ka järgmist teavet:
a) üksikasjad väikeste andmemahtude 
hinnakujunduse kavade kohta, suurte 
andmemahtude hinnakujunduse kavade 
kohta ning mis tahes kohaldatavate 
piirmäärade kohta, mis on seotud 
konkreetse tariifikava või tariifikavadega, 
mille suhtes lepingut kohaldatakse. 
Piirmäära ületavate andmemahtude 
puhul kohaldatakse kas juhtumipõhiselt 
või alaliselt väikeste või suurte 
andmemahtude hinnakujundust ning mis 
tahes andmeedastuskiiruse piiranguid, 
mida võib kohaldada konkreetse 
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tariifikava või tariifikavade suhtes, mille 
suhtes lepingut kohaldatakse.
b) kuidas lõppkasutajad saavad oma 
tarbimise hetkeseisu jälgida ning seada 
vabatahtlikke piirmäärasid;
c) fikseeritud andmeside korral 
hinnanguline kättesaadav alla- ja 
üleslaadimiskiirus lõppkasutaja 
asukohas;
d) mobiilse andmeside puhul keskmine 
hinnanguline alla- ja üleslaadimiskiirus, 
mida on võimalik kasutada tavapärases 
traadita võrgu levialas, ning 
kättesaadavad kiirusevahemikud;
e) muud teenusekvaliteedi parameetrid, 
nagu on määratletud määruse (XXX)* 
artikli 24 lõikes 2;
f) teave mis tahes menetluste kohta, mille 
teenusepakkuja on kehtestanud 
andmeedastuse mõõtmiseks ja 
kujundamiseks, sealhulgas viide aluseks 
olevatele sidekontrollimeetoditele, mida 
kasutatakse mõistlike andmeedastuse 
haldamise meetmete puhul, ning teave 
selle kohta, kuidas need menetlused 
võivad mõjutada teenuse kvaliteeti, 
lõppkasutajate eraelu puutumatust ja 
isikuandmete kaitset, ning
g) selge ja arusaadav selgitus selle kohta, 
kuidas andmemahu piirang, tegelikud 
kättesaadavad kiirusevahemikud ja muud 
teenusekvaliteedi parameetrid ning 
eriteenuste samaaegne kasutamine võivad 
tegelikult avaldada mõju sisu, rakenduste 
ja teenuste kasutamisele.
__________________
* Euroopa Parlamendi ja komisjoni ... 
määrus (EL) nr XXX/20XX, millega 
nähakse ette sätted, mis käsitlevad 
Euroopa elektroonilise side ühtset turgu 
ja ühendatud Euroopani jõudmiseks 
vajalikke meetmeid, ning millega 
muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 
2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning 
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määruseid (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 
531/2012 (ELT L XXX, XX.XX.20XX, lk 
X).”

Or. en

Selgitus

See asendaks arvamuse projekti muudatusettepaneku 22.

Muudatusettepanek 291
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 d (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d) Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Lisaks lõikes 1 osutatud teabele 
sisaldab leping, kui see hõlmab 
internetiühenduse ja andmeteenuste 
osutamist, ka järgmist teavet:
a) üksikasjad väikeste andmemahtude 
hinnakujunduse kavade kohta, suurte 
andmemahtude hinnakujunduse kavade 
kohta ning mis tahes kohaldatavate 
piirmäärade kohta. Piirmäära ületavate 
andmemahtude puhul võidakse kohaldada 
kas juhtumipõhiselt või alaliselt väikeste 
või suurte andmemahtude 
hinnakujundust ning mis tahes 
andmeedastuskiiruse piiranguid;
b) kuidas lõppkasutajad saavad oma 
tarbimise hetkeseisu jälgida ning kas ja 
kuidas nad saavad seada vabatahtlikke 
piiranguid;
c) fikseeritud andmeside puhul 
hinnanguline kättesaadav alla- ja 
üleslaadimiskiirus lõppkasutaja 
asukohas;
d) mobiilse andmeside puhul 
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hinnanguline alla- ja üleslaadimiskiirus 
ning kiirusevahemikud, mida on võimalik 
kasutada tavapärases traadita võrgu 
levialas, mille suhtes lepinguid 
kohaldatakse;
e) muud teenusekvaliteedi parameetrid, 
nagu on määratletud määruse (XXX)* 
artikli 24 lõikes 2;
f) teave mis tahes menetluste kohta, mille 
teenusepakkuja on kehtestanud 
andmeedastuse mõõtmiseks ja 
kujundamiseks, sealhulgas viide aluseks 
olevatele sidekontrollimeetoditele, mida 
kasutatakse mõistlike andmeedastuse 
haldamise meetmete puhul, ning teave 
selle kohta, kuidas need menetlused 
võivad mõjutada teenuse kvaliteeti, 
lõppkasutajate eraelu puutumatust ja 
isikuandmete kaitset, ning
g) selge ja arusaadav selgitus selle kohta, 
kuidas andmemahu piirang, 
kättesaadavad kiirusevahemikud ja muud 
teenusekvaliteedi parameetrid ning 
eriteenuste samaaegne kasutamine võivad 
tegelikult avaldada mõju sisu, rakenduste 
ja teenuste kasutamisele.
_________________
* Euroopa Parlamendi ja komisjoni ... 
määrus (EL) nr XXX/20XX, millega 
nähakse ette sätted, mis käsitlevad 
Euroopa elektroonilise side ühtset turgu 
ja ühendatud Euroopani jõudmiseks 
vajalikke meetmeid, ning millega 
muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 
2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning 
määruseid (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 
531/2012 (ELT L XXX, XX.XX.20XX, lk 
X).”

Or. en

Selgitus

Raportööri käesolevat artiklit hõlmavate ettepanekute kohandatud versioon. Mobiilsidevõrgu 
levi puhul tuleks märkida, et see sõltub sellest, milline võrk on tegelikult lepinguga kaetud, ja 
seda tuleks seetõttu täpsustada. Kuigi kogemus nn arvešokkidega tingis rändlusteenuste 
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tarbimispiirangute kehtestamise, puuduvad siseriiklikes sideteenustes sarnased probleemid. 
Individuaalsete tarbimispiirangute kohustuslik kehtestamine tundub seetõttu olevat 
ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 292
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – punkt 1 d (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d) Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Lisaks lõikes 1 osutatud teabele 
sisaldab leping, kui see hõlmab 
internetiühenduse ja andmeteenuste 
osutamist, ka järgmist teavet:
a) üksikasjad väikeste andmemahtude 
hinnakujunduse kavade kohta, suurte 
andmemahtude hinnakujunduse kavade 
kohta ning mis tahes kohaldatavate 
piirmäärade kohta. Piirmäära ületavate 
andmemahtude puhul võidakse kas 
juhtumipõhiselt või alaliselt kohaldada 
väikeste või suurte andmemahtude 
hinnakujundust;
b) kuidas lõppkasutajad saavad oma 
tarbimise hetkeseisu jälgida ning seada 
vabatahtlikke piirmäärasid, kui nende 
ületamisega kaasnevad lisatasud 
lepingute korral, millega on ette nähtud 
standardsed andmemahud;
c) fikseeritud andmeühenduste puhul 
viide kasutada oleva andmeside tegeliku 
alla- ja üleslaadimiskiiruse kohta 
lõppkasutaja asukohas;
d) mobiilse andmeside puhul keskmine 
hinnanguline alla- ja üleslaadimiskiirus, 
mida võidakse kasutada traadita võrgu 
tavapärase levi korral, ja 
kiirusevahemikud, mida võidakse 
kasutada;
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e) muud teenusekvaliteedi parameetrid, 
nagu on määratletud määruse (XXX)* 
artikli 24 lõikes 2;
f) teave mis tahes menetluste kohta, mille 
teenusepakkuja on kehtestanud 
andmeedastuse mõõtmiseks ja 
kujundamiseks vastavalt määruse (XXX)* 
artikli 23 lõikele 5, sealhulgas viide 
aluseks olevatele sidekontrollimeetoditele, 
mida kasutatakse mõistlike 
andmeedastuse haldamise meetmete 
puhul, ning teave selle kohta, kuidas need 
menetlused võivad mõjutada teenuse 
kvaliteeti, lõppkasutajate eraelu 
puutumatust ja isikuandmete kaitset, ning
g) selge ja arusaadav selgitus selle kohta, 
kuidas andmemahu piirang, tegelikult 
kasutada olev kiirus ja muud 
teenusekvaliteedi parameetrid võivad 
tegelikult avaldada mõju sisu, rakenduste 
ja teenuste kasutamisele;
h) selge ja arusaadav selgitus kasutada 
oleva ribalaiuse jagamise kohta 
internetiühenduse teenuste ja eriteenuste 
vahel, millised tagajärjed on sellisel 
jagamisel internetisisu, rakenduste ja 
teenuste kasutamisele; prioriteediks tuleks 
pidada internetiühendust, välja arvatud 
juhul, kui klient otsustab teisiti.
_________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr XXX/20XX, millega 
nähakse ette sätted, mis käsitlevad 
Euroopa elektroonilise side ühtset turgu 
ja ühendatud Euroopani jõudmiseks 
vajalikke meetmeid, ning millega 
muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 
2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi 
(EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 
(ELT L XXX, XX.XX.20XX, lk X).”

Or. fr
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Muudatusettepanek 293
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 e (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 e) Artikli 20 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Liikmesriigid tagavad, et abonendil on 
õigus leping lõpetada leppetrahvita pärast 
seda, kui talle on teatatud elektroonilisi 
sidevõrke ja/või -teenuseid pakkuva 
ettevõtja kavandatavast lepingutingimuste 
muutmisest. Abonentidele teatatakse igast 
sellise muudatuse tegemisest piisavalt 
vara ette (vähemalt kuu aega varem) ja 
samal ajal teavitatakse neid õigusest 
leping leppetrahvita lõpetada, kui uued 
tingimused ei ole neile vastuvõetavad.
Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivatel asutustel on võimalik 
täpsustada teatamise vormi.

„2. Tarbijatel ja muudel lõppkasutajatel 
on nõudmise korral õigus lõpetada leping 
ühekuulise etteteatamistähtajaga, kui
lepingu kehtivuse algusest on möödunud 
vähemalt kuus kuud. Hüvitist saab nõuda 
üksnes selliste subsideeritud seadmete 
jääkväärtuse eest, mis olid lepinguga 
seotud selle sõlmimisel, ning pro rata 
temporis põhimõttel hüvitamist muude 
soodustuste eest, mis olid sellisena 
esitatud lepingu sõlmimisel.
Teenusepakkuja kaotab tasuta kõik 
piirangud lõppseadmete muudes võrkudes 
kasutamiselt hiljemalt nimetatud hüvitise 
maksmisel.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ET:PDF)

Muudatusettepanek 294
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige – punkt 1 f (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f) Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. BEREC avaldab suunised selliste 
standardsete lepinguvormide 
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koostamiseks, mis sisaldavad käesoleva 
artikli lõigetes 1 ja 1 a nõutud teavet. 
Kõiki BERECi suuniseid hinnanguliste 
andmeedastuskiiruste mõõtmise meetodite 
ja avaldamisvormingute kohta, nagu on 
sätestatud artikli 21 lõikes 3 a, 
kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 1 a 
nõutud lepingulise teabe suhtes.”

Or. en

Selgitus

Raportööri kohandatud ettepanek, millega asendatakse „kõik BERECi standardid“ terminiga 
„kõik BERECi suunised“ kooskõlas raportööri muudatusettepanekuga, mis lisab artikli 3 a 
(uus).

Muudatusettepanek 295
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 g (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 g) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 20 a

Lepingu kestus ja lõpetamine
1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijate ja 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjate vahel sõlmitavate lepingute 
maksimaalne kestus on 24 kuud. 
Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad pakuvad tarbijatele võimalust 
sõlmida leping 12 kuuks.
2. Kooskõlas direktiiviga 2011/83/EL on 
tarbijal õigus lõpetada kaugleping või 
väljaspool äriruume sõlmitud leping 
14 päeva jooksul pärast selle sõlmimist.
3. Kus leping või siseriiklikud õigusaktid 
näevad ette tähtajaliste lepinguperioodide 
(erinevalt miinimumtähtajast) automaatse 
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pikenemise, teavitab üldsusele 
elektroonilise sidet pakkuv ettevõtja 
õigeaegselt tarbijaid, et tarbijal oleks 
vähemalt üks kuu aega automaatse 
pikenemise vaidlustamiseks. Kui tarbija ei 
keeldu sellisest automaatsest 
pikenemisest, käsitletakse lepingut 
tähtajatu lepinguna, mille tarbija saab 
mis tahes ajal ühekuulise 
etteteatamistähtajaga ja lisakuludeta 
lõpetada, v.a teenuse etteteatamistähtaja 
jooksul teenuse osutamisest tulenevad 
kulud.
4. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
õigus oma leping lisakuludeta lõpetada, 
kui nad saavad teatise üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuva ettevõtja poolt 
kavandatud lepingutingimuste 
muudatuste kohta, mis on nende jaoks 
varaliselt kahjulikud. Teenusepakkujad 
teavitavad tarbijaid igast sellisest 
muudatusest piisavalt vara (vähemalt kuu 
aega varem) ja teavitavad neid samal ajal 
õigusest leping lisatasudeta lõpetada, kui 
uued tingimused ei ole neile 
vastuvõetavad. Lõiget 2 kohaldatakse 
vajalike muudatustega.
5. Igasugust kiiruse või muude 
kvaliteediparameetritega seonduvat 
regulaarselt esinevat tegeliku toimivuse 
märkimisväärset ja püsivat erinevust 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuva 
ettevõtja poolt artikli 20 kohaselt teatatud 
toimivusest käsitatakse lõppkasutajate 
õiguskaitsevahendite siseriikliku õiguse 
kohasel kindlaksmääramisel toimivust 
käsitlevate nõuete täitmata jätmisena.
6. Liikmesriigid tagavad, et sama 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuva 
ettevõtja pakutavate lisateenuste tellimine 
ei käivita algse lepingu kestust uuesti, 
välja arvatud juhul, kui lisateenus(t)e 
hind ületab märkimisväärselt algsete 
teenuste maksumust või kui lisateenuseid 
pakutakse eri soodushinnaga, mis on 
seotud kehtiva lepingu uuendamisega.
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7. Liikmesriigid tagavad, et üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvad ettevõtjad 
kohaldavad selliseid lepingu lõpetamise 
tingimusi ja korda, mis ei takista või ei 
mõjuta teenusepakkujate vahetamist.
8. Kui tarbijatele pakutav teenuspakett 
koosneb vähemalt ühendusest 
elektroonilise sidevõrguga või 
elektroonilise sideteenusega, kohaldatakse 
eespool toodud sätteid (asjakohastel 
juhtudel ühiselt) nende teenuspaketi 
elementide suhtes ning neid kohaldatakse 
ka eraldi kõigist teenusepakkuja 
vahetamise ja lepingu lõpetamise 
eeskirjadest, mis on seotud paketis 
sisalduva lineaarse 
ringhäälinguteenusega.”

Or. en

Selgitus

See asendaks arvamuse projekti muudatusettepaneku 26.

Muudatusettepanek 296
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – punkt 1 g (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 g) Lisatakse järgmine artikkel 20 a:
„Artikkel 20 a

Lepingu kestus ja lõpetamine
1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijate ja 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjate vahel sõlmitavate lepingute
kestus on 24 kuud. Üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvad ettevõtjad 
pakuvad tarbijatele võimalust sõlmida 
leping ilma miinimumkestuseta.
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2. Kooskõlas direktiiviga 2011/83/EL on 
tarbijal õigus lõpetada kaugleping või 
väljaspool äriruume sõlmitud leping
14 päeva jooksul pärast selle sõlmimist.
3. Kui leping või siseriiklikud õigusaktid 
näevad ette lepinguperioodi automaatse 
pikenemise, teavitab üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuv ettevõtja 
tarbijaid või muid seda taotlenud 
lõppkasutajaid sellest õigeaegselt, nii et 
lõppkasutajal on vähemalt üks kuu aega 
automaatse pikenemise vaidlustamiseks. 
Kui tarbija või muu seda taotlenud 
lõppkasutaja automaatset pikenemist ei 
vaidlusta, loetakse leping pikeneva 
tähtajaga lepinguks ning tarbija või muu 
seda taotlenud lõppkasutaja saab selle 
igal ajal lõpetada ühekuulise 
etteteatamistähtajaga ja lisakuludeta.
4. Liikmesriigid tagavad, et kui tarbijatele 
ja muudele seda taotlenud 
lõppkasutajatele on teatatud üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuva ettevõtja 
kavandatud lepingutingimuste 
muutmisest, on neil õigus leping lõpetada, 
ilma et sellega kaasneks lisakulusid. 
Teenusepakkujad teavitavad tarbijaid 
igast sellisest muudatusest piisavalt vara 
(vähemalt kuu aega varem) ja teavitavad 
neid samal ajal õigusest leping 
lisakuludeta lõpetada, kui uued 
tingimused ei ole neile vastuvõetavad. 
Lõiget 2 kohaldatakse vajalike 
muudatustega.
5. Igasugust kiiruse või muude 
kvaliteediparameetritega seonduvat 
tegeliku jõudluse märkimisväärset ja 
püsivat erinevust üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuva ettevõtja poolt artikli 20 
kohaselt teatatud jõudlusest käsitatakse 
tarbijate või muude seda taotlenud 
lõppkasutajate õiguskaitsevahendite 
siseriikliku õiguse kohasel 
kindlaksmääramisel toimivust käsitlevate 
nõuete täitmata jätmisena.
6. Liikmesriigid tagavad, et üldsusele 
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elektroonilist sidet pakkuva sama ettevõtja 
pakutavate lisateenuste tellimine ei käivita 
algse lepingu kestust uuesti, välja arvatud 
juhul, kui lisateenus(t)e hind ületab 
märkimisväärselt algsete teenuste 
maksumust või kui lisateenuseid 
pakutakse eri soodushinnaga, mis on 
seotud kehtiva lepingu uuendamisega 
tarbija sõnaselgel nõusolekul.
7. Liikmesriigid tagavad, et üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvad ettevõtjad 
kohaldavad selliseid lepingu lõpetamise 
tingimusi ja korda, mis ei takista või ei 
mõjuta teenusepakkujate vahetamist.”

Or. fr

Muudatusettepanek 297
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 g (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 g) Lisatakse järgmine artikkel 20 a:
„Artikkel 20 a

Lepingu kestus ja lõpetamine
1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijate ja 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjate vahel sõlmitavate lepingute 
maksimaalne kestus on 24 kuud. 
Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad pakuvad tarbijatele võimalust 
sõlmida leping 12 kuuks.
2. Kui leping või siseriiklikud õigusaktid 
näevad ette lepinguperioodi automaatse 
pikenemise, teavitab üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuv ettevõtja 
tarbijaid või muid seda taotlenud 
lõppkasutajaid sellest õigeaegselt, nii et 
lõppkasutajal on vähemalt üks kuu aega 
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automaatse pikenemise vaidlustamiseks. 
Kui tarbija või muu seda taotlenud 
lõppkasutaja automaatset pikendamist ei 
vaidlusta, loetakse leping pikeneva 
tähtajaga lepinguks ning tarbija või muu 
seda taotlenud lõppkasutaja saab selle 
igal ajal lõpetada ühekuulise 
etteteatamistähtajaga ja lisatasudeta.
3. Liikmesriigid tagavad, et kui tarbijatele 
ja muudele seda taotlenud 
lõppkasutajatele on teatatud üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuva ettevõtja 
kavandatud lepingutingimuste 
muutmisest, on neil õigus leping lõpetada, 
ilma et sellega kaasneks lisakulusid. 
Teenusepakkujad teavitavad tarbijaid 
igast sellisest muudatusest piisavalt vara 
(vähemalt kuu aega varem) ja teavitavad 
neid samal ajal õigusest leping
lisatasudeta lõpetada, kui uued 
tingimused ei ole neile vastuvõetavad. 
Lõiget 2 kohaldatakse vajalike 
muudatustega.
4. Igasugust kiiruse või muude 
kvaliteediparameetritega seonduvat 
tegeliku jõudluse märkimisväärset ja 
püsivat erinevust üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuva ettevõtja poolt artikli 20 
kohaselt teatatud jõudlusest käsitatakse 
tarbijate või muude seda taotlenud 
lõppkasutajate õiguskaitsevahendite 
siseriikliku õiguse kohasel 
kindlaksmääramisel toimivust käsitlevate 
nõuete täitmata jätmisena.
5. Liikmesriigid tagavad, et sama 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuva 
ettevõtja pakutavate lisateenuste tellimine 
ei käivita algse lepingu kestust uuesti, 
välja arvatud juhul, kui lisateenus(t)e 
hind ületab märkimisväärselt algsete 
teenuste maksumust või kui lisateenuseid 
pakutakse eri soodushinnaga, mis on 
seotud kehtiva lepingu uuendamisega.
6. Liikmesriigid tagavad, et üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvad ettevõtjad 
kohaldavad selliseid lepingu lõpetamise 
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tingimusi ja korda, mis ei takista või ei 
mõjuta teenusepakkujate vahetamist.”

