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LÜHISELGITUS

Septembris 2013 tutvustas Euroopa Komisjon ettepanekut võtta vastu määrus elektroonilise 
side ühtse turu ja ühendatud Euroopani jõudmise kohta.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon aitab kaasa parlamendi tööle selle ettepanekuga, esitades 
seadusandliku arvamuse vastavalt oma ainupädevusele kasutajaõiguste ja tarbijakaitse 
küsimuste valdkonnas ning ühisele pädevusele tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoniga „avatud internetile juurdepääsu” aspektides. Samuti vaatleme 
rändlusmääruse kavandatavate läbivaatamiste tarbijaaspekte, aga vormistame oma panuse 
käesoleva arvamuse projekti muudatusettepanekutena pärast tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni raporti avaldamist. Ajanappuse tõttu ei ole arvamuse koostaja 
üksikasjalikult uurinud kavandatava määruse muid aspekte, vaid on keskendunud üksnes 
valdkondadele, kus siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil on otsene roll. Loomulikult võivad 
parlamendikomisjoni liikmed esitada raportööri raportile muudatusettepanekuid kõigi muude 
aspektide kohta. Samuti jättis ta selles etapis kõrvale põhjenduste muudatusettepanekud ning 
teeb põhjenduste kohta muudatusettepanekud meie ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni koostöö edenedes.

Kõnealuse raporti projekti ettevalmistamisel on raportöör võtnud arvesse laiemaid 
sidusrühmade muresid, pöörates erilist tähelepanu tarbijaorganisatsioonide ja 
telekommunikatsioonisektorit reguleerivate asutuste seisukohtadele. Ta mõistab paljude 
muret, et samas kui ettepaneku eesmärgid ja püüdlused on kiiduväärt, on kavandatav õigusakt 
liiga killustatud ja sel puudub strateegiline suund elektroonilise side ühtse ELi turu eesmärgini 
jõudmiseks. Tema arvamus komisjoni ettepanekusse oluliste täienduste tegemisel tugineb 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ulatuslikul kogemusel tarbijakaitse parandamise 
valdkonnas, ja mitte üksnes elektroonilise side sektoris. Ta on kindel, et see lähenemisviis 
võidab laiaulatusliku toetuse.

Avatud interneti tagamine

Komisjoni eelnõu oluline osa on meetmed „võrgu neutraalsuse” tagamiseks, kuigi seda 
mõistet ei ole õigustekstis kusagil määratletud. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil on selles 
valdkonnas laialdased kogemused ning need muudatusettepanekud, mille ta tegi 
universaalteenuste ja kasutajate õiguste direktiivi läbivaatamisel 2009. aastal, on praeguseni 
peamised sätted, mida ELi reguleerivad asutused kasutavad sekkumisel tarbijate kaitsmiseks 
diskrimineeriva käitumise ja teenuse ebaõiglase blokeerimise korral.

Uute ettepanekutega täiendatakse neid sätteid ja antakse reguleerivatele asutustele 
sekkumiseks selgem raamistik. Arvamuse koostaja oleks hea meelega lisanud need 
muudatustena kehtivasse direktiivi, aga tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni 
esimees tegi veenvalt selgeks, et järjepidevaks kohaldamiseks kogu ELis tuleb neid kohaldada 
määrusena. Arvamuse koostaja tunnustab seda strateegiat ja on teinud mitu ettepanekut teksti 
selgitamiseks ja parandamiseks ning kaks parlamendikomisjoni arendavad seda ühiselt.

Õigusakt kasutajate õiguste heaks

Komisjoni ettepanekuga asendatakse mitmed universaalteenuste ning kasutajate õiguste 
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direktiivi 2002/22/EÜ (mida on hiljem muudetud direktiiviga 2009/136) kesksed sätted, 
võttes üle need sätted ja ühtlustades need määruse vormis täielikult. Samuti muudetakse 
sellega tsentraliseerituks otsused üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta komisjoni tasandil, 
kaotades otsese vastutuse riikide reguleerivatelt asutustelt. Komisjoni selgitus sellele 
ettepanekule on nende eeskirjade ebaühtlane kohaldamine kõigi liikmesriikide seas. Ta ei 
ürita tuua selle lähenemisviisi põhjenduseks kasu elektroonilise side ühtsele turule. Arvamuse 
koostaja peab seda täiesti valeks lähenemisviisiks.

