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Muudatusettepanek 475
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) määrata kindlaks ühtlustatud 
sagedusalade jaoks antud õiguste 
minimaalne kestus;

b) määrata kindlaks ühtlustatud 
sagedusalade jaoks antud õiguste 
minimaalne kestus, mis ei ole vähem kui 
20 aastat ja mille kestus on asjakohane, et 
luua stiimulid investeeringute tegemiseks 
ja konkurentsi tekkeks ja selleks, et hoida 
ära spektri ala- ning ülekasutamist; või 
otsustada, et sellised õigused antakse 
määramata ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Seán Kelly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) määrata kindlaks ühtlustatud 
sagedusalade jaoks antud õiguste 
minimaalne kestus;

b) määrata kindlaks ühtlustatud 
sagedusalade jaoks antud õiguste 
minimaalne kestus, arvestades kõige 
tõhusamat ajagraafikut, et luua stiimuleid 
jätkuvateks investeeringuteks ja 
konkurentsi tekkeks ja mis hoiaks ära 
spektri alakasutamise isikute poolt, kellele 
luba on väljastatud.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide reguleerivatel asutustel peaks olema võimalik saavutada tasakaal 
investeeringute stimuleerimiseks kasutades lubade optimaalset kestust, tagades, et spektri 
kasutamine toimub litsentside andmise tingimuste raames nii tõhusalt ning nii suures ulatuses 
kui võimalik ning hoiab ära spektri võimaliku ülekasutamise.



PE526.176v01-00 4/212 AM\1013978ET.doc

ET

Muudatusettepanek 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) määrata kindlaks ühtlustatud 
sagedusalade jaoks antud õiguste 
minimaalne kestus;

b) määrata kindlaks ühtlustatud 
sagedusalade jaoks antud õiguste 
minimaalne kestus, mis oleks kohane 
stimuleerimaks ja kiirendamaks 
investeeringuid, innovatsiooni ja 
konkurentsi teket ning hoiaks ära spektri 
ala- või ülekasutamise isikute poolt, 
kellele luba on väljastatud.

Or. en

Muudatusettepanek 478
Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) määrata kindlaks ühtlustatud 
sagedusalade jaoks antud õiguste 
minimaalne kestus;

b) määrata kindlaks ühtlustatud 
sagedusalade jaoks antud õiguste kestus, 
mis oleks kohane stimuleerimaks 
investeeringuid ja konkurentsi teket ning 
hoiaks ära spektri ala- või ülekasutamise 
isikute poolt, kellele luba on väljastatud.

Or. en

Selgitus

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet 
access.National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need 
to incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
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will be used as efficiently and fully as possible.Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Muudatusettepanek 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) määrata kindlaks ühtlustatud 
sagedusalade jaoks antud õiguste 
minimaalne kestus;

b) ühtlustatud sagedusalade jaoks antud 
õiguste minimaalne kestus;

Or. ro

Muudatusettepanek 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 481
Petra Kammerevert
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) 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.

Or. ro

Muudatusettepanek 483
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõikes 2 osutatud 

välja jäetud
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kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 484
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega ning, ilma et see 
piiraks direktiivi 2002/21/EÜ artikli 9 
lõigetes 3 ja 4 toodud sätete kohaldamist

Or. en

Muudatusettepanek 485
Petra Kammerevert

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõige 2 ei puuduta direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 9 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud eeskirju.

Or. de

Muudatusettepanek 486
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samuti võib komisjon võtta vastu 
rakendusakte, millega ühtlustatakse 
traadita lairibaside jaoks ühtlustatud 
sagedusalades raadiospektri 
individuaalsete kasutusõiguste
kehtivusaega või uuendamise kuupäeva, 
mis on selliste rakendusaktide 
vastuvõtmise ajal juba olemas, et 
sünkroniseerida kogu liidus nende 
sagedusalade kasutusõiguste uuendamise 
või ümberjagamise kuupäev, 
sünkroniseerides selle kuupäeva võimalus 
korral l selliste muude sagedusalade 
uuendamise või ümberjagamise 
kuupäevaga, mida on ühtlustatud lõike 2 
või käesoleva lõike kohaselt vastu võetud 
rakendusmeetmetega. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Kui käesoleva lõiguga ette nähtud 
rakendusaktides määratakse kindlaks 
raadiospektri kasutusõiguste uuendamise 
või ümberjagamise ühtlustatud kuupäev, 
mis osutub hilisemaks kui sellise 
raadiospektri seniste individuaalsete 
kasutusõiguste kehtivusaeg või 
uuendamise kuupäev mis tahes 
liikmesriigis, pikendavad riikide pädevad 
asutused olemasolevaid õigusi ühtlustatud 
kuupäevani samadel loatingimustel, mida 
seni oli kohaldatud, sealhulgas 
võimalikud kohaldatavad perioodilised 
tasud.
Kui teise lõigu kohaselt antud 
pikendusaeg on võrreldes kasutusõiguste 
algse kestusega märkimisväärne, võivad 
riikide pädevad asutused seada õiguste 
pikendamise tingimuseks varem 
kohaldatud loatingimuste sellise 
muutmise, mis osutub vajalikuks 
muutunud olusid silmas pidades, 
sealhulgas lisatasude kehtestamine. 
Kõnealuste lisatasude 
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kindlaksmääramisel lähtutakse algsete 
kasutusõiguste eest makstavatest tasudest, 
mis olid välja arvutatud konkreetselt 
algselt kavandatud perioodi kohta ja mille 
suhtes kohaldatakse pro rata temporis 
põhimõtet.
Käesolevas lõigus sätestatud 
rakendusaktid ei eelda juba olemasolevate 
kasutusõiguste lühendamist mis tahes 
liikmesriigis, välja arvatud vastavalt 
direktiivi 2002/20/EÜ artikli 14 lõikele 2, 
ja neid ei kohaldata tähtajatu 
kehtivusajaga olemasolevate õiguste 
suhtes.
Kui komisjon võtab vastavalt lõikele 2 
vastu rakendusakti, võib ta kohaldada 
käesoleva lõike sätteid mutatis mutandis 
kõigi traadita lairibaühenduse jaoks 
ühtlustatud sagedusalade kasutusõiguste 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti võib komisjon võtta vastu 
rakendusakte, millega ühtlustatakse
traadita lairibaside jaoks ühtlustatud 
sagedusalades raadiospektri individuaalsete 
kasutusõiguste kehtivusaega või 
uuendamise kuupäeva, mis on selliste 
rakendusaktide vastuvõtmise ajal juba 
olemas, et sünkroniseerida kogu liidus 
nende sagedusalade kasutusõiguste 
uuendamise või ümberjagamise kuupäev, 
sünkroniseerides selle kuupäeva võimalus 
korral l selliste muude sagedusalade 
uuendamise või ümberjagamise 
kuupäevaga, mida on ühtlustatud lõike 2 

Samuti võib komisjon esitada
seadusandliku ettepaneku, et ühtlustada
traadita lairibaside jaoks ühtlustatud 
sagedusalades raadiospektri individuaalsete 
kasutusõiguste kehtivusaega või 
uuendamise kuupäeva, mis on selliste 
rakendusaktide vastuvõtmise ajal juba 
olemas, et sünkroniseerida kogu liidus 
nende sagedusalade kasutusõiguste 
uuendamise või ümberjagamise kuupäev, 
sünkroniseerides selle kuupäeva võimalus 
korral l selliste muude sagedusalade 
uuendamise või ümberjagamise 
kuupäevaga, mida on ühtlustatud lõike 2 
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või käesoleva lõike kohaselt vastu võetud 
rakendusmeetmetega. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

või käesoleva lõike kohaselt vastu võetud 
rakendusmeetmetega.