Or. en

Selgitus

The right to withdraw from distance or off-premise contracts within 14 is already provided 
for in the Consumer Rights Directive and therefore does not require explicit mention. 
Consumers should be protected against changes to contract conditions. However, this should 
only be the case if the changes are not to their advantage as the intention is to protect and not 
to provide for more opportunities to end a contract. Otherwise, a consumer could end a 
contract even if the provider were to lower the prices. In case of changes "neutral" for the 
consumer, a right to end should, however, apply, which is why it is not suggested to refer to 
"changes to the detriment of the consumer" but rather "not to the advantage".

Muudatusettepanek 298
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 h (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 21

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 h) Artikkel 21 asendatakse järgmisega:
Artikkel 21 „Artikkel 21

Läbipaistvus ja teabe avaldamine Läbipaistvus ja teabe avaldamine
1. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivatel asutustel oleks võimalik 
kohustada üldkasutatavaid elektroonilisi 
sidevõrke ja/või üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvaid 
ettevõtjaid avaldama läbipaistvat, 
võrreldavat, piisavat ja ajakohast teavet 
kehtivate hindade ja tariifide, lepingu 
lõpetamisega seotud kulude ning 
standardtingimuste kohta, mis on seotud 
lõppkasutajate ja tarbijate juurdepääsuga 
osutatavatele teenustele ning teenuste 
kasutamisega vastavalt II lisa sätetele. 
Selline teave avaldatakse selgel, 
arusaadaval ja kergesti kättesaadaval 
kujul. Riikide reguleerivad asutused 

1. Liikmesriigid tagavad, et üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvad ettevõtjad 
avaldavad, välja arvatud eraldi 
läbiräägitavate pakkumiste puhul, 
järgmise läbipaistva, võrreldava, piisava 
ja ajakohase teabe:
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võivad määrata lisanõuded selle kohta, 
millises vormis tuleb selline teave 
avaldada.

a) nende nimi, aadress ja kontaktandmed;
b) iga tariifikava kohta pakutavad 
teenused ja teenusekvaliteedi asjaomased 
parameetrid, kohaldatavad hinnad 
(tarbijatele koos maksudega) ning kõik 
kohaldatavad tasud (liitumine, 
kasutamine, hooldus ja võimalikud 
lisatasud), samuti lõppseadmetega seotud 
kulud;
c) kehtivad tariifid seoses numbri või 
teenusega, mille suhtes kohaldatakse 
eraldi hinnatingimusi;
d) nende pakutavate teenuste kvaliteet 
vastavalt lõikes 2 sätestatud 
rakendusaktidele;
e) internetiühenduse teenused, nende 
pakkumise korral täpsustatakse järgmised 
andmed:
i) tegelikult kasutada olev andmeside 
kiirus alla- ja üleslaadimiseks 
lõppkasutaja elukohaliikmesriigis, 
sealhulgas tipptundidel;
ii) võimalike kohaldatavate andmemahu 
piirangute tase; kättesaadava andmemahu 
ajutise või püsiva suurendamise hind; 
kohaldatava andmemahu piirangu korral 
andmemahu täieliku ärakasutamise järel 
kättesaadava andmeside kiirus ja selle 
maksumus ja lõppkasutajate võimalused 
jälgida igal ajal oma tarbimise seisu;
iii) selge ja arusaadav selgitus selle kohta, 
kuidas andmemahu piirang, tegelik kiirus 
ja muud kvaliteediparameetrid ning 
parema teenusekvaliteediga eriteenuste 
samaaegne kasutamine võib avaldada 
praktilist mõju sisu, rakenduste ja 
teenuste kasutamisele;
iv) teave menetluste kohta, mille 
teenusepakkuja on kehtestanud 
võrguühenduses toimuva liikluse 
mõõtmiseks ja kohandamiseks, et hoida 
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ära võrgu ülekoormatust, ning selle 
kohta, kuidas need menetlused võivad 
mõjutada teenusekvaliteeti ja 
isikuandmete kaitset;
f) meetmed, mis on võetud selleks, et 
tagada puuetega lõppkasutajatele 
samaväärne juurdepääs, sealhulgas 
korrapäraselt ajakohastatud teave neile 
suunatud toodete ja teenuste üksikasjade 
kohta;
g) lepingu tüüptingimused, sealhulgas 
lepingu minimaalne kestus, lepingu 
ennetähtaegse lõpetamise tingimused ja 
võimalikud seonduvad kulud, 
teenusepakkuja vahetamise ning numbri 
ja muude kontaktandmete liikuvusega 
seotud otsesed tasud ning hüvitamise 
kord, mida kohaldatakse teenusepakkuja 
vahetamisel tekkinud viivituste või 
kuritarvituste korral;
h) juurdepääs hädaabiteenusele ja teave 
helistaja asukoha kohta kõigi pakutavate 
teenuste puhul, võimalikud piirangud 
käesoleva direktiivi artikli 26 kohaste 
hädaabiteenuste osutamisele ja nendega 
kaasnevad muudatused;
i) universaalteenusega seotud õigused, 
sealhulgas asjakohastel juhtudel 
käesoleva direktiivi I lisas nimetatud 
vahendid ja teenused. Teave avaldatakse 
selgel, arusaadaval ja kergesti 
kättesaadaval kujul selle liikmesriigi 
ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kus 
teenust pakutakse, ja seda 
ajakohastatakse korrapäraselt. See teave 
esitatakse taotluse korral enne avaldamist 
asjaomastele riigi reguleerivatele 
asutustele. Tarbijate ja teiste 
lõppkasutajate suhtes kohaldatavate 
tingimuste erinevusest antakse sõnaselgelt 
teada.

2. Riikide reguleerivad asutused toetavad 
võrreldava teabe jagamist, et 
lõppkasutajad ja tarbijad saaksid 
iseseisvalt hinnata eri kasutusmudelite 
kulusid, näiteks interaktiivsete juhendite 

2. Komisjon võtab BERECiga 
konsulteerimise järel vastu rakendusakte, 
millega täpsustatakse internetiühenduse 
teenuste kiiruse mõõtmise meetodid, 
teenusekvaliteedi parameetrid ja nende 
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või samalaadsete vahendite abil. Kui 
sellised teenused ei ole turul tasuta või 
mõistliku hinnaga kättesaadavad, tagavad 
liikmesriigid, et riikide reguleerivad 
asutused saaksid teha sellised juhendid 
või vahendid kättesaadavaks ise või 
kolmandate isikute kaudu. Kolmandatel 
isikutel on õigus kasutada elektroonilisi 
sidevõrke ja/või üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvate 
ettevõtjate avaldatud teavet tasuta, selleks 
et selliseid interaktiivseid juhendeid või 
samalaadseid vahendeid müüa või need 
kättesaadavaks teha.

mõõtmise meetodid, avaldatava teabe sisu, 
vorm ja avaldamisviis, sealhulgas 
võimalikud kvaliteedi sertifitseerimise 
mehhanismid. Komisjon võib võtta 
arvesse käesoleva direktiivi III lisas 
sätestatud parameetreid, määratlusi ja 
mõõtmismeetodeid. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 
37 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivad asutused saaksid 
üldkasutatavaid elektroonilisi sidevõrke 
ja/või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvaid ettevõtjaid 
kohustada muu hulgas

3. Lõppkasutajad pääsevad juurde 
sõltumatu hindamise vahenditele, mis 
võimaldavad neil võrrelda elektroonilise 
side võrkudele juurdepääsu ja teenuste 
tõhusust ja alternatiivsete 
kasutusmudelite kulusid. Selleks võivad 
liikmesriigid koostada interaktiivsete 
veebisaitide, juhiste või samalaadsete 
vahendite jaoks vabatahtliku 
sertifitseerimise kava. Sertifitseerimine 
toimub objektiivsete, läbipaistvate ja 
proportsionaalsete nõuete alusel, eriti 
võetakse arvesse sõltumatust üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvast ettevõtjast, 
arusaadava keele kasutamist, täieliku ja 
ajakohase teabe esitamist ning tõhusa 
kaebuste käsitlemise menetluse 
kohaldamist. Kui sertifitseeritud 
võrdlusvahendid ei ole turul tasuta või 
mõistliku hinnaga kättesaadaval, teevad 
riikide reguleerivad asutused või muud 
pädevad asutused sellised vahendid 
kättesaadavaks ise või kolmandate isikute 
kaudu kooskõlas sertifitseerimise 
nõuetega. Üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuva ettevõtja avaldav teave on 
võrdlusvahendite kasutamiseks tasuta 
kättesaadav.

a) esitama abonentidele teabe kehtivate 
tariifide kohta seoses numbri või 
teenusega, millele kohaldatakse eraldi 
hinnatingimusi; riigi reguleeriv asutus 
võib teatud teenusekategooriate puhul 
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nõuda sellise teabe esitamist vahetult enne 
kõne ühendamist;
b) teavitama abonente mis tahes 
muutusest juurdepääsul 
hädaabiteenustele või teabele helistaja 
asukoha kohta nende tellitud teenuse 
puhul;
c) teavitama abonente mis tahes 
muutusest tingimustes, mis piiravad 
teenustele ja rakendustele juurdepääsu 
ja/või nende kasutamist, kui sellised 
tingimused on lubatud siseriikliku õiguse 
kohaselt kooskõlas ühenduse õigusega;
d) andma teavet teenuseosutaja 
kehtestatud menetluste kohta 
võrguühenduses toimuva liikluse 
mõõtmiseks ja kohandamiseks, et hoida 
ära võrguühenduse täiskoormus või 
ülekoormus, ning selle kohta, kuidas need 
menetlused võivad mõjutada teenuse 
kvaliteeti;
e) teavitama abonente õigusest otsustada, 
kas nad soovivad lisada oma isikuandmed 
kataloogi, ning otsustada selliste andmete 
laadi üle vastavalt direktiivi 2002/58/EÜ 
(eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet 
käsitlev direktiiv) artiklile 12 ja
f) teavitama regulaarselt puuetega 
abonente neile mõeldud toodete ja 
teenuste üksikasjadest.
Kui seda peetakse asjakohaseks, võivad 
riikide reguleerivad asutused edendada 
enne kohustuste kehtestamist ise- ja/või 
kaasreguleerimismeetmeid.
4. Liikmesriigid võivad nõuda, et lõikes 3 
osutatud ettevõtjad edastavad vajaduse 
korral olemasolevatele ja uutele 
abonentidele üldist huvi pakkuvat teavet 
samade vahendite kaudu, mida ettevõtjad 
abonentidega suhtlemiseks tavaliselt 
kasutavad. Sellisel juhul esitavad 
asjaomased riigiasutused selle teabe 
standardsel kujul ja see käsitleb muu 
hulgas järgmisi teemasid:

4. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad edastavad asjaomaste 
riigiasutuste taotlusel vajaduse korral 
lõppkasutajatele üldist huvi pakkuvat 
teavet tasuta asjakohastel juhtudel samade 
vahendite kaudu, mida ettevõtjad 
lõppkasutajatega suhtlemiseks tavaliselt 
kasutavad. Sellisel juhul esitavad 
asjaomased riigiasutused selle teabe 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvatele 
ettevõtjatele standardsel kujul ja see võib
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muu hulgas hõlmata järgmisi teemasid:
a) kõige levinumad viisid elektrooniliste 
sideteenuste kasutamiseks ebaseaduslikuks 
tegevuseks või kahjuliku sisu levitamiseks, 
eelkõige kui see võib ohustada teiste 
isikute õigusi ja vabadusi, sealhulgas 
autoriõiguste ja nendega seotud õiguste 
rikkumine, ning sellise tegevuse õiguslikud 
tagajärjed ja

a) kõige levinumad viisid elektrooniliste 
sideteenuste kasutamiseks ebaseaduslikuks 
tegevuseks või kahjuliku sisu levitamiseks, 
eelkõige kui see võib ohustada teiste 
isikute õigusi ja vabadusi, sealhulgas 
andmekaitseõiguste, autoriõiguste ja 
nendega seotud õiguste rikkumine, ning 
sellise tegevuse õiguslikud tagajärjed ja

b) elektrooniliste sideteenuste 
kasutamisega kaasneva isikute turvalisuse, 
eraelu ja isikuandmete puutumatuse 
ohustamise vastased kaitsevahendid.

b) elektrooniliste sideteenuste 
kasutamisega kaasneva isikute turvalisuse 
ja isikuandmetele ebaseadusliku 
juurdepääsu vastased kaitsevahendid.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:ET:PDF)

Selgitus

Artikli 25 üleviimine direktiivi.

Muudatusettepanek 299
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 i (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 21 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 i) Artikli 21 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivatel asutustel oleks võimalik 
kohustada üldkasutatavaid elektroonilisi 
sidevõrke ja/või üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvaid 
ettevõtjaid avaldama läbipaistvat, 
võrreldavat, piisavat ja ajakohast teavet 
kehtivate hindade ja tariifide, lepingu 
lõpetamisega seotud kulude ning 
standardtingimuste kohta, mis on seotud 

„1. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivatel asutustel oleks võimalik 
kohustada üldkasutatavaid elektroonilisi 
sidevõrke ja/või üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvaid 
ettevõtjaid avaldama läbipaistvat, 
võrreldavat, piisavat ja ajakohast teavet 
kehtivate hindade ja tariifide, lepingu 
lõpetamisega seotud kulude ning 
standardtingimuste kohta, mis on seotud 
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lõppkasutajate ja tarbijate juurdepääsuga 
osutatavatele teenustele ning teenuste 
kasutamisega vastavalt II lisa sätetele. 
Selline teave avaldatakse selgel, 
arusaadaval ja kergesti kättesaadaval kujul. 
Riikide reguleerivad asutused võivad 
määrata lisanõuded selle kohta, millises 
vormis tuleb selline teave avaldada.

lõppkasutajate ja tarbijate juurdepääsuga 
osutatavatele teenustele ning teenuste
kasutamisega vastavalt II lisa sätetele. 
Selline teave avaldatakse selgel, 
arusaadaval ja kergesti kättesaadaval kujul. 
Riikide reguleerivad asutused võivad 
määrata lisanõuded selle kohta, millises 
vormis tuleb selline teave avaldada, mis 
võib eelkõige lisada keelenõuded, et 
tagada sellise teabe arusaadavus 
tarbijale.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ET:PDF)

Selgitus

Riigiasutustel peaksid olema volitused, et tagada tarbijale arusaadava teabe pakkumine.

Muudatusettepanek 300
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 i (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 21 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 i) Artikli 21 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivatel asutustel oleks võimalik 
kohustada üldkasutatavaid elektroonilisi 
sidevõrke ja/või üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvaid 
ettevõtjaid avaldama läbipaistvat, 
võrreldavat, piisavat ja ajakohast teavet 
kehtivate hindade ja tariifide, lepingu 
lõpetamisega seotud kulude ning 
standardtingimuste kohta, mis on seotud 
lõppkasutajate ja tarbijate juurdepääsuga 
osutatavatele teenustele ning teenuste 
kasutamisega vastavalt II lisa sätetele. 

„1. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivatel asutustel oleks võimalik 
kohustada üldkasutatavaid elektroonilisi 
sidevõrke ja/või üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvaid 
ettevõtjaid avaldama läbipaistvat, 
võrreldavat, piisavat ja ajakohast teavet 
kehtivate hindade ja tariifide, lepingu 
lõpetamisega seotud kulude ning 
standardtingimuste kohta, mis on seotud 
lõppkasutajate juurdepääsuga osutatavatele 
teenustele ning teenuste kasutamisega 
vastavalt II lisa sätetele. Selline teave 
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Selline teave avaldatakse selgel, 
arusaadaval ja kergesti kättesaadaval kujul. 
Riikide reguleerivad asutused võivad 
määrata lisanõuded selle kohta, millises 
vormis tuleb selline teave avaldada.

avaldatakse selgel, arusaadaval ja kergesti 
kättesaadaval kujul selle liikmesriigi 
ametlikus keeles / ametlikes keeltes, kus 
teenust osutatakse, ning seda 
ajakohastatakse korrapäraselt. Tarbijate 
ja teiste lõppkasutajate suhtes 
kohaldatavate tingimuste erinevusest 
antakse sõnaselgelt teada. Riikide 
reguleerivad asutused võivad määrata 
lisanõuded selle kohta, millises vormis 
tuleb selline teave avaldada. Liikmesriigid 
tagavad, et üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad on kohustatud 
asjakohaste reguleerivate asutuste 
taotlusel teavet võimaldama enne selle 
avaldamist.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ET:PDF)

Selgitus

Mõne määruse ettepaneku artiklis 25 olnud sätte selgitus.

Muudatusettepanek 301
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 j (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 j) Artiklisse 21 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
reguleerivad asutused loovad BERECi 
juhendamise abil interaktiivsete, 
võrdluseks kasutatavate veebisaitide, 
juhiste või samalaadsete vahendite jaoks 
vabatahtliku sertifitseerimise kava, mis 
põhineb objektiivsetel, läbipaistvatel ja 
proportsionaalsetel nõuetel, sealhulgas 
eelkõige sõltumatus ühestki üldsusele 
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elektroonilist sidet pakkuvast ettevõtjast.”

Or. en

Selgitus

See asendaks arvamuse projekti muudatusettepaneku 29.