Meelevaldselt osade eemaldamine kehtivast reguleerivast raamistikust tekitab segadust, samal 
ajal kui suurima ühtlustamise pealesurumine nendes valdkondades on kahjulik tarbijakaitsele. 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon veenis komisjoni ümber suurima ühtlustamise nõudmise 
asjus, kui ta vaatas 2011. aastal läbi tarbijaõiguste direktiivi, ning elektroonilise side kiirelt 
muutuvas maailmas on argument, et suurim võimalik ühtlustamine on kahjulik, isegi 
veenvam.

Pealegi ei tegele komisjon turu killustatuse peamise allikaga – reguleerivate asutuste 
ebaühtlase suutlikkusega täita oma praeguseid kohustusi. Mõne valitud tsentraliseeritud 
õigusnormi kehtestamine riikides, kus reguleeriv asutus niigi ei tule toime tarbijakaitse 
kehtestamisega, ei ole üsna kindlalt pikaajalise edu saladus! Komisjoni ettepanek on sisu 
poolest ka kaugelt liiga ettekirjutav. Arvamuse koostaja arvates saavad spetsiaalsed riikide 
reguleerivad asutused neid eeskirju BERECi toetusel palju paremini jõustada. Selles kiirelt 
arenevas sektoris oleksid nemad teadlikumad konkurentsivastasest käitumisest, mis vajab 
pakiliselt lahendamist.

Arvamuse koostaja küll kritiseerib õigusraamistikku, kuid tunnustab, et komisjoni ettepanek 
sisaldab olulisi kasutajate õiguste täiendusi. Seetõttu on ta need uuesti sõnastanud kehtiva 
direktiivi muudatusettepanekutes, kuna direktiivi saab kõigis liikmesriikides lihtsalt ja kiiresti 
üle võtta. 

Nimelt on arvamuse koostaja teinud ettepaneku, et rakenduseeskirjad töötaks välja BEREC, 
mis on üksikasjalike standardite koostamiseks palju paremal positsioonil kui komisjon. Ta ei 
arva, et rakendusaktid on asjakohane vorm nende meetmete väljatöötamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „ internetiühenduse teenus” − (14) „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 ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel; 
see võimaldab lõppkasutajatel käitada mis 
tahes rakendust, mis kasutab 
elektroonilise side internetifunktsiooni, 
ilma et ühelgi viisil piirataks vahetatavat 
sisu, välja arvatud mõistlike 
andmeedastuse haldamise meetmete 
rakendamiseks või kohtuotsuse täitmiseks, 
sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast;

Or. en

Selgitus

Internetiühenduse teenuse mõistet on märkimisväärselt muudetud. Selles kajastub BERECi 
töö võrgu neutraalsuse vallas, eelkõige suunised teenuse kvaliteedi kohta võrgu neutraalsuse 
valdkonnas (november 2012). See on viidud rohkem kooskõlla artikli 23 lõikes 5 esitatud 
muudatustega.

Muudatusettepanek 2

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, mida osutatakse ja käitatakse 
suletud elektroonilise side võrgus 
internetiprotokolli abil, mis tugineb 
rangele juurdepääsukontrollile ja mis on 
optimeeritud konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile ja mille tehnilised 
näitajad on optimeeritud konkreetsetele 
rakendustele, mis kasutavad ulatuslikult 
andmeedastuse haldust, et tagada teenuse 
vajalikud omadused, ja mida ei kasutata 
internetiühenduse teenust asendava 
teenusena;

Or. en
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Selgitus

Selles määratluses kajastub BERECi töö võrgu neutraalsuse vallas, eelkõige suunised teenuse 
kvaliteedi kohta võrgu neutraalsuse valdkonnas (november 2012). Arvamuse koostaja arvates 
tehakse muudetud määratluses nähtavamalt vahet eriteenuse ja internetiühenduse teenuse 
vahel.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõppkasutajate ühtlustatud õigused Kasutajate õigused juurdepääsuks avatud 
internetile