Or. ro

Muudatusettepanek 488
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti võib komisjon võtta vastu 
rakendusakte, millega ühtlustatakse 
traadita lairibaside jaoks ühtlustatud 
sagedusalades raadiospektri individuaalsete 
kasutusõiguste kehtivusaega või 
uuendamise kuupäeva, mis on selliste 
rakendusaktide vastuvõtmise ajal juba 
olemas, et sünkroniseerida kogu liidus 
nende sagedusalade kasutusõiguste 
uuendamise või ümberjagamise kuupäev, 
sünkroniseerides selle kuupäeva võimalus 
korral l selliste muude sagedusalade 
uuendamise või ümberjagamise 
kuupäevaga, mida on ühtlustatud lõike 2 
või käesoleva lõike kohaselt vastu võetud 
rakendusmeetmetega. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Vastavalt artikli 8a lõike 3 teisele lõigule 
võtab komisjon vastu rakendusakte, 
võimaluse korral ühe aasta jooksul 
käesoleva määruse jõustumise
kuupäevast, millega ühtlustatakse traadita 
lairibaside jaoks ühtlustatud sagedusalades 
raadiospektri individuaalsete 
kasutusõiguste kehtivusaega või 
uuendamise kuupäeva, mis on selliste 
rakendusaktide vastuvõtmise ajal juba 
olemas, et sünkroniseerida kogu liidus 
nende sagedusalade kasutusõiguste 
uuendamise või ümberjagamise kuupäev, 
sünkroniseerides selle kuupäeva võimalus 
korral l selliste muude sagedusalade 
uuendamise või ümberjagamise 
kuupäevaga, mida on ühtlustatud lõike 2 
või käesoleva lõike kohaselt vastu võetud 
rakendusmeetmetega. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva lõiguga ette nähtud 
rakendusaktides määratakse kindlaks 
raadiospektri kasutusõiguste uuendamise 
või ümberjagamise ühtlustatud kuupäev, 
mis osutub hilisemaks kui sellise 
raadiospektri seniste individuaalsete 
kasutusõiguste kehtivusaeg või 
uuendamise kuupäev mis tahes 
liikmesriigis, pikendavad riikide pädevad 
asutused olemasolevaid õigusi ühtlustatud 
kuupäevani samadel loatingimustel, mida 
seni oli kohaldatud, sealhulgas 
võimalikud kohaldatavad perioodilised 
tasud.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 490
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teise lõigu kohaselt antud 
pikendusaeg on võrreldes kasutusõiguste 
algse kestusega märkimisväärne, võivad 
riikide pädevad asutused seada õiguste 
pikendamise tingimuseks varem 
kohaldatud loatingimuste sellise 
muutmise, mis osutub vajalikuks 
muutunud olusid silmas pidades, 
sealhulgas lisatasude kehtestamine. 
Kõnealuste lisatasude 
kindlaksmääramisel lähtutakse algsete 
kasutusõiguste eest makstavatest tasudest, 
mis olid välja arvutatud konkreetselt 
algselt kavandatud perioodi kohta ja mille 
suhtes kohaldatakse pro rata temporis 
põhimõtet.

välja jäetud
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Or. ro

Muudatusettepanek 491
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teise lõigu kohaselt antud pikendusaeg 
on võrreldes kasutusõiguste algse 
kestusega märkimisväärne, võivad riikide 
pädevad asutused seada õiguste 
pikendamise tingimuseks varem 
kohaldatud loatingimuste sellise muutmise, 
mis osutub vajalikuks muutunud olusid 
silmas pidades, sealhulgas lisatasude 
kehtestamine. Kõnealuste lisatasude 
kindlaksmääramisel lähtutakse algsete 
kasutusõiguste eest makstavatest tasudest, 
mis olid välja arvutatud konkreetselt algselt 
kavandatud perioodi kohta ja mille suhtes 
kohaldatakse pro rata temporis põhimõtet.

Kui teise lõigu kohaselt antud pikendusaeg 
on võrreldes kasutusõiguste algse 
kestusega märkimisväärne, võivad riikide 
pädevad asutused seada õiguste 
pikendamise tingimuseks varem 
kohaldatud loatingimuste sellise muutmise, 
mis osutub vajalikuks muutunud olusid 
silmas pidades. Juhul kui selliste 
kohandamiste hulka kuulub ka lisatasude 
kehtestamine, siis sellised tasud ei ole 
suuremad algsete kasutusõiguste eest 
makstavatest tasudest, mis olid välja 
arvutatud konkreetselt algselt kavandatud 
perioodi kohta ja mille suhtes kohaldatakse 
pro rata temporis põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 492
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõigus sätestatud 
rakendusaktid ei eelda juba olemasolevate 
kasutusõiguste lühendamist mis tahes 
liikmesriigis, välja arvatud vastavalt 
direktiivi 2002/20/EÜ artikli 14 lõikele 2, 
ja neid ei kohaldata tähtajatu 
kehtivusajaga olemasolevate õiguste 
suhtes.