Muudatusettepanek 302
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 k (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 21 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 k) Artikli 21 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

3. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivad asutused saaksid 
üldkasutatavaid elektroonilisi sidevõrke 
ja/või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvaid ettevõtjaid 
kohustada muu hulgas

„3. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivad asutused saaksid 
üldkasutatavaid elektroonilisi sidevõrke 
ja/või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvaid ettevõtjaid 
kohustada muu hulgas

a) esitama abonentidele teabe kehtivate 
tariifide kohta seoses numbri või 
teenusega, millele kohaldatakse eraldi 
hinnatingimusi; riigi reguleeriv asutus võib 
teatud teenusekategooriate puhul nõuda 
sellise teabe esitamist vahetult enne kõne 
ühendamist;

a) esitama abonentidele teabe kehtivate 
tariifide kohta seoses numbri või 
teenusega, millele kohaldatakse eraldi 
hinnatingimusi; riigi reguleeriv asutus võib 
teatud teenusekategooriate puhul nõuda 
sellise teabe esitamist vahetult enne kõne 
ühendamist;

b) teavitama abonente mis tahes 
muutusest juurdepääsul hädaabiteenustele 
või teabele helistaja asukoha kohta nende 
tellitud teenuse puhul;

b) pakkuma lõppkasutajatele teavet 
juurdepääsu kohta hädaabiteenustele ja
teabele helistaja asukoha kohta kõigi 
pakutavate teenuste puhul, võimalike 
piirangute kohta käesoleva direktiivi 
artikli 26 kohaste hädaabiteenuste 
osutamisel ja nendega kaasnevate 
muudatuste kohta;

c) teavitama abonente mis tahes 
muutusest tingimustes, mis piiravad 
teenustele ja rakendustele juurdepääsu 
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ja/või nende kasutamist, kui sellised 
tingimused on lubatud siseriikliku õiguse 
kohaselt kooskõlas ühenduse õigusega;
d) andma teavet teenuseosutaja kehtestatud 
menetluste kohta võrguühenduses toimuva 
liikluse mõõtmiseks ja kohandamiseks, et 
hoida ära võrguühenduse täiskoormus või 
ülekoormus, ning selle kohta, kuidas need 
menetlused võivad mõjutada teenuse 
kvaliteeti;

d) teave teenuseosutaja kehtestatud 
menetluste kohta võrguühenduses toimuva 
liikluse mõõtmiseks ja kohandamiseks ning 
selle kohta, kuidas need menetlused võivad 
mõjutada teenuse kvaliteeti;

d a) andma internetiühenduse teenuste 
pakkumise korral nende kohta teavet, 
täpsustades järgmised andmed:
i) fikseeritud andmeside puhul 
hinnanguline kättesaadav alla- ja 
üleslaadimiskiirus lõppkasutaja 
elukohariigis ning mobiilse andmeside 
puhul keskmine hinnanguline alla- ja 
üleslaadimiskiirus ja kiirusevahemikud, 
mida võib eeldada tavapärases traadita 
võrgu levialas võrkudes, mille suhtes 
tarbija lepingut kohaldatakse;
ii) üksikasjad väikeste andmemahtude 
hinnakujunduse kavade kohta, suurte 
andmemahtude hinnakujunduse kavade 
kohta ning mis tahes kohaldatavate 
piirmäärade kohta. Piirmäära ületavate 
andmemahtude puhul võidakse kohaldada 
kas juhtumipõhiselt või alaliselt väikeste 
või suurte andmemahtude 
hinnakujundust ning mis tahes 
andmeedastuskiiruse piiranguid;
iii) kuidas lõppkasutajad saavad oma 
tarbimise hetkeseisu jälgida;
iv) selge ja arusaadav selgitus selle kohta, 
kuidas andmemahu piirang, tegelikult 
kasutada olev kiirus ja muud 
teenusekvaliteedi parameetrid ning 
eriteenuste samaaegne kasutamine võib 
tegelikult avaldada mõju sisu, rakenduste 
ja teenuste kasutamisele;
v) teave mis tahes menetluste kohta, mille 
teenusepakkuja on kehtestanud 
andmeedastuse mõõtmiseks ja 
kujundamiseks, sealhulgas viide aluseks 
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olevatele sidekontrollimeetoditele, mida 
kasutatakse mõistlike andmeedastuse 
haldamise meetmete puhul, ning teave 
selle kohta, kuidas need menetlused 
võivad mõjutada teenuse kvaliteeti, 
lõppkasutajate eraelu puutumatust ja 
isikuandmete kaitset;

e) teavitama abonente õigusest otsustada, 
kas nad soovivad lisada oma isikuandmed 
kataloogi, ning otsustada selliste andmete 
laadi üle vastavalt direktiivi 2002/58/EÜ 
(eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet 
käsitlev direktiiv) artiklile 12 ja

e) teavitama tarbijaid ja asjakohastel 
juhtudel lõppkasutajaid õigusest 
otsustada, kas nad soovivad lisada oma 
isikuandmed kataloogi, ning otsustada 
selliste andmete laadi üle vastavalt 
direktiivi 2002/58/EÜ (eraelu puutumatust 
ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) 
artiklile 12 ja

f) teavitama regulaarselt puuetega 
abonente neile mõeldud toodete ja teenuste 
üksikasjadest.

f) teavitama regulaarselt puuetega tarbijaid 
ja asjakohastel juhtudel lõppkasutajaid
neile mõeldud toodete ja teenuste 
üksikasjadest ning meetmetest, mida on 
rakendatud samaväärse juurdepääsu 
tagamiseks.

Kui seda peetakse asjakohaseks, võivad 
riikide reguleerivad asutused edendada 
enne kohustuste kehtestamist ise- ja/või 
kaasreguleerimismeetmeid.

Kui seda peetakse asjakohaseks, võivad 
riikide reguleerivad asutused edendada 
enne kohustuste kehtestamist ise- ja/või 
kaasreguleerimismeetmeid.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ET:PDF)

Selgitus

Muudatusettepanek järgib raportööri ettepanekut. Andmemahtude ja kindlasummaliste 
hinnakujunduse kavade taustal on kaotatud individuaalsed tarbimispiirangud.

Muudatusettepanek 303
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – punkt 1 k (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 21 – lõige 3
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 k) Artikli 21 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

3. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivad asutused saaksid 
üldkasutatavaid elektroonilisi sidevõrke 
ja/või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvaid ettevõtjaid 
kohustada muu hulgas

„3. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivad asutused saaksid 
üldkasutatavaid elektroonilisi sidevõrke 
ja/või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvaid ettevõtjaid 
kohustada muu hulgas

a) esitama abonentidele teabe kehtivate 
tariifide kohta seoses numbri või 
teenusega, millele kohaldatakse eraldi 
hinnatingimusi; riigi reguleeriv asutus võib 
teatud teenusekategooriate puhul nõuda 
sellise teabe esitamist vahetult enne kõne 
ühendamist;

a) esitama abonentidele teabe kehtivate 
tariifide kohta seoses numbri või 
teenusega, millele kohaldatakse eraldi 
hinnatingimusi; riigi reguleeriv asutus võib 
teatud teenusekategooriate puhul nõuda 
sellise teabe esitamist vahetult enne kõne 
ühendamist;

b) teavitama abonente mis tahes 
muutusest juurdepääsul hädaabiteenustele 
või teabele helistaja asukoha kohta nende 
tellitud teenuse puhul;

b) pakkuma lõppkasutajatele kõigi 
pakutavate asjakohaste teenuste puhul 
juurdepääsu hädaabiteenustele ja teabele 
helistaja asukoha kohta, teavet mis tahes 
piirangute kohta hädaabiteenuste 
osutamisel vastavalt artiklile 26 ja nendes 
tehtavate mis tahes muudatuste kohta;

c) teavitama abonente mis tahes 
muutusest tingimustes, mis piiravad 
teenustele ja rakendustele juurdepääsu 
ja/või nende kasutamist, kui sellised 
tingimused on lubatud siseriikliku õiguse 
kohaselt kooskõlas ühenduse õigusega;
d) andma teavet teenuseosutaja 
kehtestatud menetluste kohta 
võrguühenduses toimuva liikluse 
mõõtmiseks ja kohandamiseks, et hoida 
ära võrguühenduse täiskoormus või 
ülekoormus, ning selle kohta, kuidas need 
menetlused võivad mõjutada teenuse 
kvaliteeti;

d a) andma internetiühenduse teenuste 
pakkumise korral nende kohta teavet, 
täpsustades järgmised andmed:
i) fikseeritud andmeühenduste puhul viide 
kasutada oleva andmeside tegeliku alla- ja 
üleslaadimiskiiruse kohta lõppkasutaja 
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asukohas ja mobiilse andmeside puhul 
keskmise hinnangulise alla- ja 
üleslaadimiskiiruse kohta, mida võidakse 
kasutada traadita võrgu tavapärase levi 
korral, ja kiirusevahemike kohta, mida 
võidakse kasutada;
ii) üksikasjad väikeste andmemahtude 
hinnakujunduse kavade kohta, suurte 
andmemahtude hinnakujunduse kavade 
kohta ning mis tahes kohaldatavate 
piirmäärade kohta. Piirmäära ületavate 
andmemahtude puhul võidakse kas 
juhtumipõhiselt või alaliselt kohaldada 
väikeste või suurte andmemahtude 
hinnakujundust;
iii) kuidas lõppkasutajad saavad oma 
tarbimise hetkeseisu jälgida ning seada 
vabatahtlikke piiranguid;
iv) selge ja arusaadav selgitus selle kohta, 
kuidas andmemahu piirang, tegelikult 
kasutada olev kiirus ja muud 
kvaliteediparameetrid võivad tegelikult 
avaldada mõju sisu, rakenduste ja 
teenuste kasutamisele;
v) selge ja arusaadav selgitus kasutada 
oleva ribalaiuse jagamise kohta 
internetiühenduse teenuste ja eriteenuste 
vahel, millised tagajärjed on sellisel 
jagamisel internetisisu, rakenduste ja 
teenuste kasutamisele; prioriteediks tuleks 
pidada internetiühendust, välja arvatud 
juhul, kui klient otsustab teisiti,
vi) teave mis tahes menetluste kohta, mille 
teenusepakkuja on kehtestanud 
andmeedastuse mõõtmiseks ja 
kujundamiseks vastavalt määruse (XXX)* 
artikli 23 lõikele 5, sealhulgas viide 
aluseks olevatele sidekontrollimeetoditele, 
mida kasutatakse mõistlike 
andmeedastuse haldamise meetmete 
puhul, ning teave selle kohta, kuidas need 
menetlused võivad mõjutada teenuse 
kvaliteeti, lõppkasutajate eraelu 
puutumatust ja isikuandmete kaitset;

e) teavitama abonente õigusest otsustada, e) teavitama tarbijaid ja vajaduse korral 
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kas nad soovivad lisada oma isikuandmed 
kataloogi, ning otsustada selliste andmete 
laadi üle vastavalt direktiivi 2002/58/EÜ 
(eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet 
käsitlev direktiiv) artiklile 12 ja

lõppkasutajaid õigusest otsustada, kas nad 
soovivad lisada oma isikuandmed 
kataloogi, ning otsustada selliste andmete 
laadi üle vastavalt direktiivi 2002/58/EÜ 
(eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet 
käsitlev direktiiv) artiklile 12;

f) teavitama regulaarselt puuetega 
abonente neile mõeldud toodete ja teenuste 
üksikasjadest.

f) teavitama regulaarselt puuetega tarbijaid 
ja vajaduse korral lõppkasutajaid neile 
mõeldud toodete ja teenuste üksikasjadest 
ning meetmetest, mida on rakendatud 
samaväärse juurdepääsu tagamiseks.

Kui seda peetakse asjakohaseks, võivad 
riikide reguleerivad asutused edendada 
enne kohustuste kehtestamist ise- ja/või 
kaasreguleerimismeetmeid.

Kui seda peetakse asjakohaseks, võivad 
riikide reguleerivad asutused edendada 
enne kohustuste kehtestamist ise- ja/või 
kaasreguleerimismeetmeid.”
__________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr XXX/20XX, millega 
nähakse ette sätted, mis käsitlevad 
Euroopa elektroonilise side ühtset turgu 
ja ühendatud Euroopani jõudmiseks 
vajalikke meetmeid, ning millega 
muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 
2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi 
(EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 
(ELT L XXX, XX.XX.20XX, lk X).”

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:ET:HTML)

Muudatusettepanek 304
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige – punkt 1 k (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 21 – lõige 3

Praegune tekst Muudatusettepanek

(1 k) Artikli 21 lõiget 3 muudetakse 
järgmiselt:

3. Liikmesriigid tagavad, et riikide „3. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
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reguleerivad asutused saaksid 
üldkasutatavaid elektroonilisi sidevõrke 
ja/või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvaid ettevõtjaid 
kohustada muu hulgas

reguleerivad asutused saaksid 
üldkasutatavaid elektroonilisi sidevõrke 
ja/või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvaid ettevõtjaid 
kohustada muu hulgas

a) esitama abonentidele teabe kehtivate 
tariifide kohta seoses numbri või 
teenusega, millele kohaldatakse eraldi 
hinnatingimusi; riigi reguleeriv asutus võib 
teatud teenusekategooriate puhul nõuda 
sellise teabe esitamist vahetult enne kõne 
ühendamist;

a) esitama abonentidele teabe kehtivate 
tariifide kohta seoses numbri või 
teenusega, millele kohaldatakse eraldi 
hinnatingimusi; riigi reguleeriv asutus võib 
teatud teenusekategooriate puhul nõuda 
sellise teabe esitamist vahetult enne kõne 
ühendamist;

b) teavitama abonente mis tahes 
muutusest juurdepääsul hädaabiteenustele
või teabele helistaja asukoha kohta nende
tellitud teenuse puhul;

b) andma lõppkasutajatele juurdepääsu 
hädaabiteenustele ja teabele helistaja 
asukoha kohta kõikide pakutavate oluliste 
teenuste, võimalike artikli 26 kohaste 
hädaabiteenuste pakkumise piirangute 
ning nende võimalike muudatuste puhul;

c) teavitama abonente mis tahes 
muutusest tingimustes, mis piiravad 
teenustele ja rakendustele juurdepääsu 
ja/või nende kasutamist, kui sellised 
tingimused on lubatud siseriikliku õiguse 
kohaselt kooskõlas ühenduse õigusega;

d) andma teavet teenuseosutaja 
kehtestatud menetluste kohta 
võrguühenduses toimuva liikluse 
mõõtmiseks ja kohandamiseks, et hoida 
ära võrguühenduse täiskoormus või 
ülekoormus, ning selle kohta, kuidas need 
menetlused võivad mõjutada teenuse 
kvaliteeti;

d a) andma internetiühenduse teenuste 
pakkumise korral nende kohta teavet, 
täpsustades järgmised andmed:
i) fikseeritud andmeühenduste puhul 
kasutada oleva andmeside hinnanguline 
alla- ja üleslaadimiskiirus lõppkasutaja 
asukohaliikmesriigis ja mobiilse 
andmeside puhul keskmine hinnanguline 
alla- ja üleslaadimiskiirus, mida võidakse 
kasutada traadita võrgu tavapärase levi 
korral, ja kiirusevahemikud, mida 
võidakse kasutada;
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ii) üksikasjad väikeste andmemahtude 
hinnakujunduse kavade kohta, suurte 
andmemahtude hinnakujunduse kavade 
kohta ning mis tahes kohaldatavate 
piirmäärade kohta. Piirmäära ületavate 
andmemahtude puhul võidakse kas 
juhtumipõhiselt või alaliselt kohaldada 
väikeste või suurte andmemahtude 
hinnakujundust;
iii) kuidas lõppkasutajad saavad oma 
tarbimise hetkeseisu jälgida ning seada 
vabatahtlikke piiranguid;

iv) selge ja arusaadav selgitus selle kohta, 
kuidas andmemahu piirang, tegelikult 
kasutada olev kiirus ja muud 
kvaliteediparameetrid ning eriteenuste 
samaaegne kasutamine võivad tegelikult 
avaldada mõju sisu, rakenduste ja 
teenuste kasutamisele;
v) teave mis tahes menetluste kohta, mille 
teenusepakkuja on kehtestanud 
andmeedastuse mõõtmiseks ja 
kujundamiseks, sealhulgas viide aluseks 
olevatele sidekontrollimeetoditele, mida 
kasutatakse mõistlike andmeedastuse 
haldamise meetmete puhul, nagu on 
osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (millega nähakse ette sätted, mis 
käsitlevad Euroopa elektroonilise side 
ühtset turgu ja ühendatud Euroopani 
jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning 
millega muudetakse direktiive 
2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ 
ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) 
nr 531/2012) ettepaneku artiklis 23, ning 
teave selle kohta, kuidas need menetlused 
võivad mõjutada teenuse kvaliteeti, 
lõppkasutajate eraelu puutumatust ja 
isikuandmete kaitset;

e) teavitama abonente õigusest otsustada, 
kas nad soovivad lisada oma isikuandmed 
kataloogi, ning otsustada selliste andmete 
laadi üle vastavalt direktiivi 2002/58/EÜ 
(eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet 
käsitlev direktiiv) artiklile 12 ja

e) teavitama tarbijaid ja vajaduse korral 
lõppkasutajaid õigusest otsustada, kas nad 
soovivad lisada oma isikuandmed 
kataloogi, ning otsustada selliste andmete 
laadi üle vastavalt direktiivi 2002/58/EÜ 
(eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet 
käsitlev direktiiv) artiklile 12 ja
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f) teavitama regulaarselt puuetega 
abonente neile mõeldud toodete ja teenuste 
üksikasjadest.

f) teavitama regulaarselt puuetega tarbijaid 
ja vajaduse korral lõppkasutajaid neile 
mõeldud toodete ja teenuste üksikasjadest 
ning meetmetest, mida on rakendatud 
samaväärse juurdepääsu tagamiseks.

Kui seda peetakse asjakohaseks, võivad 
riikide reguleerivad asutused edendada 
enne kohustuste kehtestamist ise- ja/või 
kaasreguleerimismeetmeid.

Kui seda peetakse asjakohaseks, võivad 
riikide reguleerivad asutused edendada 
enne kohustuste kehtestamist ise- ja/või 
kaasreguleerimismeetmeid.”

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ET:PDF)

Selgitus

Õiguslikus selguse huvides lisatakse direktiivi 2002/22/EÜ artikli 21 lõike 3 punkti v viide 
määruse ettepaneku artiklile 23 „Ühendatud Euroopa”, milles määratletakse võrguliikluse 
haldamise eeskirjad.

Muudatusettepanek 305
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 l (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 l) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 21 a

Tarbimise kontroll
1. Liikmesriigid tagavad, et juhtudel, kus 
riigi reguleerivad asutused peavad seda 
asjakohaseks, pakuvad elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad tarbijatele ja 
lõppkasutajatele vahendeid, mille abil 
jälgida ja kontrollida oma järelmaksuga
elektroonilise side teenuseid, mille kohta 
esitatakse arve tarbitud aja või 
andmemahu põhjal. Need vahendid 
peavad sisaldama järgmist:
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a) juurdepääs õigeaegsele teabele nende 
teenusetarbimise kohta;
b) võimalus seada oma kasutusele 
rahaline piirmäär, nõuda teavitamist, kui 
sellest piirmäärast on saavutatud 
kokkulepitud osa, kord, mida järgitakse 
kasutuse jätkamiseks piirmäära 
ületamisel, ning kohaldatavad 
hinnakujunduskavad;
c) üksikasjalikud arved püsival 
andmekandjal.
2. BEREC kehtestab suunised lõike 1 
rakendamiseks, määrates kindlaks, kas 
kuludega seotud tasud on põhjendatud, 
ning andes juhised, millistes 
turusegmentides on need tarbimise 
kontrolli meetmed seatud eesmärkide 
suhtes proportsionaalsed.”

Or. en

Selgitus

See asendaks arvamuse projekti muudatusettepaneku 32.

Muudatusettepanek 306
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 l (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 l) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 21 a

Tarbimise kontroll
1. Liikmesriigid tagavad, et elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad pakuvad 
tarbijatele ja lõppkasutajatele vahendeid 
jälgida ja kontrollida oma järelmaksuga 
elektroonilise side teenuseid, mille kohta 
esitatakse arve tarbitud aja või 
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andmemahu põhjal, ning ettemakstud 
elektroonilise side teenuseid koos 
automaatse ettemaksuga. Need vahendid 
peavad sisaldama järgmist:
a) juurdepääs ajakohasele teabele nende 
teenuse tarbimise kohta;
b) kõigi sõlmitud või uuendatud lepingute 
puhul kooskõlas (väljaannete talitus –
palun lisada ülevõtmise kuupäev) 
võimalusega seada oma kasutusele 
rahaline piirmäär, nõuda teavitamist, kui 
sellest piirmäärast on saavutatud 
kokkulepitud osa, kord, mida järgitakse 
kasutuse jätkamiseks piirmäära 
ületamisel, ning kohaldatavad 
hinnakujunduskavad;
c) üksikasjalikud arved püsival 
andmekandjal.
2. BEREC kehtestab suunised lõike 1 
rakendamiseks ja määrab kindlaks, kas 
mis tahes kuludega seotud tasud on 
põhjendatud või mitte.”

Or. en

Muudatusettepanek 307
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige – punkt 1 l (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 l) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 21 a

Tarbimise kontroll
1. Liikmesriigid tagavad, et elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad pakuvad 
tarbijatele ja lõppkasutajatele tasuta 
vahendit oma elektroonilise side tarbimise 
jälgimiseks. Need vahendid peavad 
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hõlmama järgmist:
a) juurdepääs ajakohasele teabele nende 
teenuse tarbimise kohta;
b) võimalus seada oma kasutusele 
rahaline piirmäär, nõuda teavitamist, kui 
sellest piirmäärast on saavutatud 
kokkulepitud osa, kord, mida järgitakse 
kasutuse jätkamiseks piirmäära 
ületamisel, ning kohaldatavad 
hinnakujunduskavad. Rahalise ülempiiri 
saavutamisel saavad lõppkasutajad 
endiselt vastu võtta kõnesid ja 
lühisõnumeid ning kasutada tasuta 
telefoninumbreid ja hädaabiteenuseid, 
helistades Euroopa hädaabinumbril 112 
tasuta kuni kokkulepitud arveldusperioodi 
lõpuni;
c) üksikasjalikud arved kas 
elektrooniliselt või paberkandjal.”