Or. en

Muudatusettepanek4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 välja jäetud
Piirangute ja diskrimineerimise 

kaotamine
1. Riigiasutused ei piira lõppkasutajate 
vabadust kasutada teises liikmesriigis 
asuva ettevõtja pakutavaid üldkasutatava 
elektroonilise side võrke või üldkasutatava 
elektroonilise side teenuseid. 
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.
3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad ei kohalda muudel kui 
objektiivsetel põhjustel teist liikmesriiki 
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hõlmava liidusisese side puhul 
kõrgeimaid tariife 
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

See on juba kindlustatud Euroopa Liidu toimimise lepingus ettenähtud sätetega, millega 
käsitletakse mittediskrimineerimist elukoha ja rahvuse alusel, vabadust osutada teenuseid ja 
asutamisvabadust. Pealegi ei ole eriti tõendeid, et püsiliiniteenuste turg nõuaks reguleerivat 
sekkumist, mistõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku see välja jätta. Lõpuks – seoses 
mobiilsidega tuleks seda käsitleda rändluse üldises käsitlusviisis, nagu on määratletud 
rändluse III määruses.

Muudatusettepanek5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 välja jäetud
Piiriüleste vaidluste lahendamine

1. Direktiivi 2002/22/EÜ artikli 34 lõike 1 
kohaselt loodud kohtuväliseid menetlusi 
kohaldatakse ka lepinguid käsitlevate 
vaidluste suhtes, mille osapooled on 
tarbijad või muud lõppkasutajad − 
niivõrd, kui sellised kohtuvälised 
menetlused on ka lõppkasutajatele 
kättesaadavad – ning muus liikmesriigis 
asuvad üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad. Direktiivi 
2013/11/EL33 reguleerimisalasse 
kuuluvate vaidluste puhul kohaldatakse 
kõnealust direktiivi.
___________________
33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2013/11/EL, 21. mai 2013, 
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tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ, 
ELT L 165, 18. juuni 2013, lk 63.

Or. en

Selgitus

Osana oma üldisest lähenemisviisist direktiivi 2002/22/EÜ muutmisel teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku jätta see artikkel välja, selle asemel et muuta määruse eelnõus ettenähtud sätteid. 
Vt üksikasju artikli 36 muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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.

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku selgitada sätete kohaldamisala, lisades „seadmed” ning 
„päritolu ja/või sisu sihtkoha”. Lisaks teeb arvamuse koostaja ettepaneku jätta välja teine 
lause, kuna lõppkasutajad saavad sõlmida selliseid lepinguid ja kasutada neid pakkumisi ka 
ilma selle sätteta.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Riikide reguleerivad asutused tagavad, 
et lõppkasutajatel on võimalik kasutada 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjate 
või sisu, rakenduste ja teenuste pakkujate 
poolt osutatavaid eriteenuseid. 

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 lisaks internetiühenduse 
teenustele osutada eriteenuseid, 
tingimusel et sellised pakkumised ei 
kahjusta internetiühenduse teenuseid ega 
nende toimivust, taskukohasust ega 
kvaliteeti.

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja soovib tagada, et ei oleks vasturääkivusi lõike 1 ja lõike 2 vahel. Seetõttu 
pakub ta välja märgatavalt lihtsustatud teksti, tuginedes BERECi, Euroopa Nõukogu ja 
muude sõltumatute ekspertide tehtud tööle selles valdkonnas.

Muudatusettepanek 8

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

Or. en

Selgitus

Pidades silmas mõistlike andmeedastuse haldamise meetmete mõju eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele, on lisatud viide artikli 23 lõikele 5, et kehtestada teavitamiskohustuste 
kohaldamisala.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Internetiühenduse teenuste pakkujad ei 
piira lõikes 1 sätestatud vabadusi ega 
diskrimineeri interneti-andmeedastuse 
ülekande korral, piirates seda või 
sekkudes sellesse muul viisil, välja arvatud 
juhtudel, kui osutub vajalikuks kohaldada 
mõistlikke andmeedastuse haldamise 
meetmeid või rakendada kohtuotsust.