välja jäetud
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Or. ro

Muudatusettepanek 493
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon võtab vastavalt lõikele 2 
vastu rakendusakti, võib ta kohaldada 
käesoleva lõike sätteid mutatis mutandis 
kõigi traadita lairibaühenduse jaoks 
ühtlustatud sagedusalade kasutusõiguste 
suhtes.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 494
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 2 ja 3 sätestatud 
rakendusaktide vastuvõtmisel võtab 
komisjon arvesse järgmist

välja jäetud

(a) artiklis 9 sätestatud reguleerivaid 
põhimõtteid;
(b) liidusisesed objektiivsed erinevused 
selles osas, kui palju on traadita 
lairibaside pakkumise jaoks raadiospektrit 
juurde vaja, võttes arvesse mitut 
liikmesriiki katvate integreeritud võrkude 
ühiseid raadiospektri vajadusi;
(c) tegutsemistingimuste prognoositavus 
raadiospektri praeguste kasutajate jaoks;
(d) traadita lairibatehnoloogia 
järjestikuste põlvkondade kasutuselevõtu-, 
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arendamis- ja investeerimistsüklid;
(e) lõppkasutajate nõudlus suure 
läbilaskevõimega traadita 
lairibaühenduse järele;
Ajakavade kindlaksmääramisel 
liikmesriikide erinevatele rühmadele, kes 
ei ole veel andnud individuaalseid 
kasutusõigusi ja võimaldanud kõnelause 
ühtlustatud sagedusala tegelikku 
kasutamist, võtab komisjon 
nõuetekohaselt arvesse liikmesriikide 
esitatud teavet selle kohta, millised on 
raadiospektri kasutusõiguste andmise 
traditsioonilised viisid, direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 9 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud piirangute põhjused, võimalik 
vajadus vabastada kõnealune sagedusala, 
mõju konkurentsile, geograafilised või 
tehnilised piirangud ning mõju siseturule. 
Komisjon tagab, et rakendamist ei lükata 
põhjendamatult edasi ning et erinevused 
liikmesriikide ajakavades ei loo 
liikmesriikide vahel põhjendamatuid 
konkurentsi- või reguleerimisolukorra 
erisusi.

Or. en

Muudatusettepanek 495
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigetes 2 ja 3 sätestatud rakendusaktide
vastuvõtmisel võtab komisjon arvesse 
järgmist

Lõikes 2 sätestatud meetmete
vastuvõtmisel võtab komisjon arvesse 
järgmist

Or. ro
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Muudatusettepanek 496
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikega 2 ei piirata liikmesriikide 
õigust anda kasutusõigusi ühtlustatud 
sagedusala jaoks ja võimaldada selle 
tegelikku kasutamist enne kõnealust 
sagedusala käsitleva rakendusakti 
vastuvõtmist − tingimusel, et täidetakse 
käesoleva lõike teist lõiku − või enne 
rakendusaktiga kõnealusele sagedusalale 
kehtestatud ühtlustatud kuupäeva.

välja jäetud

Kui riikide pädevad asutused annavad 
õigused ühtlustatud sagedusala 
kasutamiseks enne kõnealust sagedusala 
käsitleva rakendusakti vastuvõtmist, 
määravad nad kindlaks sellise õiguse 
andmise tingimused, eelkõige 
kehtivusajaga seotud tingimused nii, et 
kasutusõiguste saajad on teadlikud 
võimalusest, et komisjon võtab vastavalt 
lõikele 2 vastu rakendusaktid, milles 
kehtestatakse selliste õiguste minimaalne 
kestus või kehtivusaja sünkroniseeritud 
lõppemis- või uuendamisajad kõikjal 
liidus. Käesolevat lõiku ei kohaldata 
tähtajatu kehtivusajaga õiguste andmise 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikega 2 ei piirata liikmesriikide õigust 
anda kasutusõigusi ühtlustatud 

välja jäetud
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sagedusala jaoks ja võimaldada selle 
tegelikku kasutamist enne kõnealust 
sagedusala käsitleva rakendusakti 
vastuvõtmist − tingimusel, et täidetakse 
käesoleva lõike teist lõiku − või enne 
rakendusaktiga kõnealusele sagedusalale 
kehtestatud ühtlustatud kuupäeva.

Or. ro

Muudatusettepanek 498
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui riikide pädevad asutused annavad 
õigused ühtlustatud sagedusala 
kasutamiseks enne kõnealust sagedusala 
käsitleva rakendusakti vastuvõtmist, 
määravad nad kindlaks sellise õiguse 
andmise tingimused, eelkõige 
kehtivusajaga seotud tingimused nii, et 
kasutusõiguste saajad on teadlikud 
võimalusest, et komisjon võtab vastavalt 
lõikele 2 vastu rakendusaktid, milles 
kehtestatakse selliste õiguste minimaalne 
kestus või kehtivusaja sünkroniseeritud 
lõppemis- või uuendamisajad kõikjal 
liidus. Käesolevat lõiku ei kohaldata 
tähtajatu kehtivusajaga õiguste andmise 
suhtes.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 499
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Nende ühtlustatud sagedusalade puhul, 
mille jaoks on lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud rakendusaktis kehtestatud 
kasutusõiguste andmist ja tegeliku 
kasutamise lubamist käsitlev ühine 
ajakava, esitavad riikide pädevad asutused 
komisjonile õigeaegselt piisavalt 
üksikasjaliku teabe selle kohta, kuidas 
nad kavatsevad tagada nõuetest 
kinnipidamise. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusakte, milles määratakse kindlaks 
sellesisulise teabe esitamise vorm ja kord. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Kui komisjon leiab liikmesriikide esitatud 
üksikasjalike kavade läbivaatamise 
käigus, et on ebatõenäoline, et asjaomane 
liikmesriik suudab täita tema suhtes 
kohaldatavat ajakava, võib komisjon võtta 
rakendusaktiga vastu otsuse, mis 
kohustab seda liikmesriiki kohandama 
oma plaane selliselt, et nõuete täitmine 
oleks tagatud.

Or. en

Muudatusettepanek 500
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende ühtlustatud sagedusalade puhul, 
mille jaoks on lõike 2 kohaselt vastuvõetud 
rakendusaktis kehtestatud kasutusõiguste 
andmist ja tegeliku kasutamise lubamist 
käsitlev ühine ajakava, esitavad riikide 
pädevad asutused komisjonile õigeaegselt 
piisavalt üksikasjaliku teabe selle kohta, 
kuidas nad kavatsevad tagada nõuetest 

Nende ühtlustatud sagedusalade puhul, 
mille jaoks on lõike 2 kohaselt vastuvõetud 
rakendusaktis kehtestatud kasutusõiguste 
andmist ja tegeliku kasutamise lubamist 
käsitlev ühine ajakava, esitavad riikide 
pädevad asutused komisjonile õigeaegselt 
piisavalt üksikasjaliku teabe selle kohta, 
kuidas nad kavatsevad tagada nõuetest 
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kinnipidamise. Komisjon võib vastu võtta
rakendusakte, milles määratakse kindlaks 
sellesisulise teabe esitamise vorm ja kord. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