Or. pt

Selgitus

Nõustume tarbimise kontrolli vahendite loomisega (IMCO arvamuse projekti 
muudatusettepanek 32), kuid leiame, et see vahend peab olema tarbijatele ja lõppkasutajatele 
tasuta, nagu on juba tavaks paljudel teenusepakkujatel eri liikmesriikides. Sellest tulenevalt ei 
ole vaja, et BEREC kehtestaks suuniseid selles valdkonnas.

Muudatusettepanek 308
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige – punkt 1 m (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 m) Lisatakse järgmine artikkel: 
„Artikkel 21 b
Teenuspaketid

Liikmesriigid tagavad, et kui tarbijatele 
pakutavasse teenuspaketti kuulub 
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vähemalt liitumine elektroonilise 
sidevõrguga või üks elektroonilise side 
teenus, kohaldatakse käesoleva direktiivi 
artikleid 20 a ja 30 paketi kõigi elementide 
suhtes.”

Or. pt

Selgitus

Teenuspaketid integreeritakse nii universaalteenuse direktiivi, mistõttu on kohaldatavad 
artiklid 20 a (lepingute kestus ja lõpetamine) ja 30 (numbrite liikuvus).

Muudatusettepanek 309
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2
Direktiiv 2002/22/EÜ

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artiklid 20, 21, 22 ja 30 jäetakse välja. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljajätmine on vajalik, et asjaomaseid artikleid säilitad /parandada.

Muudatusettepanek 310
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – punkt 2
Direktiiv 2002/22/EÜ

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artiklid 20, 21, 22 ja 30 jäetakse välja. 2) Artikkel 22 jäetakse välja.

Or. fr
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Muudatusettepanek 311
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 26

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a) Artiklit 26 muudetakse järgmiselt:
1. Liikmesriigid tagavad, et kõigil lõikes 2 
osutatud teenuste lõppkasutajatel, 
sealhulgas üldkasutatavate taksofonide 
kasutajatel, on võimalik tasuta ja ühtegi 
makseviisi kasutamata helistada 
hädaabiteenistustele, kasutades Euroopa 
ühtset hädaabinumbrit 112 ja kõiki 
liikmesriikide määratud riigisiseseid 
hädaabinumbreid.

„1. Liikmesriigid tagavad, et kõigil lõikes 
2 osutatud teenuste lõppkasutajatel, 
sealhulgas üldkasutatavate taksofonide 
kasutajatel ja erasektori sidevõrkude 
kasutajatel, on võimalik tasuta ja ühtegi 
makseviisi kasutamata helistada 
hädaabiteenistustele, kasutades Euroopa 
ühtset hädaabinumbrit 112 ja kõiki 
liikmesriikide määratud riigisiseseid 
hädaabinumbreid.

2. Liikmesriigid tagavad, konsulteerides 
riikide reguleerivate asutuste, 
hädaabiteenistuste ja teenuseosutajatega, et 
riigi telefoninumeratsiooniplaani 
kuuluva(te) numbri(te) abil riigisiseste 
kõnede algatamiseks lõppkasutajatele 
elektroonilist sideteenust osutavad 
ettevõtjad tagaksid juurdepääsu 
hädaabiteenustele.

2. Liikmesriigid tagavad, konsulteerides 
riikide reguleerivate asutuste, 
hädaabiteenistuste ja teenuseosutajatega, et 
riigi telefoninumeratsiooniplaani 
kuuluva(te) numbri(te) abil riigisiseste 
kõnede algatamiseks lõppkasutajatele 
elektroonilist sideteenust osutavad 
ettevõtjad tagaksid juurdepääsu 
hädaabiteenustele. Lõppkasutajad peavad 
hädaabinumbrile 112 pääsema vahetult 
juurde ka siis, kui nad helistavad 
erasektori sidevõrgust.

3. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud 
kõnedele vastatakse nõuetekohaselt ja need 
edastatakse riiklikule 
hädaabiorganisatsioonile kõige kohasemal 
viisil. Sellistele kõnedele vastatakse ja 
need edastatakse vähemalt sama kiiresti ja 
tõhusalt, kui seda tehakse riigisisese 
hädaabinumbri või riigisiseste 
hädaabinumbrite puhul, kui need on 
jätkuvalt kasutusel.

3. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud 
kõnedele vastatakse nõuetekohaselt ja need 
edastatakse riiklikule 
hädaabiorganisatsioonile kõige kohasemal 
viisil. Sellistele kõnedele vastatakse ja 
need edastatakse vähemalt sama kiiresti ja 
tõhusalt, kui seda tehakse riigisisese 
hädaabinumbri või riigisiseste 
hädaabinumbrite puhul, kui need on 
jätkuvalt kasutusel. Komisjon võtab riigi 
reguleerivate asutuste ja 
hädaabiteenustega konsulteerides vastu 
soovituse liikmesriikide toimivusnäitajate 
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kohta. Komisjon avaldab iga kahe aasta 
järel aruande hädaabinumbri 112 
kehtestamise tõhususe kohta ja 
toimivusnäitajate toimimise kohta. 
Esimene selline aruanne esitatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
2015. aasta lõpuks.

4. Liikmesriigid tagavad puuetega 
lõppkasutajatele teiste lõppkasutajatega 
samaväärse juurdepääsu hädaabiteenustele. 
Meetmed, mis võetakse, et tagada puuetega 
lõppkasutajatele juurdepääs 
hädaabiteenustele teises liikmesriigis 
reisides, põhinevad võimalikult suurel 
määral Euroopa standarditel või 
spetsifikaatidel, mis on avaldatud vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklile 17, ning need ei takista 
liikmesriikidel võtmast vastu lisanõudeid 
käesolevas artiklis sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks.

4. Liikmesriigid tagavad puuetega 
lõppkasutajatele teiste lõppkasutajatega 
samaväärse juurdepääsu hädaabiteenustele. 
Meetmed, mis võetakse, et tagada puuetega 
lõppkasutajatele juurdepääs 
hädaabiteenustele teises liikmesriigis 
reisides, põhinevad võimalikult suurel 
määral Euroopa standarditel või 
spetsifikaatidel, mis on avaldatud vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklile 17, ning need ei takista 
liikmesriikidel võtmast vastu lisanõudeid 
käesolevas artiklis sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks.

5. Liikmesriigid tagavad, et asjaomased 
ettevõtjad avaldavad tasuta teabe helistaja 
asukoha kohta hädaabikõnesid käsitlevale 
asutusele niipea, kui kõne jõuab sellesse 
asutusse. See kehtib kõigi Euroopa ühtsele 
hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede 
puhul. Liikmesriigid võivad seda kohustust 
laiendada nii, et see hõlmaks riigisisestel 
hädaabinumbritel tehtud kõnesid. Pädevad 
reguleerivad asutused kehtestavad
helistaja asukoha kohta pakutava teabe 
täpsuse ja usaldusväärsuse kriteeriumid.

5. Liikmesriigid tagavad, et asjaomased 
ettevõtjad avaldavad tasuta teabe helistaja 
asukoha kohta hädaabikõnesid käsitlevale 
asutusele niipea, kui kõne jõuab sellesse 
asutusse. See kehtib kõigi Euroopa ühtsele 
hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede 
puhul, sealhulgas kõned erasektori 
sidevõrkudest ja rändluskõned. 
Liikmesriigid võivad seda kohustust 
laiendada nii, et see hõlmaks riigisisestel 
hädaabinumbritel tehtud kõnesid. 
Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vastu helistaja asukoha kohta
hädaabiteenustele pakutava teabe täpsuse 
ja usaldusväärsuse kriteeriumid 2015. 
aasta lõpuks.

6. Liikmesriigid tagavad, et kodanikke 
teavitatakse nõuetekohaselt Euroopa 
ühtsest hädaabinumbrist 112 ja selle 
kasutusest, eelkõige liikmesriikide vahel 
reisivatele isikutele suunatud algatuste 
kaudu.

6. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
kodanikke teavitatakse nõuetekohaselt 
Euroopa ühtsest hädaabinumbrist 112 ja 
selle kasutusest, eelkõige liikmesriikide 
vahel reisivatele isikutele suunatud 
algatuste kaudu. Komisjon toetab ja 
täiendab liikmesriikide tegevust.

7. Hädaabinumbriga 112 seotud teenustele 
tegeliku juurdepääsu tagamiseks 

7. Hädaabinumbriga 112 seotud teenustele 
tegeliku juurdepääsu tagamiseks 
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liikmesriikides võib komisjon pärast 
BERECiga konsulteerimist vastu võtta 
tehnilised rakendusmeetmed. 
Sellegipoolest võetakse nimetatud 
tehnilised rakendusmeetmed vastu nii, et 
see ei piiraks ega mõjutaks 
hädaabiteenistuste korraldust, mis jääb 
liikmesriikide ainupädevusse.

liikmesriikides võib komisjon pärast 
BERECiga konsulteerimist vastu võtta 
tehnilised rakendusmeetmed. 
Sellegipoolest võetakse nimetatud 
tehnilised rakendusmeetmed vastu nii, et 
see ei piiraks ega mõjutaks 
hädaabiteenistuste korraldust, mis jääb 
liikmesriikide ainupädevusse.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ET:PDF)

Selgitus

Muudatusettepanekuga suurendatakse liiduülese hädaabinumbri 112 toimivust ja tagatakse 
hädaabi asukohateenused.

Muudatusettepanek 312
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ 
Artikkel 26

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a) Artikkel 26 asendatakse järgmisega:
Artikkel 26 „Artikkel 26

Hädaabiteenused ja Euroopa ühtne 
hädaabinumber

Hädaabiteenused ja Euroopa ühtne 
hädaabinumber

1. Liikmesriigid tagavad, et kõigil lõikes 2 
osutatud teenuste lõppkasutajatel, 
sealhulgas üldkasutatavate taksofonide 
kasutajatel, on võimalik tasuta ja ühtegi 
makseviisi kasutamata helistada 
hädaabiteenistustele, kasutades Euroopa 
ühtset hädaabinumbrit 112 ja kõiki 
liikmesriikide määratud riigisiseseid 
hädaabinumbreid.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõigil lõikes 2 
osutatud teenuste lõppkasutajatel, 
sealhulgas üldkasutatavate taksofonide 
kasutajatel ja erasektori sidevõrkude 
kasutajatel, on võimalik tasuta ja ühtegi 
makseviisi kasutamata helistada 
hädaabiteenistustele, kasutades Euroopa 
ühtset hädaabinumbrit 112 ja kõiki 
liikmesriikide määratud riigisiseseid 
hädaabinumbreid.

2. Liikmesriigid tagavad, konsulteerides 
riikide reguleerivate asutuste, 

2. Liikmesriigid tagavad, konsulteerides 
riikide reguleerivate asutuste, 
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hädaabiteenistuste ja teenuseosutajatega, et 
riigi telefoninumeratsiooniplaani 
kuuluva(te) numbri(te) abil riigisiseste 
kõnede algatamiseks lõppkasutajatele 
elektroonilist sideteenust osutavad 
ettevõtjad tagaksid juurdepääsu 
hädaabiteenustele.

hädaabiteenistuste ja teenuseosutajatega, et 
riigi telefoninumeratsiooniplaani 
kuuluva(te) numbri(te) abil riigisiseste 
kõnede algatamiseks lõppkasutajatele 
elektroonilist sideteenust osutavad 
ettevõtjad tagaksid juurdepääsu 
hädaabiteenustele. Lõppkasutajad peavad 
hädaabinumbrile 112 pääsema vahetult 
juurde ka siis, kui nad helistavad 
erasektori sidevõrgust.

3. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud 
kõnedele vastatakse nõuetekohaselt ja need 
edastatakse riiklikule 
hädaabiorganisatsioonile kõige kohasemal 
viisil. Sellistele kõnedele vastatakse ja 
need edastatakse vähemalt sama kiiresti ja 
tõhusalt, kui seda tehakse riigisisese 
hädaabinumbri või riigisiseste 
hädaabinumbrite puhul, kui need on 
jätkuvalt kasutusel.

3. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud 
kõnedele vastatakse nõuetekohaselt ja need 
edastatakse riiklikule 
hädaabiorganisatsioonile kõige kohasemal 
viisil. Sellistele kõnedele vastatakse ja 
need edastatakse vähemalt sama kiiresti ja 
tõhusalt, kui seda tehakse riigisisese 
hädaabinumbri või riigisiseste 
hädaabinumbrite puhul, kui need on 
jätkuvalt kasutusel. Komisjon peaks pärast 
riigi reguleerivate asutuste ja 
hädaabiteenistustega konsulteerimist 
määrama kindlaks liikmesriikide suhtes 
kohaldatavad kohustuslikud 
toimivusnäitajad. 

4. Liikmesriigid tagavad puuetega 
lõppkasutajatele teiste lõppkasutajatega 
samaväärse juurdepääsu hädaabiteenustele. 
Meetmed, mis võetakse, et tagada puuetega 
lõppkasutajatele juurdepääs 
hädaabiteenustele teises liikmesriigis 
reisides, põhinevad võimalikult suurel 
määral Euroopa standarditel või 
spetsifikaatidel, mis on avaldatud vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklile 17, ning need ei takista 
liikmesriikidel võtmast vastu lisanõudeid 
käesolevas artiklis sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks.

4. Liikmesriigid tagavad puuetega 
lõppkasutajatele teiste lõppkasutajatega 
samaväärse juurdepääsu hädaabiteenustele. 
Meetmed, mis võetakse, et tagada puuetega 
lõppkasutajatele juurdepääs 
hädaabiteenustele teises liikmesriigis 
reisides, põhinevad võimalikult suurel 
määral Euroopa standarditel või 
spetsifikaatidel, mis on avaldatud vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklile 17, ning need ei takista 
liikmesriikidel võtmast vastu lisanõudeid 
käesolevas artiklis sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks.

5. Liikmesriigid tagavad, et asjaomased 
ettevõtjad avaldavad tasuta teabe helistaja 
asukoha kohta hädaabikõnesid käsitlevale 
asutusele niipea, kui kõne jõuab sellesse 
asutusse. See kehtib kõigi Euroopa ühtsele 
hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede 
puhul. Liikmesriigid võivad seda kohustust 

5. Liikmesriigid tagavad, et asjaomased 
ettevõtjad avaldavad tasuta teabe helistaja 
asukoha kohta hädaabikõnesid käsitlevale 
asutusele niipea, kui kõne jõuab sellesse 
asutusse. See kehtib kõigi Euroopa ühtsele
hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede 
puhul, sealhulgas erasektori sidevõrgu 
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laiendada nii, et see hõlmaks riigisisestel 
hädaabinumbritel tehtud kõnesid. Pädevad 
reguleerivad asutused kehtestavad 
helistaja asukoha kohta pakutava teabe 
täpsuse ja usaldusväärsuse kriteeriumid.

kaudu tehtud kõnede ja rändluskõnede 
puhul. Liikmesriigid võivad seda kohustust 
laiendada nii, et see hõlmaks riigisisestel 
hädaabinumbritel tehtud kõnesid. 
Hiljemalt (kuus kuud pärast määruse 
(XXX)* jõustumist) kehtestab BEREC 
pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga 
hädaabiteenuste osutamiseks 
kohustuslikud kriteeriumid asukoha 
tuvastamise täpsuse ja usaldusväärsuse 
kohta. Liikmesriigid peavad vastama 
nendele kriteeriumidele hiljemalt aasta 
pärast nende avaldamist. Samuti peab 
komisjon tagama (18 kuud pärast 
määruse (XXX)** jõustumist), et 
hädaabinumbrile 112 tehtavate kõnede 
asukoha tuvastamise täpsuse ja 
usaldusväärsuse tase GNSSiga ühilduva 
mobiilsideterminaliga oleks võrdväärne 
eCall-kõnede omaga.

6. Liikmesriigid tagavad, et kodanikke 
teavitatakse nõuetekohaselt Euroopa 
ühtsest hädaabinumbrist 112 ja selle 
kasutusest, eelkõige liikmesriikide vahel 
reisivatele isikutele suunatud algatuste 
kaudu.

6. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
kodanikke teavitatakse nõuetekohaselt 
Euroopa ühtsest hädaabinumbrist 112 ja 
selle kasutusest, eelkõige liikmesriikide 
vahel reisivatele isikutele suunatud 
algatuste kaudu. Komisjon peaks 
liikmesriikide tegevust toetama ja 
täiendama.

7. Hädaabinumbriga 112 seotud teenustele 
tegeliku juurdepääsu tagamiseks 
liikmesriikides võib komisjon pärast 
BERECiga konsulteerimist vastu võtta 
tehnilised rakendusmeetmed. 
Sellegipoolest võetakse nimetatud 
tehnilised rakendusmeetmed vastu nii, et 
see ei piiraks ega mõjutaks 
hädaabiteenistuste korraldust, mis jääb 
liikmesriikide ainupädevusse.

7. Hädaabinumbriga 112 seotud teenustele 
tegeliku juurdepääsu tagamiseks 
liikmesriikides peaks komisjon pärast 
BERECiga konsulteerimist võtma vastu 
tehnilised rakendusmeetmed. Need 
meetmed peaksid eelkõige tagama uue 
põlvkonna koostalitlusvõimelise 
hädaabiteenuse 112 kasutuselevõtu 
hiljemalt (neli aastat pärast määruse 
(XXX)*** jõustumist), sealhulgas 
multimeediarakenduste kasutuselevõtu. 
Sellegipoolest võetakse nimetatud 
tehnilised rakendusmeetmed vastu nii, et 
see ei piiraks ega mõjutaks 
hädaabiteenistuste korraldust, mis jääb 
liikmesriikide ainupädevusse.

7 a. Komisjon säilitab Euroopa 
hädaabiteenistuste E.164 numbrite 
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andmebaasi, tagamaks, et need on 
suutelised mis tahes liikmesriike 
omavahel ühendama.

Need meetmed, mille eesmärgiks on 
muuta käesoleva direktiivi 
mitteolemuslikke osi neid täiendades, 
võetakse vastu vastavalt artikli 37 lõikes 2 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

__________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr XXX/20XX, millega 
nähakse ette sätted, mis käsitlevad 
Euroopa elektroonilise side ühtset turgu 
ja ühendatud Euroopani jõudmiseks 
vajalikke meetmeid, ning millega 
muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 
2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi 
(EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 
(ELT L XXX, XX.XX.20XX, lk X).
** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr XXX/20XX, millega 
nähakse ette sätted, mis käsitlevad 
Euroopa elektroonilise side ühtset turgu 
ja ühendatud Euroopani jõudmiseks 
vajalikke meetmeid, ning millega 
muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 
2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi 
(EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 
(ELT L XXX, XX.XX.20XX, lk X).
*** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr XXX/20XX, millega 
nähakse ette sätted, mis käsitlevad 
Euroopa elektroonilise side ühtset turgu 
ja ühendatud Euroopani jõudmiseks 
vajalikke meetmeid, ning millega 
muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 
2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi 
(EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 
(ELT L XXX, XX.XX.20XX, lk X).”

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:ET:HTML)
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Muudatusettepanek 313
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 26 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a) Artikli 26 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Liikmesriigid tagavad, et lisaks kõigile 
võimalikele siseriiklikele 
hädaabinumbritele, mille on kindlaks 
määranud riigi reguleerivad asutused, on 
kõigil üldkasutatavate telefoniteenuste 
lõppkasutajatel, kaasa arvatud 
üldkasutatavate taksofonide kasutajad, 
võimalik tasuta helistada 
hädaabiteenistustele, kasutades Euroopa 
ühtset hädaabinumbrit 112.