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

Kõnealused meetmed kehtestatakse 
läbipaistvate menetlustega, neid ei 
kohaldata kauem kui on rangelt vajalik 
ning nendega nähakse ette asjakohased 
kaitsesätted, eelkõige tagamaks, et mis 
tahes piirangud piirduvad nendega, mis 
on vajalikud, mittediskrimineerivad ning 
proportsionaalsed. Need kaitsesätted 
vaadatakse korrapäraselt läbi ja need 
hõlmavad võimalust saada õiguskaitset.

b) säilitada võrgu, selle kaudu osutatavate 
teenuste ja lõppkasutajate lõppseadmete 
terviklikkus ja turvalisus;
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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.
Andmeedastuse mõistlik haldamine 
hõlmab vaid selliste andmete töötlemist, 
mis on käesolevas lõikes sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud ja 
proportsionaalsed.

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

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja soovib tagada, et lõikes 1 sätestatud vabadusi saab piirata üksnes 
mõistlike andmeedastuse haldamise meetmetega või kohtuotsusega. Lisaks tuletab arvamuse 
koostaja meelde direktiivi 2011/92/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust, ja teeb ettepaneku lisada asjakohased 
kaitsesätted, sealhulgas ka õiguskaitse võimaluse.

Muudatusettepanek 10

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 

1. Riikide reguleerivad asutused jälgivad 
hoolikalt ja tagavad, et lõppkasutajad 
saavad tõhusalt kasutada artiklite 23 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud vabadusi, ning 
mõistlike andmeedastuse haldamise 
meetmete kohaldamist vastavalt artikli 23
lõikele 5, võttes täielikult arvesse 
käesoleva artikli lõikes 2 ning direktiivi 
2002/22/EÜ artikli 21 lõikes 3 a 
määratletud 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 
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tähelepanekute kohta. järelevalve ja tähelepanekute kohta.

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja arvates peaks BEREC lähenemisviisi järjepidevuse ning artiklis 23 
määratletud vabaduste tulemusliku kohaldamise tagamiseks koostama üldised suunised nii 
mõistlike andmeedastuse haldamise meetmete kui ka teenuse kvaliteedi mõõtmise kohta.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Riikide reguleerivad asutused esitavad 
komisjonile aegsasti enne selliste nõuete 
kehtestamist kokkuvõtte, milles 
käsitletakse meetmete võtmise põhjuseid, 
kavandatavaid nõudeid ja kavandatavat 
tegevuskava. Nimetatud teave tehakse 
kättesaadavaks ka BERECile. Komisjon 
võib pärast kõnealuse teabega tutvumist 
esitada selle kohta märkusi või soovitusi, 
eelkõige tagamaks, et kavandatavad 
nõuded ei mõju kahjulikult siseturu 
toimimisele. Riikide reguleerivad asutused 
võtavad täiel määral arvesse komisjoni 
märkusi või soovitusi ning edastavad 
komisjonile ja BERECile vastuvõetud 
nõuded.

Pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga esitab 
BEREC (KOHALDAMISE TÄHTAJA 
KUUPÄEVAKS) üldised suunised 
mõistlike andmeedastuse haldamise 



PA\1008919ET.doc 13/50 PE522.939v01-00

ET

meetmete kohaldamiseks. BEREC töötab 
need suunised välja artikli 23 ja käesoleva 
artikli alusel.

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja arvates peaks BEREC lähenemisviisi järjepidevuse ning artiklis 23 
määratletud vabaduste tulemusliku kohaldamise tagamiseks koostama üldised suunised nii 
mõistlike andmeedastuse haldamise meetmete kui ka teenuse kvaliteedi mõõtmise kohta.

Muudatusettepanek 12

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

Or. en

Selgitus
Arvamuse koostaja ei poolda nende tingimustega tegelemist rakendusaktide abil. Selle asemel 
teeb ta ettepaneku delegeerida see ülesanne BERECile, vt artikli 24 lõike 2 
muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 13

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 
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 
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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, 
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

Osana oma üldisest lähenemisviisist direktiivi 2002/22/EÜ muutmisel teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku jätta see artikkel välja, mitte muuta määruse eelnõus ettenähtud sätteid. Vt 
üksikasju artikli 36 muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26

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 
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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 
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 
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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, 
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 
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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 
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 
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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

Osana oma üldisest lähenemisviisist direktiivi 2002/22/EÜ muutmisel teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku jätta see artikkel välja, mitte muuta määruse eelnõus ettenähtud sätteid. Vt 
üksikasju artikli 36 muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 15