kinnipidamise. Komisjon võtab vastu 
rakendusakti, milles määratakse kindlaks 
sellesisulise teabe esitamise vorm ja kord, 
võimaluse korral ühe aasta jooksul 
käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 33 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 501
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende ühtlustatud sagedusalade puhul, 
mille jaoks on lõike 2 kohaselt vastuvõetud 
rakendusaktis kehtestatud kasutusõiguste 
andmist ja tegeliku kasutamise lubamist 
käsitlev ühine ajakava, esitavad riikide 
pädevad asutused komisjonile õigeaegselt 
piisavalt üksikasjaliku teabe selle kohta, 
kuidas nad kavatsevad tagada nõuetest 
kinnipidamise. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusakte, milles määratakse kindlaks 
sellesisulise teabe esitamise vorm ja kord. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Nende ühtlustatud sagedusalade puhul, 
mille jaoks on lõike 2 kohaselt vastuvõetud 
rakendusaktis kehtestatud kasutusõiguste 
andmist ja tegeliku kasutamise lubamist 
käsitlev ühine ajakava, esitavad riikide 
pädevad asutused komisjonile õigeaegselt 
piisavalt üksikasjaliku teabe selle kohta, 
kuidas nad kavatsevad tagada nõuetest 
kinnipidamise. Komisjon võtab ühe aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest vastu rakendusaktid, milles 
määratakse kindlaks sellesisulise teabe 
esitamise vorm ja kord. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 502
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende ühtlustatud sagedusalade puhul, 
mille jaoks on lõike 2 kohaselt vastuvõetud 
rakendusaktis kehtestatud kasutusõiguste 
andmist ja tegeliku kasutamise lubamist 
käsitlev ühine ajakava, esitavad riikide 
pädevad asutused komisjonile õigeaegselt 
piisavalt üksikasjaliku teabe selle kohta, 
kuidas nad kavatsevad tagada nõuetest 
kinnipidamise. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusakte, milles määratakse kindlaks 
sellesisulise teabe esitamise vorm ja kord. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Nende ühtlustatud sagedusalade puhul, 
mille jaoks on lõike 2 kohaselt vastuvõetud 
rakendusaktis kehtestatud kasutusõiguste 
andmist ja tegeliku kasutamise lubamist 
käsitlev ühine ajakava, esitavad riikide 
pädevad asutused komisjonile õigeaegselt 
piisavalt üksikasjaliku teabe selle kohta, 
kuidas nad kavatsevad tagada nõuetest 
kinnipidamise. Komisjon võib vastu võtta 
delegeeritud õigusakte, milles määratakse 
kindlaks sellesisulise teabe esitamise vorm 
ja kord. Sellised delegeeritud õigusaktid
võetakse vastu kooskõlas artikliga 32.

Or. ro

Muudatusettepanek 503
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi üksikasjalike kavatsuste 
läbivaatamisel peab komisjon arvesse 
võtma seda, et eraldamise menetluses on 
riikide reguleerivate asutuste ja pakkujate 
käsutuses olevate ekspertide ja nõustajate 
arv piiratud.

Or. de

Muudatusettepanek 504
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab liikmesriikide esitatud 
üksikasjalike kavade läbivaatamise 
käigus, et on ebatõenäoline, et asjaomane 
liikmesriik suudab täita tema suhtes 
kohaldatavat ajakava, võib komisjon võtta 
rakendusaktiga vastu otsuse, mis 
kohustab seda liikmesriiki kohandama 
oma plaane selliselt, et nõuete täitmine 
oleks tagatud.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Raadiospektri individuaalsete 

kasutusõiguste andmise ühisvolituse 
protsess

1. Kaks või enam liikmesriiki võivad teha 
koostööd teineteisega ning komisjoniga, 
selle nimel, et täita loadirektiivi artiklites 
6 ja 7 sätestatud kohustusi, et käivitada 
raadiospektri individuaalsete 
kasutusõiguste andmiseks ühisvolituse 
protsess kooskõlas, kui see on asjakohane, 
ükskõik millise artikli 12 lõikega 2 
kooskõlas loodud ühise ajakavaga. 
Ühisvolituse protsess vastab järgmistele 
kriteeriumitele:
a) individuaalseid riiklikke lubade 
väljastamise protsesse käivitavad ja 
rakendavad riiklikud pädevad asutused 
vastavalt ühisele ajakavale;
b) see tagab asjaomastes liikmesriikides, 
kui see on asjakohane, individuaalõiguste 
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valiku ja väljastamise ühistingimused ja 
menetluskorra;
c) see tagab, kui see on asjakohane, et 
asjaomastes liikmesriikides kehtivad 
individuaalsetele kasutusõigustele ühised 
või võrreldavad tingimused, muuhulgas 
lubades operaatoritele väljastada 
järjepidevaid spektriportfelle seoses 
sagedusvahemikega, mis neile 
määratakse.

Or. en

Muudatusettepanek 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 b
a) individuaalseid riiklikke lubade 
väljastamise protsesse käivitavad ja 
rakendavad riiklikud pädevad asutused 
vastavalt ühisele ajakavale;

Or. en

Muudatusettepanek 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 c
b) see tagab asjaomastes liikmesriikides, 
kui see on asjakohane, individuaalõiguste 
valiku ja väljastamise ühistingimused ja 
menetluskorra;
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Or. en

Muudatusettepanek 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 d
c) see tagab, kui see on asjakohane, et 
asjaomastes liikmesriikides kehtivad 
individuaalsetele kasutusõigustele ühised 
või võrreldavad tingimused, muuhulgas 
lubades operaatoritele väljastada 
järjepidevaid spektriportfelle seoses 
sagedusvahemikega, mis neile 
määratakse.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 510
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 511
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kasutusõiguste kestus; c) kasutusõiguste kestus, mis ei ole vähem 
kui 20 aastat ja mille kestus on 
asjakohane, et luua stiimulid 
investeeringute tegemiseks ja konkurentsi 
tekkeks, ja selleks, et hoida ära spektri 
ala- ning ülekasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 512
Françoise Castex
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) raadiospektri reserveerimine teatavat 
tüüpi operaatoritele või teatavat tüüpi 
operaatorite väljajätmine;

i) raadiospektri reserveerimine teatavat 
tüüpi operaatoritele, kaasa arvatud 
mittetulundussektori operaatoritele, või 
teatavat tüüpi operaatorite väljajätmine;

Or. en

Muudatusettepanek 513
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) võimalus kasutada raadiospektrit ühiselt; k) võimalus kasutada raadiospektrit ühiselt, 
sealhulgas litsentsivabalt;

Or. en

Muudatusettepanek 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui liikmesriik kavatseb käivitada 
ühisvolituse protsessi vastavalt artiklile 
12a, teevad asjaomased riiklikud pädevad 
asutused samal ajal komisjonile ja 
pädevatele asutustele kättesaadavaks enda 
meetmete eelnõu.