„1. Liikmesriigid tagavad, et lisaks kõigile 
võimalikele siseriiklikele 
hädaabinumbritele, mille on kindlaks 
määranud riigi reguleerivad asutused, on 
kõigil üldkasutatavate telefoniteenuste 
lõppkasutajatel, kaasa arvatud 
üldkasutatavate taksofonide kasutajad ja 
erasektori sidevõrkude kasutajad, 
võimalik tasuta helistada 
hädaabiteenistustele, kasutades Euroopa 
ühtset hädaabinumbrit 112.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:ET:PDF)

Muudatusettepanek 314
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2 b (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 26 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 b) Artikli 26 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud 
kõnedele vastatakse nõuetekohaselt ja 

„2. Liikmesriigid tagavad, konsulteerides 
riikide reguleerivate asutuste, 
hädaabiteenistuste ja teenuseosutajatega,
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need edastatakse hädaabisüsteemi 
riiklikule organisatsioonile kõige 
sobivamal viisil ja vastavalt võrgu 
tehnilistele võimalustele.

et riigi telefoninumeratsiooniplaani 
kuuluva(te) numbri(te) abil riigisiseste 
kõnede algatamiseks lõppkasutajatele 
elektroonilist sideteenust osutavad 
ettevõtjad tagaksid juurdepääsu 
hädaabiteenustele.
Lõppkasutajatel on võimalik 
hädaabinumbrile 112 vahetult juurde 
pääseda ka siis, kui nad helistavad 
erasektori sidevõrgust.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:ET:PDF)

Muudatusettepanek 315
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2 c (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 26 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c) Artiklisse 26 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Komisjon haldab Euroopa 
hädaabiteenuste E.164 numbrite 
andmebaasi, tagamaks, et 
hädaabiteenustel on võimalik üksteisega 
ühendust võtta.”

Or. en

Muudatusettepanek 316
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2 d (uus)
2002/22/EÜ
Artikkel 26 – lõige 5
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 d) Artikli 26 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:

5. Liikmesriigid tagavad, et asjaomased 
ettevõtjad avaldavad tasuta teabe helistaja 
asukoha kohta hädaabikõnesid käsitlevale 
asutusele niipea, kui kõne jõuab sellesse 
asutusse. See kehtib kõigi Euroopa ühtsele 
hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede 
puhul. Liikmesriigid võivad seda kohustust 
laiendada nii, et see hõlmaks riigisisestel 
hädaabinumbritel tehtud kõnesid. Pädevad 
reguleerivad asutused kehtestavad helistaja 
asukoha kohta pakutava teabe täpsuse ja 
usaldusväärsuse kriteeriumid.

„5. Liikmesriigid tagavad, et asjaomased 
ettevõtjad avaldavad tasuta teabe helistaja 
asukoha kohta hädaabikõnesid käsitlevale 
asutusele niipea, kui kõne jõuab sellesse 
asutusse. See kehtib kõigi Euroopa ühtsele 
hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede 
puhul, sealhulgas kõned erasektori 
sidevõrkudest ja rändluskõned. 
Liikmesriigid võivad seda kohustust 
laiendada nii, et see hõlmaks riigisisestel 
hädaabinumbritel tehtud kõnesid. Pädevad 
reguleerivad asutused kehtestavad helistaja 
asukoha kohta pakutava teabe täpsuse ja 
usaldusväärsuse kriteeriumid.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:ET:PDF)

Muudatusettepanek 317
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – punkt 2 e (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 e) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 26 a

Kogu ELi hõlmav 112 hädaabisüsteem
Liikmesriigid peavad sidevõrkusid 
kasutades tagama nn ümberpööratud ehk 
kogu ELi hõlmava üldise, mitmekeelse, 
juurdepääsetava, lihtsustatud ja tõhusa 
sidesüsteemi kasutusele võtmise, millega 
hoiatatakse kodanikke ilmsete või 
arvatavate suurte katastroofide või 
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hädaolukordade eest. Komisjon kehtestab 
pärast BERECi ja 
kodanikukaitseteenistustega 
konsulteerimist hiljemalt (kaks aastat 
pärast määruse (XXX)* jõustumist) 
nimetatud süsteemi loomiseks vajalikud 
standardid ja näitajad, mille puhul 
võetakse arvesse olemasolevaid riiklikke 
ja piirkondlikke süsteeme ning mis 
vastavad isikuandmete kaitset käsitlevate 
õigusaktide sätetele. Komisjon peaks 
tagama, et kogu ELi hõlmav 112 
hädaabisüsteem alustaks tööd hiljemalt 
(neli aastat pärast määruse (XXX)1

jõustumist).
__________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr XXX/20XX, millega 
nähakse ette sätted, mis käsitlevad 
Euroopa elektroonilise side ühtset turgu 
ja ühendatud Euroopani jõudmiseks 
vajalikke meetmeid, ning millega 
muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 
2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi 
(EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 
(ELT L XXX, XX.XX.20XX, lk X).
** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr XXX/20XX, millega 
nähakse ette sätted, mis käsitlevad 
Euroopa elektroonilise side ühtset turgu 
ja ühendatud Euroopani jõudmiseks 
vajalikke meetmeid, ning millega 
muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 
2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi 
(EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 
(ELT L XXX, XX.XX.20XX, lk X).”

Or. fr

Muudatusettepanek 318
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2 f (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 30 – lõige 4
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 f) Artikli 30 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

Numbri teisaldamine ja sellele järgnev 
aktiveerimine toimub võimalikult lühikese 
aja jooksul. Igal juhul aktiveeritakse 
nende abonentide number, kes on 
sõlminud lepingu numbri üleviimiseks uue 
ettevõtja alla, ühe tööpäeva jooksul. 

„Numbri teisaldamine ja sellele järgnev 
aktiveerimine toimub võimalikult lühikese 
aja jooksul. Nende lõppkasutajate number, 
kes on sõlminud lepingu numbri 
üleviimiseks uue teenusepakkuja alla, 
aktiveeritakse ühe tööpäeva jooksul sellise 
lepingu sõlmimisest. Üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuv vastuvõttev 
ettevõtja juhib vahetamis- ja 
teisaldamisprotsessi. Lõppkasutajad
saavad asjakohase teabe teenusepakkuja 
vahetamise kohta enne 
vahetamisprotsessi, selle jooksul ning 
vahetult pärast selle lõppu.

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, võivad pädevad riigiasutused 
kehtestada üleüldise numbri teisaldamise 
protsessi, võttes arvesse lepinguid 
käsitlevaid siseriiklikke sätteid, tehnilist 
teostatavust ja vajadust jätkata abonendile 
teenuse osutamist. Ühelgi juhul ei ületa 
teenuse katkemine teisaldamise protsessi 
ajal üht tööpäeva. Vajaduse korral võtavad 
pädevad riigiasutused arvesse ka 
meetmeid abonentide kaitse tagamiseks 
kogu teisaldusprotsessi jooksul ja selleks, 
et teenuseosutajat ei vahetataks nende
tahte vastaselt. 

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, võivad pädevad riigiasutused 
kehtestada üleüldise teenusepakkuja 
vahetamise ja numbri teisaldamise 
protsessi kooskõlas BERECi suunistega. 
Nad võtavad arvesse vajalikku 
lõppkasutajate kaitset kogu 
vahetusprotsessi jooksul ja vajadust 
tagada selle protsessi tõhusus. Ühelgi 
juhul ei ületa teenuse katkemine 
teisaldamise protsessi ajal üht tööpäeva. 
Lõppkasutajat ei sunnita teenusepakkujat
vahetama tema tahte vastaselt.

Liikmesriigid tagavad, et nähakse ette 
asjakohased karistused ettevõtjatele, 
sealhulgas kohustus maksta abonentidele 
hüvitist, juhul kui teisaldamisega 
viivitatakse või kui teisaldamist ettevõtjate 
poolt või nende nimel kuritarvitatakse.

Liikmesriigid tagavad, et nähakse ette 
asjakohased karistused ettevõtjatele, 
sealhulgas kohustus maksta abonentidele 
hüvitist, juhul kui teisaldamisega 
viivitatakse või kui teisaldamist ettevõtjate 
poolt või nende nimel kuritarvitatakse.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ET:PDF)
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Muudatusettepanek 319
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2 f (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 30 – lõige 4

Praegune tekst Muudatusettepanek

2 f) Artikli 30 lõiget 4 muudetakse 
järgmiselt:

4. Numbri teisaldamine ja sellele järgnev 
aktiveerimine toimub võimalikult lühikese 
aja jooksul. Igal juhul aktiveeritakse 
nende abonentide number, kes on 
sõlminud lepingu numbri üleviimiseks uue 
ettevõtja alla, ühe tööpäeva jooksul.

„4. Numbri teisaldamine ja sellele järgnev 
aktiveerimine toimub võimalikult lühikese 
aja jooksul. Nende lõppkasutajate number, 
kes on sõlminud lepingu numbri 
üleviimiseks uue teenusepakkuja alla,
aktiveeritakse see number ühe tööpäeva 
jooksul.

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, võivad pädevad riigiasutused 
kehtestada üleüldise numbri teisaldamise 
protsessi, võttes arvesse lepinguid 
käsitlevaid siseriiklikke sätteid, tehnilist 
teostatavust ja vajadust jätkata abonendile 
teenuse osutamist. Ühelgi juhul ei ületa 
teenuse katkemine teisaldamise protsessi 
ajal üht tööpäeva. Vajaduse korral võtavad 
pädevad riigiasutused arvesse ka 
meetmeid abonentide kaitse tagamiseks 
kogu teisaldusprotsessi jooksul ja selleks, 
et teenuseosutajat ei vahetataks nende 
tahte vastaselt.

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, võivad pädevad riigiasutused 
kehtestada üleüldise teenusepakkuja 
vahetamise ja numbri teisaldamise 
protsessi kooskõlas BERECi suunistega.
Nad võtavad arvesse vajadust kaitsta 
lõppkasutajaid kogu vahetusprotsessi 
jooksul ja tagada selle protsessi tõhusus.
Ühelgi juhul ei ületa teenuse katkemine 
teisaldamise protsessi ajal üht tööpäeva. 
Lõppkasutajaid ei sunnita 
teenusepakkujat vahetama nende tahte 
vastaselt.

Liikmesriigid tagavad, et nähakse ette 
asjakohased karistused ettevõtjatele, 
sealhulgas kohustus maksta abonentidele 
hüvitist, juhul kui teisaldamisega 
viivitatakse või kui teisaldamist ettevõtjate 
poolt või nende nimel kuritarvitatakse.

Liikmesriigid tagavad, et nähakse ette 
asjakohased karistused ettevõtjatele, 
sealhulgas kohustus maksta abonentidele 
hüvitist, juhul kui teisaldamisega 
viivitatakse või kui teisaldamist ettevõtjate 
poolt või nende nimel kuritarvitatakse.”

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ET:PDF)
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Muudatusettepanek 320
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2 f (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 30 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 f) Artikli 30 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

„4. Numbrite teisaldamine ja sellele 
järgnev aktiveerimine toimub võimalikult 
lühikese aja jooksul. Igal juhul 
aktiveeritakse nende abonentide number, 
kes on sõlminud lepingu numbri 
üleviimiseks uue ettevõtja alla, ühe 
tööpäeva jooksul.

„4. Numbrite teisaldamine ja sellele 
järgnev aktiveerimine toimub võimalikult 
lühikese aja jooksul. Nende lõppkasutajate 
number, kes on sõlminud lepingu numbri 
üleviimiseks uue teenusepakkuja alla, 
aktiveeritakse ühe tööpäeva jooksul sellise 
lepingu sõlmimisest.

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, võivad pädevad riigiasutused 
kehtestada üleüldise numbri teisaldamise 
protsessi, võttes arvesse lepinguid 
käsitlevaid siseriiklikke sätteid, tehnilist 
teostatavust ja vajadust jätkata abonendile 
teenuse osutamist. Ühelgi juhul ei ületa 
teenuse katkemine teisaldamise protsessi 
ajal üht tööpäeva. Vajaduse korral võtavad 
pädevad riigiasutused arvesse ka 
meetmeid abonentide kaitse tagamiseks 
kogu teisaldusprotsessi jooksul ja selleks, 
et teenuseosutajat ei vahetataks nende
tahte vastaselt.

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, võivad pädevad riigiasutused 
kehtestada üleüldise teenusepakkuja 
vahetamise ja numbri teisaldamise 
protsessi kooskõlas BERECi suunistega. 
Nad võtavad arvesse vajalikku 
lõppkasutajate kaitset kogu 
vahetusprotsessi jooksul, vajadust tagada 
selle protsessi tõhusus lõppkasutaja jaoks
ja vajadust tagada, et vahetusprotsess ei 
oleks konkureerivate teenusepakkujate 
jaoks kahjulik. Ühelgi juhul ei ületa 
teenuse katkemine teisaldamise protsessi 
ajal üht tööpäeva. Lõppkasutajat ei 
sunnita teenusepakkujat vahetama tema
tahte vastaselt.

Liikmesriigid tagavad, et nähakse ette 
asjakohased karistused ettevõtjatele, 
sealhulgas kohustus maksta abonentidele 
hüvitist, juhul kui teisaldamisega 
viivitatakse või kui teisaldamist ettevõtjate 
poolt või nende nimel kuritarvitatakse.

Liikmesriigid tagavad, et nähakse ette 
asjakohased karistused ettevõtjatele, 
sealhulgas kohustus maksta abonentidele 
hüvitist, juhul kui teisaldamisega 
viivitatakse või kui teisaldamist ettevõtjate 
poolt või nende nimel kuritarvitatakse.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ET:PDF)
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Selgitus

See asendaks arvamuse projekti muudatusettepaneku 35.

Muudatusettepanek 321
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 f (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 30 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 f) Artikli 30 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

4. Numbrite teisaldamine ja sellele järgnev 
aktiveerimine toimub võimalikult lühikese 
aja jooksul. Igal juhul aktiveeritakse 
nende abonentide number, kes on 
sõlminud lepingu numbri üleviimiseks uue 
ettevõtja alla, ühe tööpäeva jooksul.

„4. Numbrite teisaldamine ja sellele 
järgnev aktiveerimine toimub võimalikult 
lühikese aja jooksul. Nende lõppkasutajate
number, kes on sõlminud lepingu numbri 
üleviimiseks uue teenusepakkuja alla, 
aktiveeritakse ühe tööpäeva jooksul.

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, võivad pädevad riigiasutused 
kehtestada üleüldise numbri teisaldamise 
protsessi, võttes arvesse lepinguid 
käsitlevaid siseriiklikke sätteid, tehnilist 
teostatavust ja vajadust jätkata abonendile 
teenuse osutamist. Ühelgi juhul ei ületa 
teenuse katkemine teisaldamise protsessi 
ajal üht tööpäeva. Vajaduse korral võtavad 
pädevad riigiasutused arvesse ka 
meetmeid abonentide kaitse tagamiseks 
kogu teisaldusprotsessi jooksul ja selleks, 
et teenuseosutajat ei vahetataks nende
tahte vastaselt.

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, võivad pädevad riigiasutused 
kehtestada üleüldise teenusepakkuja 
vahetamise ja numbri teisaldamise 
protsessi, võttes arvesse BERECi 
suuniseid. Nad võtavad arvesse vajalikku 
lõppkasutajakaitset kogu vahetusprotsessi 
jooksul ja vajadust tagada selle protsessi 
tõhusus. Ühelgi juhul ei ületa teenuse 
katkemine teisaldamise protsessi ajal üht 
tööpäeva. Lõppkasutajat ei sunnita
teenusepakkujat vahetama tema tahte 
vastaselt.

Liikmesriigid tagavad, et nähakse ette 
asjakohased karistused ettevõtjatele, 
sealhulgas kohustus maksta abonentidele 
hüvitist, juhul kui teisaldamisega 
viivitatakse või kui teisaldamist ettevõtjate 
poolt või nende nimel kuritarvitatakse.

Liikmesriigid tagavad, et nähakse ette 
asjakohased karistused ettevõtjatele, 
sealhulgas kohustus maksta abonentidele 
hüvitist, juhul kui teisaldamisega 
viivitatakse või kui teisaldamist ettevõtjate 
poolt või nende nimel kuritarvitatakse.”

Or. en
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:ET:PDF)

Selgitus

Muudatused kooskõlas raportööri ettepanekutega. Numbri teisaldamine pole samas alati 
võimalik ühe päeva jooksul alates sellise lepingu sõlmimisest. Esiteks esineb juhtumeid, kus 
teisaldamise suhtes võib olla sõnaselgelt kokku lepitud, et see toimuks hilisemas etapis, ja 
teiseks võib erandjuhtudel sõltuvalt hõlmatud fikseeritud võrgu taristust teisaldamise 
protsessiga kaasneda kohapealsed tehnilised tööd, mida oleks ajaliselt keeruline teostada.

Muudatusettepanek 322
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1– punkt 2 g (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 30 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuv 
vastuvõttev ettevõtja juhib vahetamis- ja 
teisaldamisprotsessi. Lõppkasutajad 
saavad asjakohase teabe teenusepakkuja 
vahetamise kohta enne 
vahetamisprotsessi, selle jooksul ning 
vahetult pärast selle lõppu. Lõppkasutajat 
ei sunnita teenusepakkujat vahetama 
tema tahte vastaselt.

Or. pt

Selgitus

Selle määruse ettepaneku teksti (artikkel 30 lõige 4) üleminekuga universaalteenuse direktiivi 
selgitatakse operaatorite kohustusi numbri liikuvuse protsessis.

Muudatusettepanek 323
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2 h (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 30 – lõige 4 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid kehtestavad üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatele 
ettevõtjatele, kes viivitavad 
vahetusprotsessiga või seda 
kuritarvitavad, jättes sealhulgas 
õigeaegselt andmata teisaldamist käsitleva 
vajaliku teabe, kohustuse maksta hüvitist 
lõppkasutajatele, keda selline viivitus või 
kuritarvitamine hõlmab.

Or. pt

Selgitus

Õigusliku selguse huvides kantakse need määruse ettepanekus ettenähtud eeskirjad üle 
universaalteenuse direktiivi.

Muudatusettepanek 324
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2 i (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 30 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 i) Artiklisse 30 lisatakse järgmine lõige:
„5 a. Kui tarbijatele pakutav teenuspakett 
koosneb vähemalt ühendusest 
elektroonilise sidevõrguga või 
elektroonilise sideteenusega, kohaldatakse 
käesolevat artiklit (asjakohastel juhtudel 
ühiselt) nende teenuspaketi elementide 
suhtes ning seda kohaldatakse ka eraldi 
kõigist asjaomastest vastavatest 
eeskirjadest, mis on seotud paketis 
sisalduva lineaarse 
ringhäälinguteenusega.”