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 
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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 
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

Osana oma üldisest lähenemisviisist direktiivi 2002/22/EÜ muutmisel teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku jätta see artikkel välja, mitte muuta määruse eelnõus ettenähtud sätteid. Vt 
üksikasju artikli 36 muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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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. 
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 
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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 
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

Osana oma üldisest lähenemisviisist direktiivi 2002/22/EÜ muutmisel teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku jätta see artikkel välja, mitte muuta määruse eelnõus ettenähtud sätteid. Vt 
üksikasju artikli 36 muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
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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. en

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku see artikkel tervikuna välja jätta. Kuigi oleks soovitav 
tagada, et tarbijad oleksid asjakohaselt kaitstud kõigi teenusepaketi elementide puhul, usub 
arvamuse koostaja, et see ei ole parim viis selle saavutamiseks, kuna 
telekommunikatsiooniteenuste raamistiku kohaldamisala piirdub ka edaspidi elektroonilise 
side teenuste ja võrkudega. Kohaldamisala valikuline laiendamine (nagu artiklis 29 välja 
pakutud) tekitab õiguslikult ebaselge olukorra, mille lahendamine nõuaks pikka loetelu 
järjestikuseid muudatusi kogu ülejäänud raamistikus (millest aga ühtegi pole välja pakutud).

Muudatusettepanek 18

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 
riigi numeratsiooniplaaniga, või Euroopa 
elektroonilise side ettevõtja, kes on 
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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 
hüvitist lõppkasutajatele, keda selline 
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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

Osana oma üldisest lähenemisviisist direktiivi 2002/22/EÜ muutmisel teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku jätta see artikkel välja, mitte muuta määruse eelnõus ettenähtud sätteid. Vt 
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üksikasju artikli 36 muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artikli 20 pealkiri asendatakse 
järgmisega:

Lepingud „Teavitamisnõuded lepingute puhul”

Or. en

Muudatusettepanek 20

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

Kehtiv tekst 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. Liikmesriigid võivad 
oma siseriiklikus õiguses säilitada või 
kehtestada lepinguteabega seotud 
keelenõuded, tagamaks, et see teave on 
taotluse esitanud tarbijale või muule 
lõppkasutajale kergesti arusaadav.
___________________
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* 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 21

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

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 

d) hindade ja tariifide üksikasjad, 
sealhulgas maksud ja lisatasud, mida 
võidakse kohaldada, võimalused ajakohase 
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hooldustasude kohta, pakutavad 
makseviisid ning makseviisist olenevad 
kulude erinevused;

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 
määra;

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 
selgesõnaline 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 
puhul.

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

Liikmesriigid võivad samuti nõuda, et Liikmesriigid võivad samuti nõuda, et 
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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.

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

Muudatusettepanek 22

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

Kehtiv tekst 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 
andmehulkade puhul võidakse kas 
juhtumipõhiselt või alaliselt kohaldada 
väikeste või suurte andmemahtude 
hinnakujundust;
b) kuidas lõppkasutajad saavad jälgida 
oma tarbimise määra ning seada 
vabatahtlikke piirmäärasid;
c) fikseeritud andmeühenduste puhul 
kasutada oleva andmeside hinnanguline 
alla- ja üleslaadimiskiirus lõppkasutaja 
asukohas;
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d) mobiilse andmeside puhul keskmine 
hinnanguline alla- ja üleslaadimiskiirus, 
mida võidakse kogeda traadita võrgu 
tavapärase levi korral, ja 
kiirusevahemikud, mida võidakse kogeda;
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, tegelikult 
kasutada olev kiirus ja muud 
teenusekvaliteedi parameetrid ning 
eriteenuste samaaegne kasutamine võivad 
tegelikult avaldada mõju sisu, rakenduste 
ja teenuste kasutamisele.
_________________
* 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. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
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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 jäetakse välja
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.

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja kavandab uut artiklit 20 a lepingu kestuse ja lõpetamise kohta. See säte 
sisaldub selles.

Muudatusettepanek 24

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 f) Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Liikmesriigid võivad säilitada või 
kehtestada täiendavad lepinguteabe 
nõuded seoses lepingutega, mille suhtes 
kohaldatakse käesolevat artiklit.”