Or. en
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Muudatusettepanek 515
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide pädevad asutused ja komisjon 
võivad esitada märkusi asjaomasele 
pädevale asutusele kahe kuu jooksul. 
Kahe kuu pikkust tähtaega ei pikendata.

välja jäetud

Hinnates meetme eelnõu vastavalt 
käesolevale artiklile, võtab komisjon 
arvesse eelkõige
a) direktiivide 2002/20/EÜ ja 2002/21/EÜ 
ning otsuse nr 243/2012/EÜ sätteid;
b) artiklis 9 sätestatud reguleerivaid
põhimõtteid;
c) artiklis 10 sätestatud teatavate 
eritingimuste asjakohaseid kriteeriume ja 
artiklis 11 sätestatud lisasätteid;
d) artikli 12 kohaselt vastu võetud 
rakendusakte;
e) kooskõla teiste liikmesriikide hiljutiste, 
käimasolevate või kavandatud 
menetlustega ning võimalikku mõju 
liikmesriikidevahelisele kaubandusele.
Kui komisjon annab kõnealuse tähtaja 
jooksul pädevale asutusele teada, et 
meetme eelnõu looks siseturul tõkke või et 
tal on sügavaid kahtlusi, kas see sobib 
kokku liidu õigusega, lükatakse meetme 
eelnõu vastuvõtmine veel kaks kuud edasi. 
Sellisel juhul teavitab komisjon ka teiste 
liikmesriikide pädevaid asutusi meetme 
eelnõu kohta võetud seisukohast.

Or. en

Muudatusettepanek 516
Giles Chichester
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud täiendava 
kahekuulise tähtaja jooksul teevad 
komisjon ja asjaomane pädev asutus 
tihedat koostööd, et selgitada välja lõikes 
2 osutatud kriteeriumide seisukohast 
kõige sobivam ja tõhusam meede, 
arvestades samal ajal nõuetekohaselt 
turuosaliste arvamustega ja vajadusega 
tagada reguleerimistavade järjepidevuse 
edendamine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 517
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus võib meetme eelnõud 
muuta või selle tühistada menetluse mis 
tahes etapis, võttes võimalikult suurel 
määral arvesse lõikes 2 osutatud 
komisjoni teatist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 518
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 2 nimetatud kahekuulise tähtaja 
jooksul võib komisjon

välja jäetud
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a) esitada sidekomiteele otsuse eelnõu, 
milles nõutakse asjaomaselt asutuselt 
meetme eelnõu tagasivõtmist. Otsuse 
eelnõule lisatakse üksikasjalik ja 
objektiivne analüüs selle kohta, miks 
komisjon leiab, et meetme eelnõu ei tohiks 
esitatud kujul vastu võtta, ja vajaduse 
korral konkreetsed ettepanekud meetme 
eelnõu muutmiseks, või
b) teha otsuse, milles ta muudab oma 
seisukohta kõnealuse meetme eelnõu 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 519
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitada sidekomiteele otsuse eelnõu, 
milles nõutakse asjaomaselt asutuselt 
meetme eelnõu tagasivõtmist. Otsuse 
eelnõule lisatakse üksikasjalik ja 
objektiivne analüüs selle kohta, miks 
komisjon leiab, et meetme eelnõu ei tohiks 
esitatud kujul vastu võtta, ja vajaduse 
korral konkreetsed ettepanekud meetme 
eelnõu muutmiseks, või

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 520
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon ei ole esitanud lõike 5 
punkti a kohast otsuse eelnõud või kui 
komisjon teeb lõike 5 punkti b kohase 
otsuse, võib asjaomane asutus meetme 
eelnõu vastu võtta.

välja jäetud

Kui komisjon on esitanud lõike 5 punkti a 
kohase otsuse eelnõu, lükkab pädev 
asutus meetme eelnõu vastuvõtmise edasi 
ajaks, mis ei ole pikem kui kuus kuud 
alates ajast, mil pädevale asutusele 
saadeti lõike 2 kohane teatis.
Komisjon võib otsustada muuta asjaomast 
meetme eelnõud käsitlevat seisukohta 
menetluse mis tahes etapis ja samuti 
pärast seda, kui otsuse eelnõu on esitatud 
sidekomiteele.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon ei ole esitanud lõike 5 punkti 
a kohast otsuse eelnõud või kui komisjon 
teeb lõike 5 punkti b kohase otsuse, võib 
asjaomane asutus meetme eelnõu vastu 
võtta.

Kui komisjon ei ole esitanud lõike 5 kohast 
otsuse eelnõud, võib asjaomane asutus 
meetme eelnõu vastu võtta.

Or. ro

Muudatusettepanek 522
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon on esitanud lõike 5 punkti a
kohase otsuse eelnõu, lükkab pädev asutus 
meetme eelnõu vastuvõtmise edasi ajaks, 
mis ei ole pikem kui kuus kuud alates 
ajast, mil pädevale asutusele saadeti lõike 2 
kohane teatis.

Kui komisjon on esitanud lõike 5 kohase 
otsuse eelnõu, lükkab pädev asutus meetme 
eelnõu vastuvõtmise edasi ajaks, mis ei ole 
pikem kui kaks kuud alates ajast, mil 
pädevale asutusele saadeti lõike 2 kohane 
teatis.

Or. ro

Muudatusettepanek 523
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võtab otsused, millega ta 
kohustab pädeva asutuse meetme eelnõu 
tagasi võtma, vastu rakendusaktidega. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 524
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võtab otsused, millega ta 
kohustab pädeva asutuse meetme eelnõu 
tagasi võtma, vastu rakendusaktidega. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud
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Or. ro

Muudatusettepanek 525
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui komisjon on vastu võtnud lõike 7 
kohase otsuse, muudab pädev asutus 
meetme eelnõud või tühistab selle kuue 
kuu jooksul alates komisjoni otsuse 
teatavaks tegemise kuupäevast. Kui 
meetme eelnõud muudetakse, korraldab 
pädev asutus vajaduse korral avaliku 
konsulteerimise ning teeb meetme 
muudetud eelnõu komisjonile 
kättesaadavaks vastavalt lõikele 1.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 526
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui komisjon on vastu võtnud lõike 7 
kohase otsuse, muudab pädev asutus 
meetme eelnõud või tühistab selle kuue 
kuu jooksul alates komisjoni otsuse 
teatavaks tegemise kuupäevast. Kui 
meetme eelnõud muudetakse, korraldab 
pädev asutus vajaduse korral avaliku 
konsulteerimise ning teeb meetme 
muudetud eelnõu komisjonile 
kättesaadavaks vastavalt lõikele 1.

välja jäetud

Or. ro
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Muudatusettepanek 527
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Asjaomane pädev asutus võtab 
võimalikult suurel määral arvesse teiste 
liikmesriikide pädevate asutuste ja 
komisjoni arvamusi, ja kui tegemist ei ole 
lõike 2 kolmandas lõigus, lõike 6 teises 
lõigus ja lõikes 7 osutatud juhtumitega, 
võib ta meetme muudetud eelnõu vastu 
võtta ning edastada selle seejärel 
komisjonile.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 528
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Asjaomane pädev asutus võtab 
võimalikult suurel määral arvesse teiste 
liikmesriikide pädevate asutuste ja 
komisjoni arvamusi, ja kui tegemist ei ole 
lõike 2 kolmandas lõigus, lõike 6 teises 
lõigus ja lõikes 7 osutatud juhtumitega, 
võib ta meetme muudetud eelnõu vastu 
võtta ning edastada selle seejärel 
komisjonile.