Or. en
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Muudatusettepanek 325
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4
Määrus 531/2012
Artikkel 4 a uus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Lisatakse artikkel 4 a: välja jäetud
Artikkel 4 a
1. Käesolevat artiklit kohaldatakse nende 
rändlusteenuse pakkujate suhtes, kes 
a) kohaldavad vaikimisi ja kõigis 
reguleeritud rändlusteenuseid 
sisaldavates jaemüügipakettides 
riigisiseste teenuste suhtes kehtivat tasu 
nii riigisiseste teenuste kui ka reguleeritud 
rändlusteenuste suhtes kõikjal liidus nii, 
nagu reguleeritud rändlusteenuseid 
tarbitaks koduvõrgus, ja
b) tagavad kas oma võrkude või teiste 
rändlusteenuse pakkujatega sõlmitud 
kahe- või mitmepoolsete rändluslepingute 
kaudu selle, et punkti a sätteid täidab 
vähemalt üks rändlusteenuse pakkuja 
kõigis liikmesriikides. 
2. Lõigetega 1, 6 ja 7 ei välistata, et 
rändlusteenuse pakkuja piirab jaemüügi 
tasandi reguleeritud rändlusteenuste 
tarbimist riigisiseste teenuste tasuga, 
viidates mõistliku kasutamise 
kriteeriumidele. Kõiki mõistliku 
kasutamise kriteeriume kohaldatakse 
sellisel viisil, et tarbijad, kes kasutavad 
rändlusteenuse pakkuja erinevaid 
riigisiseseid jaemüügipakette, saavad 
liidus reisides julgelt jätkata oma 
päritoluriigis tekkinud tavapäraseid 
tarbimisharjumusi, mis on seotud 
riigisiseste jaemüügipakettidega. 
Rändlusteenuse pakkuja, kes kasutab 
seda võimalust, avaldab vastavalt määruse 
XXX/2014 artikli 25 lõike 1 punktile b ja 
lisab selle vastavalt nimetatud määruse 
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artikli 26 lõike 1 punktidele b ja c oma 
lepingutesse, üksikasjaliku arvandmeid 
sisaldava teabe selle kohta, kuidas 
kohaldatakse mõistliku kasutamise 
kriteeriume, koos asjaomase 
jaemüügipaketi peamiste 
hinnaelementide, mahu ja muude 
parameetritega.
31. detsembriks 2014 kehtestab BEREC 
pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga üldsuunised 
mõistliku kasutamise kriteeriumide 
kohaldamiseks jaemüügi tasandi 
lepingutes, mida pakuvad käesolevas 
artiklis sätestatud võimalusi kasutavad 
rändlusteenuse pakkujad. Sellised 
suunised töötab BEREC välja vastavalt 
esimeses lõigus sätestatud 
üldeesmärkidele ning võtab eelkõige 
arvesse hinna- ja tarbimismudelite 
arengut liikmesriikides, riigisiseste 
hinnatasemete ühtsuse määra kõikjal 
liidus, riigisiseste teenuste tasu eest 
pakutava rändlusteenuse jälgitavat mõju 
selliste hindade arengule ning 
rändlusteenuse hulgihindade arengut 
rändlusteenuse pakkujate vahel toimuva 
tasakaalustamata liikluse puhul.
Riigi pädev reguleeriv asutus kontrollib ja 
jälgib mõistliku kasutamise kriteeriumide 
kohaldamist, võttes täiel määral arvesse 
BERECi esitatud üldsuuniseid pärast 
nende vastuvõtmist, ning tagab, et ei 
kohaldata põhjendamatuid tingimusi.
3. Individuaalsel tasandil võivad 
lõppkasutajad, keda teenindab käesolevas 
artiklis sätestatud võimalusi kasutav 
rändlusteenuse pakkuja, loobuda taotluse 
esitamise korral omal tahtel ja sõnaselgelt 
eelisest, mida toob teatava jaemüügipaketi 
raames reguleeritud rändlusteenuste eest 
võetav riigisisese teenuse tasu, 
vastutasuna kõnealuse teenusepakkuja 
pakutavate muude eeliste eest. 
Rändlusteenuse pakkuja tuletab neile 
lõppkasutajatele meelde neid 
rändlusteenuse eeliseid, mis nad 
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loobumisega kaotavad. Riikide 
reguleerivad ametiasutused kontrollivad 
eelkõige seda, et käesolevas artiklis 
sätestatud võimalusi kasutavad 
rändlusteenuse pakkujad ei rakendaks 
tavarežiimist kõrvalehoidmist 
põhjustavaid äritavasid.
4. Artiklites 8, 10 ja 13 sätestatud 
reguleeritud jaemüügitasandi 
rändlushindu ei kohaldata käesolevas 
artiklis sätestatud võimalusi kasutava 
rändlusteenuse pakkuja rändlusteenuste 
suhtes, kui need arvutatakse riigisiseste 
teenuste suhtes kehtiva tasu alusel. 
Kui käesolevas artiklis sätestatud 
võimalusi kasutav rändlusteenuse 
pakkuja kohaldab selliste reguleeritud 
rändlusteenuste tarbimise eest, mis 
lähevad kaugemale selliste teenuste lõike 
2 kohasest mõistlikust kasutamisest, 
tasusid, mis erinevad riigisiseste teenuste 
eest nõutavatest tasudest, või kui 
üksikisikust lõppkasutaja loobub lõike 3 
kohaselt sõnaselgelt reguleeritud 
rändlusteenuste eest võetava riigisisese 
teenuse tasu eelisest, ei ületa nimetatud 
reguleeritud rändlusteenuste tasud 
artiklites 8, 10 ja 13 sätestatud 
jaemüügitasandi rändlushindu. 
5. Rändlusteenuse pakkuja, kes soovib 
kasutada käesoleva artikli sätteid, esitab 
oma teatise ja kõik kahe- või 
mitmepoolsed lepingud, mille alusel ta
täidab lõike 1 tingimused, ja nendesse 
tehtavad muudatused, BERECi büroole. 
Teatist esitav rändlusteenuse pakkuja 
lisab teatisesse tõendi, et teatatud kahe-
või mitmepoolse lepingu partnerid on 
sellise teatamisega nõus. 
6. Ajavahemikul 1. juuli 2014 − 30. juuni 
2016 kohaldatakse käesolevat artiklit 
nende rändlusteenuse pakkujate suhtes, 
kes ei vasta lõikes 1 sätestatud 
tingimustele, kui nad järgivad järgmisi 
tingimusi:
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a) rändlusteenuse pakkuja esitab oma 
teatise ja mis tahes asjakohased kahe- või 
mitmepoolsed rändluslepingud lõike 5 
kohaselt BERECi büroole konkreetse 
viitega käesolevale lõikele;
b) rändlusteenuse pakkuja tagab kas oma 
võrkude või teiste rändlusteenuse 
pakkujatega sõlmitud kahe- või 
mitmepoolsete rändluslepingute kaudu 
selle, et punktide c, d ja e tingimused on 
täidetud vähemalt 17 liikmesriigis, mis 
moodustab 70 % liidu elanikkonnast;
c) rändlusteenuse pakkuja ja punktis b 
nimetatud lepingupartnerid kohustuvad 
tegema kättesaadavaks ja pakkuma 
aktiivselt hiljemalt 1. juulist 2014 või 
alates teavitamise kuupäevast, vastavalt 
sellele, milline kuupäev on hilisem, 
vähemalt ühte jaemüügipaketti, mille 
tariifivõimaluste puhul võetakse 
riigisisese teenuse tasu nii riigisiseste 
teenuste kui ka kogu liidus reguleeritud 
rändlusteenuste eest nii, nagu 
reguleeritud rändlusteenuseid tarbitaks 
koduvõrgus;
d) rändlusteenuse pakkuja ja punktis b 
nimetatud lepingupartnerid kohustuvad 
tegema kättesaadavaks ja aktiivselt 
pakkuma hiljemalt 1. juulist 2015 või 
alates teavitamise kuupäevast, vastavalt 
sellele, milline kuupäev on hilisem, 
selliseid jaemüügipakettide 
tariifivõimalusi, mida sama aasta 1. 
jaanuaril kasutas vähemalt 50 % nende 
kliendibaasist;
e) rändlusteenuse pakkuja ja punktis b 
nimetatud lepingupartnerid kohustuvad 
täitma lõike 1 punkti b hiljemalt alates 1. 
juulist 2016 kõigis oma 
jaemüügipakettides.
Alternatiivina punktis d osutatud 
kohustusele võivad käesolevas artiklis 
sätestatud võimalusi kasutav 
rändlusteenuse pakkuja ja lõikes b 
nimetatud lepingupartner võtta alates 1. 
juulist 2015 või alates teavitamise 
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kuupäevast, vastavalt sellele, milline 
kuupäev on hilisem, kohustuseks, et 
rändlusteenuse lisatasud, mida võetakse 
lisaks erinevates jaemüügipakettides 
kohaldatavale riigisisese teenuse tasule, ei 
ületa koondsummana 50 % neis 
pakettides 1. jaanuaril 2015 kohaldatavast 
tasust, sõltumata sellest, kas neid 
lisatasusid arvutatakse selliste ühikute 
alusel nagu kõneminutid või megabaidid, 
selliste ajavahemike alusel nagu rändluse 
päevad või nädalad või muude vahendite 
või nende kombinatsiooni alusel. 
Nimetatud punktile tuginevad 
rändlusteenuse pakkujad tõendavad riigi 
reguleerivale asutusele 50 % vähenemise 
nõude täitmist ning esitavad kõik 
vajalikud nõutavad tõendusmaterjalid. 
Kui käesolevas artiklis sätestatud 
võimalusi kasutav rändlusteenuse 
pakkuja esitab oma teatise ja mis tahes 
asjakohase kahe- või mitmepoolse 
rändluslepingu esimese lõigu punkti a 
kohaselt BERECi büroole ning kuulub 
seeläbi käesoleva lõigu 
reguleerimisalasse, peavad 
rändlusteenuse pakkuja ja punktis b 
nimetatud lepingupartner täitma vastavalt 
esimese lõigu punktidele c, d ja e oma 
kohustusi, sealhulgas nimetatud lõigu 
punktis d sätestatud alternatiivset 
kohustust, vähemalt 1. juulini 2018.
7. Ajavahemikul 1. juuli 2014 − 30. juuni 
2016 kohaldatakse käesolevat artiklit 
nende rändlusteenuse pakkujate suhtes, 
kes ei vasta lõikes 1 sätestatud 
tingimustele, kui nad järgivad järgmisi 
tingimusi:
a) rändlusteenuse pakkuja esitab oma 
teatise ja mis tahes asjakohased kahe- või 
mitmepoolsed rändluslepingud lõike 5 
kohaselt BERECi büroole konkreetse 
viitega käesolevale lõikele;
b) rändlusteenuse pakkuja tagab kas oma 
võrkude või muude rändlusteenuse 
pakkujatega sõlmitud kahe- või 
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mitmepoolsete rändluslepingute kaudu 
selle, et lõike 1 punkti a tingimused on 
täidetud vähemalt 10 liikmesriigis, mis 
moodustab 30% liidu elanikkonnast, 
hiljemalt 1. juulist 2014 või alates 
teavitamise kuupäevast, vastavalt sellele, 
milline kuupäev on hilisem;
c) rändlusteenuse pakkuja tagab kas oma 
võrkude või muude rändlusteenuse 
pakkujatega sõlmitud kahe- või 
mitmepoolsete rändluslepingute kaudu 
selle, et lõike 1 punkti a tingimused on 
täidetud vähemalt 14 liikmesriigis, mis 
moodustab 50% liidu elanikkonnast, 
hiljemalt 1. juulist 2015 või alates 
teavitamise kuupäevast, vastavalt sellele, 
milline kuupäev on hilisem;
d) rändlusteenuse pakkuja tagab kas oma 
võrkude või teiste rändlusteenuse 
pakkujatega sõlmitud kahe- või 
mitmepoolsete rändluslepingute kaudu 
selle, et lõike 1 punkti a tingimused on 
täidetud vähemalt 17 liikmesriigis, mis 
moodustab 70 % liidu elanikkonnas, 
hiljemalt 1. juulist 2016 või alates 
teavitamise kuupäevast, vastavalt sellele, 
milline kuupäev on hilisem.
Kui käesolevas artiklis sätestatud 
võimalusi kasutav rändlusteenuse 
pakkuja esitab oma teatise või mis tahes 
asjakohase kahe- või mitmepoolse 
rändluslepingu BERECi büroole vastavalt 
esimese lõigu punktile a ning kuulub 
seeläbi käesoleva lõike 
reguleerimisalasse, peavad teatise 
esitanud rändlusteenuse pakkuja ja 
punktis b nimetatud lepingupartner 
täitma oma kohustusi, et vastata lõike 1 
punkti a tingimustele vähemalt 1. juulini 
2018.
8. Rändlusteenuse pakkujad peavad heas 
usus läbirääkimisi kahe- või mitmepoolse 
rändluslepingu sõlmimiseks õiglastel ja 
mõistlikel tingimustel, võttes arvesse 
eesmärki, et selline kokkulepe teiste 
rändlusteenuse pakkujatega peaks 
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võimaldama virtuaalselt laiendada 
koduvõrgu leviala ning kõigil käesolevas 
artiklis sätestatud võimalusi kasutavatel 
rändlusteenuse pakkujatel osutada 
jaemüügi tasandil reguleeritud 
rändlusteenuseid jätkusuutlikult sama 
hinnatasemega kui nende riigisisesed 
mobiilsideteenused. 
9. Erandina lõikest 1 kohaldatakse pärast 
1. juulit 2016 käesolevat artiklit 
käesolevas artiklis sätestatud võimalusi 
kasutavate rändlusteenuse pakkujate 
suhtes, kui need rändlusteenuse pakkujad
tõendavad, et nad on heas usus püüdnud 
sõlmida või laiendada kahe- või 
mitmepoolset lepingut õiglastel ja 
mõistlikel tingimusel kõigis 
liikmesriikides, kus nad veel lõike 1 
nõuetele ei vasta, ning et nad ei ole 
suutnud sõlmida ühes või enamas 
liikmesriigis rändlusteenuse pakkujaga 
kahe- või mitmepoolset rändluslepingut, 
tingimusel et nad täidavad lõike 6 punktis 
b osutatud minimaalse võrkudega kaetuse 
nõudeid ja käesoleva artikli kõiki teisi 
asjakohaseid sätteid. Käesolevas artiklis 
sätestatud võimalusi kasutavad 
rändlusteenuse pakkujad jätkavad sellisel 
juhul jõupingutusi, et luua mõistlikud 
tingimused rändluslepingu sõlmimiseks 
rändlusteenuse pakkujaga esindamata 
liikmesriikide hulgast.
10. Kui alternatiivse rändlusteenuse 
pakkujale on artikli 4 lõike 1 kohaselt 
juba antud juurdepääs riigisiseste 
teenuste pakkuja klientidele ja kui ta on 
juba teinud vajalikud investeeringud 
nende klientide teenindamiseks, ei 
kohaldata selliste riigisiseste 
teenusepakkujate suhtes artikli 4 lõiget 7 
kolmeaastase üleminekuperioodi jooksul. 
Üleminekuperiood ei piira vajadust 
järgida võimalikku alternatiivse 
rändlusteenuse pakkujaga kokkulepitud 
pikemat lepinguperioodi.
11. Käesolev artikkel ei piira liidu 
konkurentsieeskirjade kohaldamist kahe-
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või mitmepoolsete rändluslepingute 
suhtes.”

Or. en

Muudatusettepanek 326
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4
Määrus 531/2012
Artikkel 4 a uus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Lisatakse artikkel 4 a: välja jäetud
Artikkel 4 a