Or. en
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Muudatusettepanek 25

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 g) Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõige:
„2 b. BEREC avaldab suunised selliste 
standardsete lepinguvormide 
koostamiseks, mis sisaldavad käesoleva 
artikli lõigetes 1 ja 1 a nõutud teavet. 
Käesoleva artikli lõikes 1 a nõutud teabe 
suhtes kohaldatakse kõiki BERECi 
standardeid hinnangulise 
andmeedastuskiiruse mõõtmise meetodite 
ja avaldamisvormingute kohta, nagu on 
sätestatud artikli 21 lõikes 3 a.”

Or. en

Muudatusettepanek 26

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 h) 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 12 kuuks.
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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 pikendamise 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. 
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 
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 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 
elektroonilist sidet pakkuva sama ettevõtja 
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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.
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. en

Muudatusettepanek 27

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. 
Selline teave avaldatakse selgel, 
arusaadaval ja kergesti kättesaadaval kujul. 
Riikide reguleerivad asutused võivad 
määrata lisanõuded selle kohta, millises 
vormis tuleb selline teave avaldada.

„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 
avaldatakse selgel, arusaadaval ja kergesti 
kättesaadaval kujul ja seda 
ajakohastatakse korrapäraselt. Tarbijate 
ja teiste lõppkasutajate suhtes 
kohaldatavate tingimuste erinevusest 
antakse sõnaselgelt teada. Riikide 
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reguleerivad asutused võivad määrata 
lisanõuded selle kohta, millises vormis 
tuleb selline teave avaldada, sealhulgas 
kehtestada keelenõuded, tagamaks, et see 
teave on lõppkasutajale kergesti 
arusaadav. Liikmesriigid tagavad, et 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad on kohustatud taotluse korral 
andma asjaomastele riikide pädevatele 
reguleerivatele asutustele teavet enne selle 
avaldamist.”

Or. en

Muudatusettepanek 28

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 j) Artikli 21 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

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

„2. Riikide reguleerivad asutused tagavad, 
et lõppkasutajatel on juurdepääs iseseisva 
hindamise vahenditele, mis võimaldavad 
neil võrrelda elektroonilise side võrkude 
ühenduse ja teenuste toimivust ning eri 
kasutusmudelite kulusid. 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.”
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Or. en

Muudatusettepanek 29

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 k) Artiklisse 21 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. BEREC koostab vabatahtliku 
sertifitseerimiskava võrdlemiseks 
kasutatavate interaktiivsete veebisaitide, 
juhiste või muude sarnaste vahendite 
kohta, mis põhinevad objektiivsetel, 
läbipaistvatel ja proportsionaalsetel 
nõuetel ja mis muu hulgas on eelkõige 
sõltumatud üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvast mis tahes ettevõtjast.”

Or. en

Muudatusettepanek 30

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 l) 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 

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

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 
kasutada oleva andmeside hinnanguline 
alla- ja üleslaadimiskiirus lõppkasutaja 
asukohaliikmesriigis ja mobiilse 
andmeside puhul keskmine hinnanguline 
alla- ja üleslaadimiskiirus, mida võidakse 
kogeda traadita võrgu tavapärase levi 
korral, ja kiirusevahemikud, mida 
võidakse kogeda; 
ii) üksikasjad väikeste andmemahtude 
hinnakujunduse kavade kohta, suurte 
andmemahtude hinnakujunduse kavade 
kohta ning mis tahes kohaldatavate 
piirmäärade kohta. Piirmäära ületavate 
andmehulkade puhul võidakse kas 
juhtumipõhiselt või alaliselt kohaldada 
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väikeste või suurte andmemahtude 
hinnakujundust;
iii) kuidas lõppkasutajad saavad jälgida 
oma tarbimise määra 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, 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

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 
ja meetmetest, mida on võetud 
juurdepääsu samaväärsuse 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