9. Asjaomane pädev asutus võtab 
võimalikult suurel määral arvesse teiste 
liikmesriikide pädevate asutuste ja 
komisjoni arvamusi, ja kui tegemist ei ole 
lõike 2 kolmandas lõigus ja lõike 6 teises 
lõigus osutatud juhtumitega, võib ta 
meetme muudetud eelnõu vastu võtta ning 
edastada selle seejärel komisjonile.

Or. ro

Muudatusettepanek 529
Giles Chichester
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see menetlus on lõpetatud, 
teavitab pädev asutus komisjoni meedet 
käsitleva menetluse tulemustest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 530
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Kaetusega seotud kohustused

Euroopa Liit ja liikmesriigid võtavad 
meetmeid, mis tagavad Euroopa 
kodanikele ning avaliku ja erasektori 
üksustele olenemata nende asukohast ELi 
territooriumil juurdepääsu elektroonilise 
side ühtsele turule, kvaliteetsetele 
teenustele ja maksmisele turuhinna 
alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 531
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riikide pädevad asutused lubavad 
pakkuda juurdepääsu üldsusele 

1. Riikide pädevad asutused lubavad 
pakkuda juurdepääsu üldsusele 
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elektroonilist sidet pakkuva ettevõtja võrku 
raadio-kohtvõrkude kaudu ning kasutada 
sellise juurdepääsu pakkumiseks 
ühtlustatud raadiospektrit üksnes üldloa 
olemasolul.

elektroonilist sidet pakkuva ettevõtja võrku 
raadio-kohtvõrkude kaudu ning kasutada 
sellise juurdepääsu pakkumiseks 
ühtlustatud raadiospektrit üldloa 
olemasolul ning litsentsivabale spektrile 
kohaldatud eeskirjade järgimist, eelkõige 
seoses häirete ja konkurentsi 
eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 532
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Riikide pädevad asutused ei piira 
lõppkasutajate õigust lubada teistele 
lõppkasutajatele vastastikku või üldisemalt 
juurdepääsu oma raadio-kohtvõrkudele, 
sealhulgas ka kolmandate isikute selliste 
algatuste alusel, mis koondavad ühte eri 
lõppkasutajate raadio-kohtvõrgud ja teevad 
need üldsusele kättesaadavaks.

4. Riikide pädevad asutused ei piira 
lõppkasutajate õigust lubada teistele 
lõppkasutajatele vastastikku või üldisemalt 
juurdepääsu oma raadio-kohtvõrkudele, 
sealhulgas ka kolmandate isikute selliste 
algatuste alusel, mis koondavad ühte eri 
lõppkasutajate raadio-kohtvõrgud ja teevad 
need üldsusele kättesaadavaks. Samuti 
kohaldavad nad õigusliku raamistiku, et 
edendada kärgside tugijaamade ja 
traadita võrkude laiendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 533
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Riikide pädevad asutused võimaldavad 
silmatorkamatute väikese levialaga traadita 
saatjate kasutuselevõttu, ühendamist ja 

Riikide pädevad asutused võimaldavad 
silmatorkamatute väikese levialaga traadita 
saatjate kasutuselevõttu, ühendamist ja 
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käitamist üldloasüsteemi alusel ning ei 
piira põhjendamatult seda kasutuselevõttu, 
ühendamist või käitamist individuaalsete 
linnaplaneerimisalaste lubade 
kehtestamisega või mis tahes muul viisil, 
kui selline kasutamine on kooskõlas lõike 2 
kohaselt vastuvõetud rakendusmeetmetega.

käitamist ning ei piira põhjendamatult seda 
kasutuselevõttu, ühendamist või käitamist 
individuaalsete linnaplaneerimisalaste 
lubade kehtestamisega või mis tahes muul 
viisil, kui selline kasutamine on kooskõlas 
lõike 2 kohaselt vastuvõetud 
rakendusmeetmetega.

Or. en

Selgitus

Selleks, et kindlustada kehtivaid kasutusõigusi, võrgu terviklust ja tulemuslikkust, peaks 
litsentsitud spektrisse kohaldatud väikese raadiusega kärjeid opereerima ainulitsentsi alusel.

Muudatusettepanek 534
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev lõige ei piira väikese levialaga 
traadita tugijaamade käitamiseks 
kasutatava raadiospektri loasüsteemi 
kohaldamist.

a) kohaldatakse kehtivad litsentsitud 
spektri kasutusõigused, millele viitavad 
kehtivad liisingu ja jagamise raamistikud 
artikli 10 lõikes 6.
b) väikese levialaga traadita tugijaamade 
käitamiseks kasutatava raadiospektri 
loasüsteem.

Or. en

Muudatusettepanek 535
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väikese levialaga traadita pääsupunktide 
kasutuselevõtu, ühendamise ja käitamise 
üldloasüsteemi ühetaolise rakendamise 

Väikese levialaga traadita pääsupunktide 
kasutuselevõtu, ühendamise ja käitamise 
ühetaolise rakendamise huvides vastavalt 
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huvides vastavalt lõikele 1, võib komisjon 
määrata rakendusaktiga kindlaks sellised 
tehnilised näitajad väikese levialaga 
traadita tugijaamade väljatöötamiseks, 
kasutuselevõtuks ja käitamiseks, mille 
järgimisega tagatakse nende saatjate 
silmatorkamatus, kui neid kasutatakse 
erinevates kohalikes kontekstides. 
Komisjon täpsustab kõnealused tehnilised 
näitajad seoses kasutusele võetavate 
väikese levialaga traadita saatjate 
maksimaalse suuruse, võimsuse ja 
elektromagnetiliste omaduste ning 
visuaalse mõjuga. Väikese levialaga 
traadita saatjate jaoks kindlaksmääratavad 
tehnilised näitajad vastavad vähemalt 
direktiivi 2013/35/EL30 nõuetele ja
nõukogu soovituses nr 1999/519/EÜ 
sätestatud piirnormidele.31

lõikele 1, võib komisjon määrata 
rakendusaktiga kindlaks sellised tehnilised 
näitajad väikese levialaga traadita 
tugijaamade väljatöötamiseks, 
kasutuselevõtuks ja käitamiseks, mille 
järgimisega tagatakse nende saatjate 
silmatorkamatus, kui neid kasutatakse 
erinevates kohalikes kontekstides. Väikese 
levialaga traadita saatjate kasutuselevõttu 
erikasutusõigustega spektris haldab 
vastav volitatud isik või ettevõte. Komisjon 
täpsustab kõnealused tehnilised näitajad 
seoses kasutusele võetavate väikese 
levialaga traadita saatjate maksimaalse 
suuruse, võimsuse ja elektromagnetiliste 
omaduste ning visuaalse mõjuga. Väikese 
levialaga traadita saatjate jaoks 
kindlaksmääratavad tehnilised näitajad 
vastavad vähemalt direktiivide 2013/35/EL
ja 1999/5/EÜ nõuetele võttes arvesse
nõukogu soovituses nr 1999/519/EÜ 
sätestatud piirnorme.31