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse nende 
rändlusteenuse pakkujate suhtes, kes
a) kohaldavad vaikimisi ja kõigis 
reguleeritud rändlusteenuseid 
sisaldavates jaemüügipakettides 
riigisiseste teenuste suhtes kehtivat tasu 
nii riigisiseste teenuste kui ka reguleeritud 
rändlusteenuste suhtes kõikjal liidus nii, 
nagu reguleeritud rändlusteenuseid 
tarbitaks koduvõrgus, ja
b) tagavad kas oma võrkude või teiste 
rändlusteenuse pakkujatega sõlmitud 
kahe- või mitmepoolsete rändluslepingute 
kaudu selle, et punkti a sätteid täidab 
vähemalt üks rändlusteenuse pakkuja 
kõigis liikmesriikides. 
2. Lõigetega 1, 6 ja 7 ei välistata, et 
rändlusteenuse pakkuja piirab jaemüügi 
tasandi reguleeritud rändlusteenuste 
tarbimist riigisiseste teenuste tasuga, 
viidates mõistliku kasutamise 
kriteeriumidele. Kõiki mõistliku 
kasutamise kriteeriume kohaldatakse 
sellisel viisil, et tarbijad, kes kasutavad 
rändlusteenuse pakkuja erinevaid 
riigisiseseid jaemüügipakette, saavad 
liidus reisides julgelt jätkata oma 
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päritoluriigis tekkinud tavapäraseid 
tarbimisharjumusi, mis on seotud 
riigisiseste jaemüügipakettidega. 
Rändlusteenuse pakkuja, kes kasutab 
seda võimalust, avaldab vastavalt määruse 
XXX/2014 artikli 25 lõike 1 punktile b ja 
lisab selle vastavalt nimetatud määruse 
artikli 26 lõike 1 punktidele b ja c oma 
lepingutesse, üksikasjaliku arvandmeid 
sisaldava teabe selle kohta, kuidas 
kohaldatakse mõistliku kasutamise 
kriteeriume, koos asjaomase 
jaemüügipaketi peamiste 
hinnaelementide, mahu ja muude 
parameetritega.
31. detsembriks 2014 kehtestab BEREC 
pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga üldsuunised 
mõistliku kasutamise kriteeriumide 
kohaldamiseks jaemüügi tasandi 
lepingutes, mida pakuvad käesolevas 
artiklis sätestatud võimalusi kasutavad 
rändlusteenuse pakkujad. Sellised 
suunised töötab BEREC välja vastavalt 
esimeses lõigus sätestatud 
üldeesmärkidele ning võtab eelkõige 
arvesse hinna- ja tarbimismudelite 
arengut liikmesriikides, riigisiseste 
hinnatasemete ühtsuse määra kõikjal 
liidus, riigisiseste teenuste tasu eest 
pakutava rändlusteenuse jälgitavat mõju 
selliste hindade arengule ning 
rändlusteenuse hulgihindade arengut 
rändlusteenuse pakkujate vahel toimuva 
tasakaalustamata liikluse puhul.
Riigi pädev reguleeriv asutus kontrollib ja 
jälgib mõistliku kasutamise kriteeriumide 
kohaldamist, võttes täiel määral arvesse 
BERECi esitatud üldsuuniseid pärast 
nende vastuvõtmist, ning tagab, et ei 
kohaldata põhjendamatuid tingimusi.
3. Individuaalsel tasandil võivad 
lõppkasutajad, keda teenindab käesolevas 
artiklis sätestatud võimalusi kasutav 
rändlusteenuse pakkuja, loobuda taotluse 
esitamise korral omal tahtel ja sõnaselgelt 
eelisest, mida toob teatava jaemüügipaketi 
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raames reguleeritud rändlusteenuste eest 
võetav riigisisese teenuse tasu, 
vastutasuna kõnealuse teenusepakkuja 
pakutavate muude eeliste eest. 
Rändlusteenuse pakkuja tuletab neile 
lõppkasutajatele meelde neid 
rändlusteenuse eeliseid, mis nad 
loobumisega kaotavad. Riikide 
reguleerivad ametiasutused kontrollivad 
eelkõige seda, et käesolevas artiklis 
sätestatud võimalusi kasutavad 
rändlusteenuse pakkujad ei rakendaks 
tavarežiimist kõrvalehoidmist 
põhjustavaid äritavasid.
4. Artiklites 8, 10 ja 13 sätestatud 
reguleeritud jaemüügitasandi 
rändlushindu ei kohaldata käesolevas 
artiklis sätestatud võimalusi kasutava 
rändlusteenuse pakkuja rändlusteenuste 
suhtes, kui need arvutatakse riigisiseste 
teenuste suhtes kehtiva tasu alusel. 
Kui käesolevas artiklis sätestatud 
võimalusi kasutav rändlusteenuse 
pakkuja kohaldab selliste reguleeritud 
rändlusteenuste tarbimise eest, mis 
lähevad kaugemale selliste teenuste lõike 
2 kohasest mõistlikust kasutamisest, 
tasusid, mis erinevad riigisiseste teenuste 
eest nõutavatest tasudest, või kui 
üksikisikust lõppkasutaja loobub lõike 3 
kohaselt sõnaselgelt reguleeritud 
rändlusteenuste eest võetava riigisisese 
teenuse tasu eelisest, ei ületa nimetatud 
reguleeritud rändlusteenuste tasud 
artiklites 8, 10 ja 13 sätestatud 
jaemüügitasandi rändlushindu. 
5. Rändlusteenuse pakkuja, kes soovib 
kasutada käesoleva artikli sätteid, esitab 
oma teatise ja kõik kahe- või 
mitmepoolsed lepingud, mille alusel ta 
täidab lõike 1 tingimused, ja nendesse 
tehtavad muudatused, BERECi büroole. 
Teatist esitav rändlusteenuse pakkuja 
lisab teatisesse tõendi, et teatatud kahe-
või mitmepoolse lepingu partnerid on 
sellise teatamisega nõus. 
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6. Ajavahemikul 1. juuli 2014 − 30. juuni 
2016 kohaldatakse käesolevat artiklit 
nende rändlusteenuse pakkujate suhtes, 
kes ei vasta lõikes 1 sätestatud 
tingimustele, kui nad järgivad järgmisi 
tingimusi:
a) rändlusteenuse pakkuja esitab oma 
teatise ja mis tahes asjakohased kahe- või 
mitmepoolsed rändluslepingud lõike 5 
kohaselt BERECi büroole konkreetse 
viitega käesolevale lõikele;
b) rändlusteenuse pakkuja tagab kas oma 
võrkude või teiste rändlusteenuse 
pakkujatega sõlmitud kahe- või 
mitmepoolsete rändluslepingute kaudu 
selle, et punktide c, d ja e tingimused on 
täidetud vähemalt 17 liikmesriigis, mis 
moodustab 70 % liidu elanikkonnast;
c) rändlusteenuse pakkuja ja punktis b 
nimetatud lepingupartnerid kohustuvad 
tegema kättesaadavaks ja pakkuma 
aktiivselt hiljemalt 1. juulist 2014 või 
alates teavitamise kuupäevast, vastavalt 
sellele, milline kuupäev on hilisem, 
vähemalt ühte jaemüügipaketti, mille 
tariifivõimaluste puhul võetakse 
riigisisese teenuse tasu nii riigisiseste 
teenuste kui ka kogu liidus reguleeritud 
rändlusteenuste eest nii, nagu 
reguleeritud rändlusteenuseid tarbitaks 
koduvõrgus;
d) rändlusteenuse pakkuja ja punktis b 
nimetatud lepingupartnerid kohustuvad 
tegema kättesaadavaks ja aktiivselt 
pakkuma hiljemalt 1. juulist 2015 või 
alates teavitamise kuupäevast, vastavalt 
sellele, milline kuupäev on hilisem, 
selliseid jaemüügipakettide 
tariifivõimalusi, mida sama aasta 1. 
jaanuaril kasutas vähemalt 50 % nende 
kliendibaasist;
e) rändlusteenuse pakkuja ja punktis b 
nimetatud lepingupartnerid kohustuvad 
täitma lõike 1 punkti b hiljemalt alates 1. 
juulist 2016 kõigis oma 
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jaemüügipakettides.
Alternatiivina punktis d osutatud 
kohustusele võivad käesolevas artiklis 
sätestatud võimalusi kasutav 
rändlusteenuse pakkuja ja lõikes b 
nimetatud lepingupartner võtta alates 1. 
juulist 2015 või alates teavitamise 
kuupäevast, vastavalt sellele, milline 
kuupäev on hilisem, kohustuseks, et 
rändlusteenuse lisatasud, mida võetakse 
lisaks erinevates jaemüügipakettides 
kohaldatavale riigisisese teenuse tasule, ei 
ületa koondsummana 50 % neis 
pakettides 1. jaanuaril 2015 kohaldatavast 
tasust, sõltumata sellest, kas neid 
lisatasusid arvutatakse selliste ühikute 
alusel nagu kõneminutid või megabaidid, 
selliste ajavahemike alusel nagu rändluse 
päevad või nädalad või muude vahendite 
või nende kombinatsiooni alusel. 
Nimetatud punktile tuginevad 
rändlusteenuse pakkujad tõendavad riigi 
reguleerivale asutusele 50 % vähenemise 
nõude täitmist ning esitavad kõik 
vajalikud nõutavad tõendusmaterjalid.
Kui käesolevas artiklis sätestatud 
võimalusi kasutav rändlusteenuse 
pakkuja esitab oma teatise ja mis tahes 
asjakohase kahe- või mitmepoolse 
rändluslepingu esimese lõigu punkti a 
kohaselt BERECi büroole ning kuulub 
seeläbi käesoleva lõigu 
reguleerimisalasse, peavad 
rändlusteenuse pakkuja ja punktis b 
nimetatud lepingupartner täitma vastavalt 
esimese lõigu punktidele c, d ja e oma 
kohustusi, sealhulgas nimetatud lõigu 
punktis d sätestatud alternatiivset 
kohustust, vähemalt 1. juulini 2018.
7. Ajavahemikul 1. juuli 2014 − 30. juuni 
2016 kohaldatakse käesolevat artiklit 
nende rändlusteenuse pakkujate suhtes, 
kes ei vasta lõikes 1 sätestatud 
tingimustele, kui nad järgivad järgmisi 
tingimusi:
a) rändlusteenuse pakkuja esitab oma 
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teatise ja mis tahes asjakohased kahe- või 
mitmepoolsed rändluslepingud lõike 5 
kohaselt BERECi büroole konkreetse 
viitega käesolevale lõikele;
b) rändlusteenuse pakkuja tagab kas oma 
võrkude või muude rändlusteenuse 
pakkujatega sõlmitud kahe- või 
mitmepoolsete rändluslepingute kaudu 
selle, et lõike 1 punkti a tingimused on 
täidetud vähemalt 10 liikmesriigis, mis 
moodustab 30% liidu elanikkonnast, 
hiljemalt 1. juulist 2014 või alates 
teavitamise kuupäevast, vastavalt sellele, 
milline kuupäev on hilisem;
c) rändlusteenuse pakkuja tagab kas oma 
võrkude või muude rändlusteenuse 
pakkujatega sõlmitud kahe- või 
mitmepoolsete rändluslepingute kaudu 
selle, et lõike 1 punkti a tingimused on 
täidetud vähemalt 14 liikmesriigis, mis 
moodustab 50% liidu elanikkonnast, 
hiljemalt 1. juulist 2015 või alates 
teavitamise kuupäevast, vastavalt sellele, 
milline kuupäev on hilisem;
d) rändlusteenuse pakkuja tagab kas oma 
võrkude või teiste rändlusteenuse 
pakkujatega sõlmitud kahe- või 
mitmepoolsete rändluslepingute kaudu 
selle, et lõike 1 punkti a tingimused on 
täidetud vähemalt 17 liikmesriigis, mis 
moodustab 70 % liidu elanikkonnas, 
hiljemalt 1. juulist 2016 või alates 
teavitamise kuupäevast, vastavalt sellele, 
milline kuupäev on hilisem.
Kui käesolevas artiklis sätestatud 
võimalusi kasutav rändlusteenuse 
pakkuja esitab oma teatise või mis tahes 
asjakohase kahe- või mitmepoolse 
rändluslepingu BERECi büroole vastavalt 
esimese lõigu punktile a ning kuulub 
seeläbi käesoleva lõike 
reguleerimisalasse, peavad teatise 
esitanud rändlusteenuse pakkuja ja 
punktis b nimetatud lepingupartner 
täitma oma kohustusi, et vastata lõike 1 
punkti a tingimustele vähemalt 1. juulini 
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2018.
8. Rändlusteenuse pakkujad peavad heas 
usus läbirääkimisi kahe- või mitmepoolse 
rändluslepingu sõlmimiseks õiglastel ja 
mõistlikel tingimustel, võttes arvesse 
eesmärki, et selline kokkulepe teiste 
rändlusteenuse pakkujatega peaks 
võimaldama virtuaalselt laiendada 
koduvõrgu leviala ning kõigil käesolevas 
artiklis sätestatud võimalusi kasutavatel 
rändlusteenuse pakkujatel osutada 
jaemüügi tasandil reguleeritud 
rändlusteenuseid jätkusuutlikult sama 
hinnatasemega kui nende riigisisesed 
mobiilsideteenused. 
9. Erandina lõikest 1 kohaldatakse pärast 
1. juulit 2016 käesolevat artiklit 
käesolevas artiklis sätestatud võimalusi 
kasutavate rändlusteenuse pakkujate 
suhtes, kui need rändlusteenuse pakkujad 
tõendavad, et nad on heas usus püüdnud 
sõlmida või laiendada kahe- või 
mitmepoolset lepingut õiglastel ja 
mõistlikel tingimusel kõigis 
liikmesriikides, kus nad veel lõike 1 
nõuetele ei vasta, ning et nad ei ole 
suutnud sõlmida ühes või enamas 
liikmesriigis rändlusteenuse pakkujaga 
kahe- või mitmepoolset rändluslepingut, 
tingimusel et nad täidavad lõike 6 punktis 
b osutatud minimaalse võrkudega kaetuse 
nõudeid ja käesoleva artikli kõiki teisi 
asjakohaseid sätteid. Käesolevas artiklis 
sätestatud võimalusi kasutavad 
rändlusteenuse pakkujad jätkavad sellisel 
juhul jõupingutusi, et luua mõistlikud 
tingimused rändluslepingu sõlmimiseks 
rändlusteenuse pakkujaga esindamata 
liikmesriikide hulgast.
10. Kui alternatiivse rändlusteenuse 
pakkujale on artikli 4 lõike 1 kohaselt 
juba antud juurdepääs riigisiseste 
teenuste pakkuja klientidele ja kui ta on 
juba teinud vajalikud investeeringud 
nende klientide teenindamiseks, ei 
kohaldata selliste riigisiseste 
teenusepakkujate suhtes artikli 4 lõiget 7 
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kolmeaastase üleminekuperioodi jooksul. 
Üleminekuperiood ei piira vajadust 
järgida võimalikku alternatiivse 
rändlusteenuse pakkujaga kokkulepitud 
pikemat lepinguperioodi.
11. Käesolev artikkel ei piira liidu 
konkurentsieeskirjade kohaldamist kahe-
või mitmepoolsete rändluslepingute 
suhtes.”

Or. en

Muudatusettepanek 327
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4
Määrus 531/2012
Artikkel 4a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Individuaalsel tasandil võivad 
lõppkasutajad, keda teenindab käesolevas 
artiklis sätestatud võimalusi kasutav 
rändlusteenuse pakkuja, loobuda taotluse 
esitamise korral omal tahtel ja sõnaselgelt 
eelisest, mida toob teatava jaemüügipaketi 
raames reguleeritud rändlusteenuste eest 
võetav riigisisese teenuse tasu, 
vastutasuna kõnealuse teenusepakkuja 
pakutavate muude eeliste eest. 
Rändlusteenuse pakkuja tuletab neile 
lõppkasutajatele meelde neid 
rändlusteenuse eeliseid, mis nad 
loobumisega kaotavad. Riikide 
reguleerivad ametiasutused kontrollivad 
eelkõige seda, et käesolevas artiklis 
sätestatud võimalusi kasutavad 
rändlusteenuse pakkujad ei rakendaks 
tavarežiimist kõrvalehoidmist 
põhjustavaid äritavasid.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 328
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4 a (uus)
Määrus 531/2012
Artikkel 7

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 a) Artikkel 7 asendatakse järgmisega:
1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
rändlusteenuse osutajalt kõnealusest 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,14 eurot minutis.

„1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
rändlusteenuse osutajalt kõnealusest 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,10 eurot minutis.

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse 12-kuulise ajavahemiku 
kohta või lühema ajavahemiku kohta, kui 
käesolevas lõikes sätestatud keskmise 
hulgihinna ülempiiri kohaldamisaja lõpuni 
või 30. juunini 2022 jääb vähem kui 12 
kuud. Keskmise hulgihinna ülempiir 
langeb 1. juulil 2013 0,10 eurole ja 1. 
juulil 2014 0,05 eurole ning ilma et see 
piiraks artikli 19 kohaldamist, on hulgihind 
kuni 30. juunini 2022 0,05 eurot.

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse 12-kuulise ajavahemiku 
kohta või lühema ajavahemiku kohta, kui 
käesolevas lõikes sätestatud keskmise 
hulgihinna ülempiiri kohaldamisaja lõpuni 
või 30. juunini 2022 jääb vähem kui 12 
kuud. Keskmise hulgihinna ülempiir 
langeb 1. juulil 2014 0,04 eurole ning ilma 
et see piiraks artikli 19 kohaldamist, on 
hulgihind kuni 30. juunini 2022 0,04 eurot.

3. Lõikes 1 osutatud keskmise hulgihinna 
arvutamiseks jagatakse rändluskõnede 
hulgimüügist saadud kogutulu asjaomase 
operaatori poolt asjaomase ajavahemiku 
jooksul liidu piires rändluse hulgikõnede 
osutamiseks hulgitasandil tegelikult 
kasutatud rändlusminutite koguarvuga, mis 
on saadud sekundilise täpsusega liitmisel, 
kusjuures selle kohandamisel võetakse 
arvesse külastatava võrgu operaatori
õigust rakendada tasu arvutamisel kõne 
miinimumkestust, mis ei tohi ületada 30 
sekundit.

3. Lõikes 1 osutatud keskmise hulgihinna 
arvutamiseks jagatakse rändluskõnede 
hulgimüügist saadud kogutulu asjaomase 
operaatori poolt asjaomase ajavahemiku 
jooksul liidu piires rändluse hulgikõnede 
osutamiseks hulgitasandil tegelikult 
kasutatud rändlusminutite koguarvuga, mis 
on saadud sekundilise täpsusega liitmisel, 
kusjuures selle külastatava võrgu 
operaator ei rakenda tasu arvutamisel mis 
tahes kõne miinimumkestust.”
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Muudatusettepanek 329
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 7 – lõiked 1 ja 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 a) Artiklis 7 asendatakse lõiked 1 ja 2 
järgmisega:

1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
rändlusteenuse osutajalt kõnealusest 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012
ületada 0,14 eurot minutis.

„1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
rändlusteenuse osutajalt kõnealusest 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2014
ületada 0,05 eurot minutis.

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse 12-kuulise ajavahemiku 
kohta või lühema ajavahemiku kohta, kui 
käesolevas lõikes sätestatud keskmise 
hulgihinna ülempiiri kohaldamisaja lõpuni 
või 30. juunini 2022 jääb vähem kui 12 
kuud. Keskmise hulgihinna ülempiir 
langeb 1. juulil 2013 0,10 eurole ja 1. 
juulil 2014 0,05 eurole ning ilma et see 
piiraks artikli 19 kohaldamist, on
hulgihind kuni 30. juunini 2022 0,05 eurot.

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse 12-kuulise ajavahemiku 
kohta või lühema ajavahemiku kohta, kui 
käesolevas lõikes sätestatud keskmise 
hulgihinna ülempiiri kohaldamisaja lõpuni 
või 30. juunini 2022 jääb vähem kui 12 
kuud. Keskmise hulgihinna ülempiir 
langeb 1. juulil 2016 0,01 eurole ning 
hulgihind jääb kuni 30. juunini 2022 
samale tasemele.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on keskmine riigisisene hind alla 0,05 euro. Häälkõne rändluse 
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hulgihinna hoidmine praegusel tasemel (0,05 eurot pärast 1. juulit 2016, kui operaatorid on 
kohustatud rändlusklientidelt nõudma sama hinda mis riigisisestelt klientidelt) põhjustaks 
tõsiseid häireid turul. Seetõttu tuleks häälkõnede hulgihindu veelgi vähendada, et võimaldada 
konkurentsi suurenemist.

Muudatusettepanek 330
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 a

Jaemüügitasandi rändlustasude 
kaotamine

Alates 1. juulist 2016 ei kohalda 
rändlusteenuse pakkujad mis tahes 
lisatasusid rändlusklientide suhtes, 
võrreldes riikliku tasandi 
mobiilsideteenuste tasudega, reguleeritud 
rändluskõnede tegemise või vastuvõtmise, 
reguleeritud rändluslühisõnumi saatmise 
või mis tahes kasutatud reguleeritud 
andmeside rändlusteenuste eest, ilma et 
see piiraks meetmete võtmist tavatu või 
petturliku kasutamise takistamiseks.”

Or. en

Selgitus

Tuleks kaotada lisatasud häälkõnede, lühisõnumite ja andmeside rändlusteenuse eest. Pärast 
ülemmäärade, mida telekommunikatsiooni operaatorid saavad tarbijatelt rändlusteenuste eest 
nõuda, järkjärgulist vähendamist on aeg lubada tarbijatel rändlusteenust sarnaselt 
riigisiseste teenustega kasutada. Käesolev operaatorite suhtes kohaldatav kohustus ei tohiks 
jõustuda enne 1. juulit 2016, et mitte takistada õiguskindluse põhimõtte rakendamist. Enne 1. 
juulit 2016 tuleks hulgihindu veelgi vähendada ning kõne lõpetamise tasud ühtlustada, et 
pakkuda võrdseid võimalusi kõigi ELi telekommunikatsiooni operaatorite jaoks.
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Muudatusettepanek 331
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2013 võib kõneteenuste 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida rändlusteenuse pakkuja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
eest nõuda, iga rändluskõne puhul erineda, 
kuid ei või ületada 0,24 eurot minuti eest 
tehtud kõne puhul ja 0,07 eurot minuti eest 
vastuvõetud kõne puhul. Tehtud kõnede 
maksimaalne jaehind langeb 0,19 eurole 1. 
juulil 2014. Alates 1. juulist 2014 ei tohi 
rändlusteenuse pakkujad oma 
rändlusklientidelt nõuda tasu vastuvõetud 
kõnede eest, ilma et see piiraks meetmete 
võtmist tavatu või pettusliku kasutamise 
takistamiseks. Ilma et see piiraks artikli 19 
kohaldamist, kehtivad kõnealused 
maksimaalsed jaehinnad kõneteenuste 
eurotariifi puhul 30. juunini 2017.

„2. Alates 1. juulist 2012 võib 
kõneteenuste eurotariifi jaehind (ilma 
käibemaksuta), mida rändlusteenuse 
pakkuja võib oma rändluskliendilt 
reguleeritud rändluskõne eest nõuda, iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,15 eurot minuti eest tehtud kõne 
puhul ja 0,05 eurot minuti eest vastuvõetud 
kõne puhul. Tehtud kõnede maksimaalne 
jaehind langeb 0,1 eurole 1. juulil 2014
ning vastuvõetud kõnede maksimaalne 
jaehind langeb 0,03 eurole 1. juulil 2014.
Ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, 
kehtivad kõnealused maksimaalsed 
jaehinnad kõneteenuste eurotariifi puhul 
30. juunini 2017.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Muudatusettepanek 332
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 5 – punkt a
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. juulist 2013 võib kõneteenuste 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida rändlusteenuse pakkuja võib oma 

2. Alates 1. juulist 2013 võib kõneteenuste
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida rändlusteenuse pakkuja võib oma 
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rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
eest nõuda, iga rändluskõne puhul erineda, 
kuid ei või ületada 0,24 eurot minuti eest 
tehtud kõne puhul ja 0,07 eurot minuti eest 
vastuvõetud kõne puhul. Tehtud kõnede 
maksimaalne jaehind langeb 0,19 eurole 1. 
juulil 2014. Alates 1. juulist 2014 ei tohi 
rändlusteenuse pakkujad oma 
rändlusklientidelt nõuda tasu vastuvõetud 
kõnede eest, ilma et see piiraks meetmete 
võtmist tavatu või pettusliku kasutamise 
takistamiseks. Ilma et see piiraks artikli 
19 kohaldamist, kehtivad kõnealused
maksimaalsed jaehinnad kõneteenuste 
eurotariifi puhul 30. juunini 2017.

rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne 
eest nõuda, iga rändluskõne puhul erineda, 
kuid ei või ületada 0,24 eurot minuti eest 
tehtud kõne puhul ja 0,07 eurot minuti eest 
vastuvõetud kõne puhul. Tehtud kõnede 
maksimaalne jaehind langeb 0,19 eurole 1. 
juulil 2014 ja 0,15 eurole 1. juulil 2015 
ning vastuvõetud kõnede maksimaalne 
jaehind langeb 0,05 eurole 1. juulil 2014 
ja 0,03 eurole 1. juulil 2015. Kõnealused 
maksimaalsed jaehinnad kõneteenuste 
eurotariifi puhul kehtivad 30. juunini 2016. 
Alates 1. juulist 2016 ei tohi 
rändlusteenuse pakkujad nõuda oma 
rändlusklientidelt tasu vastuvõetud 
kõnede eest, ilma et see piiraks meetmete 
võtmist tavatu või petturliku kasutamise 
takistamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 5 – punkt b
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

b) kolmas lõik asendatakse järgmisega: välja jäetud
Kõik rändlusteenuse pakkujad 
maksustavad oma rändluskliente sellise 
reguleeritud rändluskõne pakkumise eest, 
mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, 
sekundipõhise arvestuse kohaselt.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)
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Muudatusettepanek 334
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 5 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

b a) neljas lõik asendatakse järgmisega:
Rändlusteenuse osutaja võib kohaldada 
tehtud kõne puhul, mille suhtes 
kohaldatakse kõneteenuste eurotariifi, kõne 
miinimumkestust, mis ei tohi ületada 30 
sekundit.