Muudatusettepanek 31
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 m (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 m) Artiklisse 21 lisatakse järgmine 
lõige:
„3 a. Pärast sidusrühmadega 
konsulteerimist ja tihedas koostöös 
komisjoniga esitab BEREC (MÄÄRUSE 
XXX* KOHALDAMISE TÄHTAJA 
KUUPÄEVAKS) üldised suunised 
internetiühenduse teenuste kiiruse 
mõõtmise, mõõdetavate teenusekvaliteedi 
parameetrite (muu hulgas tegeliku kiiruse
ja väljareklaamitud kiiruse võrdlus, 
ajastusparameetrid, sealhulgas 
latentsusaeg ja värin, võrgu ülekoormuse 
tase, internetiühenduse teenuste ja 
eriteenuste toimivuse võrdlus; 
lõppkasutajate hinnang kvaliteedile) ja 
kiiruse mõõtmise meetodite kohta aja 
jooksul ning ka avaldatava teabe sisu, 
vormi ja laadi kohta, sealhulgas võimalike 
kvaliteedi sertifitseerimise mehhanismide 
kohta, tagamaks, et lõppkasutajad, 
sealhulgas ka puudega lõppkasutajad, 
pääsevad juurde ammendavale, 
võrreldavale, usaldusväärsele ja 
kasutajasõbralikule teabele. Vajaduse 
korral võib kasutada III lisas esitatud 
parameetreid, mõisteid ja 
mõõtmismeetodeid.
_________________
* 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).”
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Or. en

Muudatusettepanek 32

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 n) Lisatakse järgmine artikkel 21 a:
„Artikkel 21 a

Tarbimise kontroll
1. Liikmesriigid tagavad, et elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad pakuvad 
tarbijatele ja lõppkasutajatele vahendit 
oma elektroonilise side tarbimise 
jälgimiseks. Need vahendid peavad 
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; 
c) üksikasjalikud arved elektroonilises või 
pabervormingus. 
2. BEREC esitab suunised lõike 1 
kohaldamiseks ning osutab, kas mis tahes 
kulupõhised tasud on põhjendatud või 
mitte.”

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artiklid 20, 21, 22 ja 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Osana arvamuse koostaja üldisest lähenemisviisist direktiivi 2002/22/EÜ muutmisel ei jäeta 
artikleid 20, 21, 22 ja 30 enam välja, vaid neid muudetakse, et need hõlmaksid mõningaid 
uusi komisjoni ettepanekusse lisatud täiendusi.

Muudatusettepanek 34

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a) Artikli 30 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik riigi 
telefoninumeratsiooniplaanist numbri 
saanud abonendid võivad taotluse 
esitamise korral säilitada I lisa C osa sätete 
kohaselt oma numbri(d) sellest olenemata, 
milline ettevõtja teenust osutab.

„1. Liikmesriigid tagavad, et kõik riigi 
telefoninumeratsiooniplaanist numbri 
saanud abonendid võivad taotluse 
esitamise korral säilitada I lisa C osa sätete 
kohaselt oma numbri(d) sellest olenemata, 
milline üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuv ettevõtja teenust osutab.”

Or. en

Muudatusettepanek 35

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

2 b) Artikli 30 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

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 ühe tööpäeva jooksul alates 
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 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. en

Muudatusettepanek 36

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek
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2 c) Artiklisse 30 lisatakse järgmine lõige:
„4 a. BEREC esitab suunised vastuvõtva 
ja üleandva teenusepakkuja vastavate 
kohustuste kohta teenusepakkuja 
vahetamise protsessis, sealhulgas mis 
tahes nõuded e-posti edasisaatmise 
teenuste kohta ning muud menetlused ja 
kord kooskõlas käesoleva artikliga.”

Or. en

Muudatusettepanek 37

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 d) Artikli 30 lõige 5 jäetakse välja.
5. Liikmesriigid tagavad, et tarbija ja 
elektroonilisi sideteenuseid osutava 
ettevõtja vahel sõlmitud leping ei näeks 
ette lepingu esialgset miinimumkestust, 
mis ületaks 24 kuud. Liikmesriigid 
tagavad samuti, et ettevõtjad pakuvad 
kasutajatele võimalust sõlmida leping, 
mille maksimaalne kestus on 12 kuud.

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja kavandab uut artiklit 20 a lepingu kestuse ja lõpetamise kohta. See säte 
sisaldub selles.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2 e (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 30 – lõige 6
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 e) Artikli 30 lõige 6 jäetakse välja
6. Ilma et see piiraks lepingu 
miinimumkestuse kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et lepingu lõpetamise 
tingimused ja kord ei mõjutaks abonenti 
teenuseosutaja vahetamisest loobuma.