__________________ __________________
30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
juuni 2013. aasta direktiiv 2013/35/EL, mis 
käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõudeid seoses töötajate 
kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest 
(elektromagnetväljad) tulenevate riskidega 
(20. üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõike 1 tähenduses) ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/40/EÜ (ELT L 179, 29.6.2013, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
juuni 2013. aasta direktiiv 2013/35/EL, mis 
käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõudeid seoses töötajate 
kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest 
(elektromagnetväljad) tulenevate riskidega 
(20. üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõike 1 tähenduses) ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/40/EÜ (ELT L 179, 29.6.2013, lk 1).

31 Nõukogu 12. juuli 1999. aasta soovituses 
nr 1999/519/EÜ, milles käsitletakse 
üldsuse elektromagnetväljadega 
kokkupuute piiramist (0 Hz kuni 300 GHz) 
(EÜT L 1999, 30.7.1999, lk 59).

31 Nõukogu 12. juuli 1999. aasta soovituses 
nr 1999/519/EÜ, milles käsitletakse 
üldsuse elektromagnetväljadega 
kokkupuute piiramist (0 Hz kuni 300 GHz) 
(EÜT L 1999, 30.7.1999, lk 59).

Or. en

Muudatusettepanek 536
Werner Langen



PE526.176v01-00 36/212 AM\1013978ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Väikese levialaga traadita pääsupunktide 
kasutuselevõtu, ühendamise ja käitamise 
üldloasüsteemi ühetaolise rakendamise 
huvides vastavalt lõikele 1, võib komisjon 
määrata rakendusaktiga kindlaks sellised 
tehnilised näitajad väikese levialaga 
traadita tugijaamade väljatöötamiseks, 
kasutuselevõtuks ja käitamiseks, mille 
järgimisega tagatakse nende saatjate 
silmatorkamatus, kui neid kasutatakse 
erinevates kohalikes kontekstides. 
Komisjon täpsustab kõnealused tehnilised 
näitajad seoses kasutusele võetavate 
väikese levialaga traadita saatjate 
maksimaalse suuruse, võimsuse ja 
elektromagnetiliste omaduste ning 
visuaalse mõjuga. Väikese levialaga 
traadita saatjate jaoks kindlaksmääratavad 
tehnilised näitajad vastavad vähemalt 
direktiivi 2013/35/EL30 nõuetele ja 
nõukogu soovituses nr 1999/519/EÜ31

sätestatud piirnormidele.

Väikese levialaga traadita pääsupunktide 
kasutuselevõtu, ühendamise ja käitamise 
üldloasüsteemi ühetaolise rakendamise 
huvides vastavalt lõikele 1, määrab
komisjon ühe aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumist
rakendusaktiga kindlaks sellised tehnilised 
näitajad väikese levialaga traadita 
tugijaamade väljatöötamiseks, 
kasutuselevõtuks ja käitamiseks, mille 
järgimisega tagatakse nende saatjate 
silmatorkamatus, kui neid kasutatakse 
erinevates kohalikes kontekstides.
Seejuures kehtib tingimus, et väikese 
levialaga traadita tugijaamu, millele 
kehtivad juba olemasolevad kasutusload, 
võib nende lubade raames edasi kasutada.
Komisjon täpsustab kõnealused tehnilised 
näitajad seoses kasutusele võetavate 
väikese levialaga traadita saatjate 
maksimaalse suuruse, võimsuse ja 
elektromagnetiliste omaduste ning 
visuaalse mõjuga. Väikese levialaga 
traadita saatjate jaoks kindlaksmääratavad 
tehnilised näitajad vastavad vähemalt 
direktiivi 2013/35/EL30 nõuetele ja 
nõukogu soovituses nr 1999/519/EÜ31

sätestatud piirnormidele.

__________________ __________________
30Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2013/35/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb 
töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõudeid seoses töötajate 
kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest 
(elektromagnetväljad) tulenevate riskidega 
(20. üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõike 1 tähenduses) ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/40/EÜ (ELT L 179, 29.6.2013, lk 1).

30Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2013/35/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb 
töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõudeid seoses töötajate 
kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest 
(elektromagnetväljad) tulenevate riskidega 
(20. üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõike 1 tähenduses) ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/40/EÜ (ELT L 179, 29.6.2013, lk 1).

31Nõukogu soovitus nr 1999/519/EÜ, 12. 
juuli 1999, üldsuse kokkupuute piiramise 
kohta elektromagnetväljadega (0 Hz kuni 

31Nõukogu soovitus nr 1999/519/EÜ, 12. 
juuli 1999, üldsuse kokkupuute piiramise 
kohta elektromagnetväljadega (0 Hz kuni 
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300 GHz) (EÜT L 1999, 30.7.1999, lk 59). 300 GHz) (EÜT L 1999, 30.7.1999, lk 59).

Or. de

Muudatusettepanek 537
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Väikese levialaga traadita pääsupunktide 
kasutuselevõtu, ühendamise ja käitamise 
üldloasüsteemi ühetaolise rakendamise 
huvides vastavalt lõikele 1, võib komisjon 
määrata rakendusaktiga kindlaks sellised 
tehnilised näitajad väikese levialaga 
traadita tugijaamade väljatöötamiseks, 
kasutuselevõtuks ja käitamiseks, mille 
järgimisega tagatakse nende saatjate 
silmatorkamatus, kui neid kasutatakse 
erinevates kohalikes kontekstides. 
Komisjon täpsustab kõnealused tehnilised 
näitajad seoses kasutusele võetavate 
väikese levialaga traadita saatjate 
maksimaalse suuruse, võimsuse ja 
elektromagnetiliste omaduste ning 
visuaalse mõjuga. Väikese levialaga 
traadita saatjate jaoks kindlaksmääratavad 
tehnilised näitajad vastavad vähemalt 
direktiivi 2013/35/EL30 nõuetele ja 
nõukogu soovituses nr 1999/519/EÜ 
sätestatud piirnormidele.31