„Rändlusteenuse osutaja ei tohi kohaldada 
tehtud kõne puhul, mille suhtes 
kohaldatakse kõneteenuste eurotariifi, kõne 
miinimumkestust.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Muudatusettepanek 335
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 9 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5 a) Artikli 9 lõige 1 jäetakse välja;
1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib asjaomasest külastatavast 
võrgust saadetava reguleeritud 
rändlussõnumi eest nõuda, ületada 0,03 
eurot SMSi kohta. 1. juulil 2013 langeb 
maksimaalne keskmine hulgihind 0,02 
eurole SMSi kohta ning ilma et see 
piiraks artikli 19 kohaldamist, on see kuni 
30. juunini 2022 0,02 eurot.

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Muudatusettepanek 336
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 5 b (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 10 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5 b) Artikli 10 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida rändlusteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
reguleeritud rändlussõnumi puhul erineda, 
kuid see ei tohi ületada 0,09 eurot. 
Nimetatud maksimaalne hind langeb 1. 
juulil 2013 0,08 eurole ja 1. juulil 2014 
0,06 eurole ning ilma et see piiraks artikli 
19 kohaldamist, on maksimaalne hind kuni 
30. juunini 2017 0,06 eurot.

„2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida rändlusteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
reguleeritud rändlussõnumi puhul erineda, 
kuid see ei tohi ületada 0,07 eurot. 
Nimetatud maksimaalne hind langeb 1. 
juulil 2014 0,05 eurole ning ilma et see 
piiraks artikli 19 kohaldamist, on 
maksimaalne hind kuni 30. juunini 2017 
0,05 eurot.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Muudatusettepanek 337
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 5 b (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 10 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5 b) Artikli 10 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
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2. Alates 1. juulist 2012 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida rändlusteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
reguleeritud rändlussõnumi puhul erineda, 
kuid see ei tohi ületada 0,09 eurot. 
Nimetatud maksimaalne hind langeb 1. 
juulil 2013 0,08 eurole ja 1. juulil 2014 
0,06 eurole ning ilma et see piiraks artikli 
19 kohaldamist, on maksimaalne hind kuni 
30. juunini 2017 0,06 eurot.

„2. Alates 1. juulist 2013 võib SMSi 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida rändlusteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt viimase poolt saadetava 
reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga 
reguleeritud rändlussõnumi puhul erineda, 
kuid see ei tohi ületada 0,08 eurot. 
Nimetatud maksimaalne hind langeb 1. 
juulil 2014 0,06 eurole ja 1. juulil 2015 
0,04 eurole ning maksimaalne hind on kuni 
30. juunini 2016 0,04 eurot.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Muudatusettepanek 338
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 5 c (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 12 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(5 c) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi koduvõrgu 
operaatorilt kõnealuse külastatava võrgu 
vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,25 eurot. Turvalimiit 
langeb 1. juulil 2013 0,15 eurole ühe 
megabaidi edastatud andmete eest ja 1. 
juulil 2014 0,05 eurole ühe megabaidi 
edastatud andmete eest ning ilma et see 
piiraks artikli 19 kohaldamist, on
turvalimiit kuni 30. juunini 2022 0,05
eurot.

„1. Alates 1. juulist 2013 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi koduvõrgu 
operaatorilt kõnealuse külastatava võrgu 
vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,15 eurot. Turvalimiit 
langeb 1. juulil 2014 0,05 eurole ühe 
megabaidi edastatud andmete eest ja 1. 
juulil 2015 0,0050 eurole ühe megabaidi 
edastatud andmete eest ning turvalimiit on
kuni 30. juunini 2022 0,0050 eurot.”
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Muudatusettepanek 339
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 5 c (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 12 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5 c) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi koduvõrgu 
operaatorilt kõnealuse külastatava võrgu 
vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada ühe megabaidi edastatud andmete 
eest turvalimiiti 0,25 eurot. Turvalimiit 
langeb 1. juulil 2013 0,15 eurole ühe 
megabaidi edastatud andmete eest ja 1. 
juulil 2014 0,05 eurole ühe megabaidi 
edastatud andmete eest ning ilma et see 
piiraks artikli 19 kohaldamist, on 
turvalimiit kuni 30. juunini 2022 0,05
eurot.

„1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi keskmine 
hulgihind, mida külastatava võrgu 
operaator võib rändluskliendi koduvõrgu 
operaatorilt kõnealuse külastatava võrgu 
vahendusel reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste osutamise eest nõuda, 
ületada turvalimiiti 10 eurot ühe gigabaidi 
edastatud andmete eest ning ilma et see 
piiraks artikli 19 kohaldamist, on 
turvalimiit kuni 30. juunini 2022 10 eurot
ühe gigabaidi eest.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Muudatusettepanek 340
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 5 d (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5 d) Artikli 13 lõikes 2 asendatakse 
esimene lõik järgmisega:

2. Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida rändlusteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse osutamise eest nõuda, 
ületada 0,70 eurot kasutatud megabaidi 
eest. Kasutatud andmemahu maksimaalne 
jaehind langeb 1. juulil 2013 0,45 eurole ja
1. juulil 2014 0,20 eurole kasutatud 
megabaidi eest, ning ilma et see piiraks 
artikli 19 kohaldamist, on jaehind 
kasutatud megabaidi eest kuni 30. juunini 
2017 0,20 eurot.

„2. Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida rändlusteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse osutamise eest nõuda, 
ületada 0,70 eurot kasutatud megabaidi 
eest. Kasutatud andmemahu maksimaalne 
jaehind langeb 1. juulil 2014 20 eurole 
kasutatud gigabaidi eest, ning ilma et see 
piiraks artikli 19 kohaldamist, on jaehind 
kasutatud gigabaidi eest kuni 30. juunini 
2017 20 eurot.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Muudatusettepanek 341
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 5 d (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5 d) Artikli 13 lõikes 2 asendatakse 
esimene lõik järgmisega:

2. Alates 1. juulist 2012 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida rändlusteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse osutamise eest nõuda, 
ületada 0,70 eurot kasutatud megabaidi 
eest. Kasutatud andmemahu maksimaalne 
jaehind langeb 1. juulil 2013 0,45 eurole ja 
1. juulil 2014 0,20 eurole kasutatud 
megabaidi eest, ning ilma et see piiraks 

„2. Alates 1. juulist 2013 ei või andmeside 
eurotariifi jaehind (ilma käibemaksuta), 
mida rändlusteenuse osutaja võib oma 
rändluskliendilt reguleeritud andmeside-
rändlusteenuse osutamise eest nõuda, 
ületada 0,45 eurot kasutatud megabaidi 
eest. Kasutatud andmemahu maksimaalne 
jaehind langeb 1. juulil 2014 0,20 eurole ja 
1. juulil 2015 0,10 eurole kasutatud 
megabaidi eest ning jaehind kasutatud 
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artikli 19 kohaldamist, on jaehind 
kasutatud megabaidi eest kuni 30. juunini 
2017 0,20 eurot.

megabaidi eest on kuni 30. juunini 2016
0,10 eurot.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Muudatusettepanek 342
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 8
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) Artiklit 19 muudetakse järgmiselt: välja jäetud
a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
i) esimene lause asendatakse järgmisega:
„Komisjon vaatab läbi käesoleva määruse 
toimimise ja annab sellest pärast avalikku 
konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru hiljemalt 31. detsembriks 
2016.”;
ii) punkt g asendatakse järgmisega:
g) „g) mil määral on artiklites 3 ja 4 
sätestatud struktuurimeetmete ning 
artiklis 4a sätestatud alternatiivse 
süsteemi rakendamine aidanud kaasa 
konkurentsi arendamisele 
rändlusteenuste siseturul, ning seda, et 
rändlus- ja riigisiseste tariifide vahel ei 
ole tegelikku erinevust;”
iii) lisatakse punk i:
„i) mil määral, kui üldse, mõjutab 
riigisiseste jaemüügihindade arengut 
tuntavalt nii riigisiseste teenuste kui ka 
reguleeritud rändlusteenuste suhtes 
kõikjal liidus rändlusteenuse pakkujate 
poolt võetav riigisisese teenuse tasu.”;
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b) lõiget 2 muudetakse järgmiselt:
i) esimene lause asendatakse järgmisega:
„Kui aruandest selgub, et tariifivõimalusi, 
mille puhul riigisisese teenuse tasu 
võetakse nii riigisiseste kui ka 
reguleeritud rändlusteenuste eest, ei paku 
vähemalt üks rändlusteenuse pakkuja 
igas liikmesriigis kõigis 
jaemüügipakettides mõistliku kasutamise 
tariifivõimalusi, või et rändlusteenuste 
alternatiivsete pakkujate pakkumised ei 
ole teinud sisuliselt samaväärseid 
jaemüügi tasandi rändlustariife tarbijatele 
kõikjal liidus kättesaadavaks, esitab 
komisjon samaks kuupäevaks 
asjakohased ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, et leida 
olukorrale lahendus ja tagada, et 
riigisiseste ja rändlustariifide vahel ei 
oleks siseturul erinevusi.”;
ii) punkt d asendatakse järgmisega:
„d) muuta hulgihindade ülempiiri 
kehtivusaega või vähendada artiklites 7, 9 
ja 12 sätestatud hulgihindade ülempiiri, 
eesmärgiga parandada kõigi 
rändlusteenuse pakkujate suutlikkust teha 
jaemüügipakettides kättesaadavaks 
mõistliku kasutamise tariifivõimalused, 
mille puhul kehtivat riigisisese teenuse 
tasu võetakse nii riigisiseste teenuste kui 
ka reguleeritud rändlusteenuste eest nii, 
nagu viimasena nimetatud teenuseid 
tarbitaks koduvõrgus.”

Or. en

Muudatusettepanek 343
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 19
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

8 a) Artikkel 19 asendatakse järgmisega:
Artikkel 19 „Artikkel 19

Läbivaatamine Läbivaatamine
1. Komisjon vaatab läbi käesoleva määruse 
toimimise ja annab sellest pärast avalikku 
konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru hiljemalt 30. juunil 2016. 
Komisjon hindab eelkõige, kas käesoleva 
määruse eesmärgid on saavutatud.
Sealjuures käsitleb komisjon muu hulgas:

1. Komisjon vaatab läbi käesoleva määruse 
toimimise ja annab sellest Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule sellest aru 
kooskõlas lõigetega 2–6.

1 a. Komisjon annab 31. septembriks 2015 
pärast avalikku konsulteerimist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru selle kohta, 
kas muuta kestust või vaadata läbi 
artiklites 7, 9 ja 12 sätestatud 
hulgihindade ülempiir. Komisjon peab 
samuti BERECiga konsulteerimise järel 
esitama asjakohase seadusandliku 
ettepaneku, et ühtlustada kõne lõpetamise 
tasud kogu ELis 31. detsembriks 2015.

1 b. Komisjon annab 30. juuniks 2016 
pärast avalikku konsulteerimist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru muu 
hulgas järgmise kohta:

a) kas konkurents on piisavalt edenenud, et 
õigustada maksimaalsete jaehindade 
kehtivuse lõppemist;

a) kas konkurents on piisavalt edenenud, et 
õigustada maksimaalsete jaehindade 
kehtivuse lõppemist;

b) kas konkurents on maksimaalsete 
hulgihindade kaotamiseks piisav;

b) kas konkurents on maksimaalsete 
hulgihindade kaotamiseks piisav;

c) rändlusklientidele pakutavate kõne-, 
SMS- ja andmesideteenuste hulgi- ja 
jaehindade muutumist ja oodatavaid 
tulevikusuundumusi võrreldes 
mobiilsideteenuste tasudega liikmesriikide 
turu tasandil (kusjuures eraldi käsitletakse 
ettemaksu- ja järelmaksukliente) ning 
nende teenuste kvaliteedi ja kiiruse 
muutumist;

c) rändlusklientidele pakutavate kõne-, 
SMS- ja andmesideteenuste hulgi- ja 
jaehindade muutumist ja oodatavaid 
tulevikusuundumusi võrreldes 
mobiilsideteenuste tasudega liikmesriikide 
turu tasandil (kusjuures eraldi käsitletakse 
ettemaksu- ja järelmaksukliente) ning 
nende teenuste kvaliteedi ja kiiruse 
muutumist;

d) teenuste, sealhulgas kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele alternatiivsete 
teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, 

d) teenuste, sealhulgas kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele alternatiivsete 
teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, 
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eeskätt pidades silmas tehnika arengut; eeskätt pidades silmas tehnika arengut;
e) seda, mil määral on kliendid kasu 
saanud rändlusteenuste hinna tegelikust 
alanemisest, mitmesugustest tariifidest ja 
toodetest, mida saavad kasutada erinevate 
helistamistavadega kliendid, ning rändlus-
ja riigisiseste tariifide vahelist erinevust, 
sealhulgas selliste pakkumiste olemasolu, 
millega nähakse ette ühtne tariif nii 
riigisisestele kui ka rändlusteenustele;

e) seda, mil määral on kliendid kasu 
saanud rändlusteenuste hinna tegelikust 
alanemisest, mitmesugustest tariifidest ja 
toodetest, mida saavad kasutada erinevate 
helistamistavadega kliendid, ning rändlus-
ja riigisiseste tariifide vahelist erinevust, 
sealhulgas selliste pakkumiste olemasolu, 
millega nähakse ette ühtne tariif nii 
riigisisestele kui ka rändlusteenustele;

f) konkurentsi taset nii jae- kui ka 
hulgiturul, eriti väiksemate, iseseisvate või 
äsja tegevust alustanud operaatorite 
konkurentsiolukorda, sealhulgas 
kaubanduslepingute mõju konkurentsile 
ning operaatorite omavahelise seotuse 
taset;

f) konkurentsi taset nii jae- kui ka 
hulgiturul, eriti väiksemate, iseseisvate või 
äsja tegevust alustanud operaatorite 
konkurentsiolukorda, sealhulgas 
kaubanduslepingute mõju konkurentsile 
ning operaatorite omavahelise seotuse 
taset;

g) mil määral on artiklites 3 ja 4 sätestatud 
struktuurimeetmete rakendamine aidanud 
kaasa konkurentsi arendamisele 
rändlusteenuste siseturul, ning seda, kas 
rändlus- ja riigisiseste tariifide vaheline 
erinevus on vähenenud nullilähedaseks;

g) mil määral on artiklites 3 ja 4 sätestatud 
struktuurimeetmete rakendamine aidanud 
kaasa konkurentsi arendamisele 
rändlusteenuste siseturul, ning seda, kas 
rändlus- ja riigisiseste tariifide vaheline 
erinevus on vähenenud nullilähedaseks;

h) mil määral on hulgi- ja jaehindade 
maksimaalsed hinnad osutanud piisavat 
kaitset tarbijatele ülemäära kõrgete hindade 
eest, võimaldades samas konkurentsi 
arengut rändlusteenuste siseturul.

h) mil määral on hulgi- ja jaehindade 
maksimaalsed hinnad osutanud piisavat 
kaitset tarbijatele ülemäära kõrgete hindade 
eest, võimaldades samas konkurentsi 
arengut rändlusteenuste siseturul.

2. Kui aruandest nähtub, et käesoleva 
määrusega ettenähtud 
struktuurimeetmetest ei ole piisanud kõigi 
Euroopa tarbijate hüvangu eesmärgil 
rändlusteenuste siseturul konkurentsi 
edendamiseks või et rändlus- ja 
riigisiseste tariifide vaheline erinevus ei 
ole vähenenud nullilähedaseks, võib 
komisjon esitada Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule asjakohased ettepanekud
kõnealuse olukorra parandamiseks, et 
saavutada mobiilsideteenuste siseturg, kus 
ei tehta lõpuks vahet riiklikel tariifidel ja 
rändlustariifidel. Eelkõige hindab 
komisjon, kas on vajalik:

2. Kui lõikes 2 osutatud aruandest nähtub, 
et on vajadus muuta kestust või vaadata 
läbi hulgitasude ülemmäär, esitab 
komisjon 31. detsembriks 2015 ja 
BERECiga konsulteerimise järel Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule asjakohase 
ettepaneku kõnealuse olukorra 
parandamiseks.

a) sätestada täiendavaid tehnilisi- ja 
struktuurimeetmeid;

Kui lõikes 3 osutatud aruandest nähtub, et 
käesoleva määrusega ettenähtud 
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struktuurimeetmetest ei ole piisanud kõigi 
Euroopa tarbijate hüvangu eesmärgil 
rändlusteenuste siseturul konkurentsi 
edendamiseks või et rändlus- ja 
riigisiseste tariifide vaheline erinevus ei 
ole vähenenud nullilähedaseks, esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule asjakohased ettepanekud 
kõnealuse olukorra parandamiseks ja 
seega mobiilsideteenuste siseturu 
väljakujundamiseks, kus ei tehta lõpuks 
vahet riiklikel tariifidel ja 
rändlustariifidel.

b) muuta struktuurimeetmeid;
c) pikendada jaehindade ülempiiri 
kehtivusaega ja võib-olla ka muuta 
artiklites 8, 10 ja 13 sätestatud jaehindade 
ülempiiri;
d) muuta hulgihindade ülempiiri 
kehtivusaega või muuta artiklites 7, 9 ja 
12 sätestatud hulgihindade ülempiiri;
e) kehtestada muid vajalikke nõudeid, 
sealhulgas riiklike tariifide ja 
rändlustariifide mitteeristamise nõue.

3. Lisaks esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule iga kahe aasta 
järel pärast lõikes 1 osutatud aruande 
esitamist aruande. Kõik aruanded 
sisaldavad kokkuvõtet liidus osutatavate 
rändlusteenuste jälgimise tulemuste kohta 
ning hinnangut sellele, kuidas on edenenud 
käesoleva määrusega seatud eesmärkide 
saavutamine, sealhulgas lõigetes 1 ja 2 
osutatud aspekte arvestades.

3. Lisaks esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule iga kahe aasta 
järel pärast lõikes 1 osutatud aruande 
esitamist aruande. Kõik aruanded 
sisaldavad kokkuvõtet liidus osutatavate 
rändlusteenuste jälgimise tulemuste kohta 
ning hinnangut sellele, kuidas on edenenud 
käesoleva määrusega seatud eesmärkide 
saavutamine, sealhulgas lõigetes 2 ja 3
osutatud aspekte arvestades.

4. Selleks et hinnata konkurentsi edenemist 
kogu liitu hõlmavatel rändlusturgudel, 
kogub BEREC korrapäraselt riikide 
reguleerivatelt asutustelt andmeid kõne-, 
SMS- ja andmeside- rändlusteenuste jae- ja 
hulgihindade kujunemise kohta. Nimetatud 
andmed esitatakse komisjonile vähemalt 
kaks korda aastas. Komisjon avalikustab 
need andmed.

4. Selleks et hinnata konkurentsi edenemist 
kogu liitu hõlmavatel rändlusturgudel, 
kogub BEREC korrapäraselt riikide 
reguleerivatelt asutustelt andmeid kõne-, 
SMS- ja andmeside- rändlusteenuste jae- ja 
hulgihindade kujunemise kohta. Nimetatud 
andmed esitatakse komisjonile vähemalt 
kaks korda aastas. Komisjon avalikustab 
need andmed.

Samuti kogub BEREC igal aastal riikide 
reguleerivatelt asutustelt teavet operaatorite 

Samuti kogub BEREC igal aastal riikide 
reguleerivatelt asutustelt teavet operaatorite 
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poolt klientidele pakutavate erinevate 
tariifide läbipaistvuse ja võrreldavuse 
kohta. Komisjon avalikustab need andmed.

poolt klientidele pakutavate erinevate 
tariifide läbipaistvuse ja võrreldavuse 
kohta. Komisjon avalikustab need 
andmed.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Muudatusettepanek 344
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
ja 30 kohaldatakse alates 1. juulist 2016.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 345
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
II LISA

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA TAGATUD 
TEENUSEKVALITEEDIGA 
ÜHENDUVUST VÕIMALDAVATE 
TOODETE MIINIMUMNÄITAJAD

välja jäetud

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 
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võimaldavad pakkuda vähemalt 
järgmistesse klassidesse kuuluvaid 
teenuseid:
– hääl- ja videokõned;

– audiovisuaalse sisu edastus ning
– eluliselt tähtsaid andmeid puudutavad 
rakendused.

Or. de