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja kavandab uut artiklit 20 a lepingu kestuse ja lõpetamise kohta. See säte 
sisaldub selles.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2 f (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 f) Artiklisse 34 lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Lõike 1 kohaselt loodud 
kohtuväliseid menetlusi kohaldatakse ka 
lepinguid käsitlevate vaidluste suhtes, 
mille osalised on tarbijad või muud 
lõppkasutajad − niivõrd, kuivõrd sellised 
kohtuvälised menetlused on ka 
lõppkasutajatele kättesaadavad –, ning 
muus liikmesriigis asuvad üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvad ettevõtjad. 
Direktiivi 2013/11/EL* reguleerimisalasse 
kuuluvate vaidluste puhul kohaldatakse 
kõnealust direktiivi. 
________________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2013/11/EL, 21. mai 2013, 
tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 
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(ELT L 165, 18. juuni 2013, lk 63).”

Or. en

Muudatusettepanek 40

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 g) II lisas asendatakse punkt 1 
järgmisega:

1. Ettevõtja(te) nimi (nimed) ja aadress(id) „1. Ettevõtja(te) nimi (nimed), aadress(id) 
ja kontaktandmed

Üldkasutatavaid sidevõrke ja/või 
üldkasutatavaid telefoniteenuseid 
pakkuvate ettevõtjate nimed ja nende 
peakontorite aadress.

Üldkasutatavaid sidevõrke ja/või 
üldkasutatavaid telefoniteenuseid 
pakkuvate ettevõtjate nimed ja nende 
peakontorite aadress.”

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2 h (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
II lisa – punkt 2.2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 h) II lisas asendatakse punkt 2.2 
järgmisega:

2.2. Standardtariifid, kus on näidatud 
osutatavad teenused ja iga tariifi sisu (nt 
juurdepääsutasu, kõik kasutustasud, 
hooldustasu) ning kohaldatavate 
standardallahindluste üksikasjad, 
sihtotstarbelised tariifiskeemid ja 
eritariifiskeemid, ning kõik lisatasud ja 
lõppseadmete maksumus

„2.2. Iga tariifikava kohta: osutatavad 
teenused ja asjaomased teenusekvaliteedi 
parameetrid, kohaldatav(ad) 
tariifikava(d), pakutavate teenuste liigid, 
sealhulgas andmeside maht ja mis tahes 
kohaldatavad tasud (juurdepääs, kasutus, 
hooldus ning kõik lisatasud) ja 
lõppseadmete maksumus”
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Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2 i (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
II lisa – punkt 2.2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 i) II lisasse lisatakse järgmine punkt:
„2.2. a) Lisateave internetiühenduse 
teenuste kohta, kui neid pakutakse, 
sealhulgas eelkõige üksikasjad 
andmemahtude hinnakujunduse, alla- ja 
üleslaadimiskiiruste ning mis tahes 
kohaldatavate andmeedastuse kiiruse 
piirangute kohta, võimaluste kohta jälgida 
tarbimise taset, mis tahes kohaldatavate 
andmeedastuse haldamise menetluste 
kohta ja nende mõju kohta teenuse 
kvaliteedile, lõppkasutaja eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele.”

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 2 j (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
II lisa – punkt 2.5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 j) II lisas asendatakse punkt 2.5 
järgmisega:

2.5. Lepingute standardtingimused, 
sealhulgas lepingu miinimumkestus, 
lepingu lõpetamine, numbrite teisaldamise 
kord ja selle otsesed tasud ning vajaduse 
korral muud näitajad

„2.5. Lepingute standardtingimused, 
sealhulgas lepingu miinimumkestus, 
lepingu ennetähtaegse lõpetamise 
tingimused ja võimalikud seonduvad 
kulud, teenusepakkuja vahetamise ning
numbrite ja vajaduse korral muude 
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kontaktandmete teisaldamise kord ja 
otsesed tasud ning hüvitamise kord 
teenusepakkuja vahetamisel tekkinud 
viivituste või kuritarvituste korral”

Or. en

Muudatusettepanek 44

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.

Artikleid 23, 24 ja 36 kohaldatakse alates 
1. juulist 2016.

Or. en