Väikese levialaga traadita pääsupunktide 
kasutuselevõtu, ühendamise ja käitamise 
üldloasüsteemi ühetaolise rakendamise 
huvides vastavalt lõikele 1, määrab 
komisjon rakendusaktiga, mis võetakse 
võimaluse korral vastu ühe aasta jooksul 
käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast, kindlaks sellised tehnilised 
näitajad väikese levialaga traadita 
tugijaamade väljatöötamiseks, 
kasutuselevõtuks ja käitamiseks, mille 
järgimisega tagatakse nende saatjate 
silmatorkamatus, kui neid kasutatakse 
erinevates kohalikes kontekstides. 
Komisjon täpsustab kõnealused tehnilised 
näitajad seoses kasutusele võetavate 
väikese levialaga traadita saatjate 
maksimaalse suuruse, võimsuse ja 
elektromagnetiliste omaduste ning 
visuaalse mõjuga. Väikese levialaga 
traadita saatjate jaoks kindlaksmääratavad 
tehnilised näitajad vastavad vähemalt 
direktiivi 2013/35/EL30 nõuetele ja 
nõukogu soovituses nr 1999/519/EÜ 
sätestatud piirnormidele.31 

__________________ __________________
31 Nõukogu 12. juuli 1999. aasta soovituses 
nr 1999/519/EÜ, milles käsitletakse 
üldsuse elektromagnetväljadega 
kokkupuute piiramist (0 Hz kuni 300 GHz) 
(EÜT L 1999, 30.7.1999, lk 59).

31 Nõukogu 12. juuli 1999. aasta soovituses 
nr 1999/519/EÜ, milles käsitletakse 
üldsuse elektromagnetväljadega 
kokkupuute piiramist (0 Hz kuni 300 GHz) 
(EÜT L 1999, 30.7.1999, lk 59).

Or. en
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Muudatusettepanek 538
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Väikese levialaga traadita pääsupunktide 
kasutuselevõtu, ühendamise ja käitamise 
üldloasüsteemi ühetaolise rakendamise 
huvides vastavalt lõikele 1, võib komisjon 
määrata rakendusaktiga kindlaks sellised 
tehnilised näitajad väikese levialaga 
traadita tugijaamade väljatöötamiseks, 
kasutuselevõtuks ja käitamiseks, mille 
järgimisega tagatakse nende saatjate 
silmatorkamatus, kui neid kasutatakse 
erinevates kohalikes kontekstides. 
Komisjon täpsustab kõnealused tehnilised 
näitajad seoses kasutusele võetavate 
väikese levialaga traadita saatjate 
maksimaalse suuruse, võimsuse ja 
elektromagnetiliste omaduste ning 
visuaalse mõjuga. Väikese levialaga 
traadita saatjate jaoks kindlaksmääratavad 
tehnilised näitajad vastavad vähemalt 
direktiivi 2013/35/EL30 nõuetele ja
nõukogu soovituses nr 1999/519/EÜ 
sätestatud piirnormidele.31

Väikese levialaga traadita pääsupunktide 
kasutuselevõtu, ühendamise ja käitamise 
üldloasüsteemi ühetaolise rakendamise 
huvides vastavalt lõikele 1, võib komisjon 
määrata rakendusaktiga kindlaks sellised 
tehnilised näitajad väikese levialaga 
traadita tugijaamade väljatöötamiseks, 
kasutuselevõtuks ja käitamiseks, mille 
järgimisega tagatakse nende saatjate 
silmatorkamatus, kui neid kasutatakse 
erinevates kohalikes kontekstides. 
Komisjon täpsustab kõnealused tehnilised 
näitajad seoses kasutusele võetavate 
väikese levialaga traadita saatjate
maksimaalse suuruse, võimsuse ja 
elektromagnetiliste omaduste ning 
visuaalse mõjuga. Väikese levialaga 
traadita saatjate jaoks kindlaksmääratavad 
tehnilised näitajad vastavad vähemalt 
direktiivide 2013/35/EL30 ja 1999/5/EÜ
nõuetele, võttes arvesse nõukogu
soovituses nr 1999/519/EÜ sätestatud 
piirnorme.31

__________________ __________________
30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
juuni 2013. aasta direktiiv 2013/35/EL, mis 
käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõudeid seoses töötajate 
kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest 
(elektromagnetväljad) tulenevate riskidega 
(20. üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõike 1 tähenduses) ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/40/EÜ (ELT L 179, 29.6.2013, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
juuni 2013. aasta direktiiv 2013/35/EL, mis 
käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõudeid seoses töötajate 
kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest 
(elektromagnetväljad) tulenevate riskidega 
(20. üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõike 1 tähenduses) ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/40/EÜ (ELT L 179, 29.6.2013, lk 1).

31 Nõukogu 12. juuli 1999. aasta soovituses 
nr 1999/519/EÜ, milles käsitletakse 
üldsuse elektromagnetväljadega 

31 Nõukogu 12. juuli 1999. aasta soovituses 
nr 1999/519/EÜ, milles käsitletakse 
üldsuse elektromagnetväljadega 
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kokkupuute piiramist (0 Hz kuni 300 GHz) 
(EÜT L 1999, 30.7.1999, lk 59).

kokkupuute piiramist (0 Hz kuni 300 GHz) 
(EÜT L 1999, 30.7.1999, lk 59).

Or. en

Muudatusettepanek 539
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Tingimused, mille alusel saab väikese 
levialaga traadita saatjate kasutuselevõtu, 
ühendamise ja käitamise korral kasutada 
lõike 1 sätteid, ei piira Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiviga 1999/5/EÜ selliste 
toodete turule laskmise suhtes kehtestatud 
olulisi nõudeid.32

Tehnilised tingimused, mille alusel saab 
väikese levialaga traadita saatjate 
kasutuselevõtu, ühendamise ja käitamise 
korral kasutada lõike 1 sätteid, ei piira 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 1999/5/EÜ selliste toodete 
turule laskmise suhtes kehtestatud olulisi 
nõudeid.32

__________________ __________________
32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 
märtsi 1999. aasta direktiiv 1999/5/EÜ 
raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning nende nõuetekohasuse vastastikuse 
tunnustamise kohta (EÜT L 91, 7.4.1999, 
lk 10).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 
märtsi 1999. aasta direktiiv 1999/5/EÜ 
raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning nende nõuetekohasuse vastastikuse 
tunnustamise kohta (EÜT L 91, 7.4.1999, 
lk 10).

Or. en

Muudatusettepanek 540
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks asjaomastest 
rahvusvahelistest kokkulepetest, sealhulgas 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 

1. Ilma et see piiraks asjaomastest 
rahvusvahelistest kokkulepetest, sealhulgas 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
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Liidu (ITU) raadioside eeskirjadest 
tulenevate kohustuste täitmist, tagavad 
riikide pädevad asutused raadiospektri 
kasutuse korraldamise oma territooriumil 
ning võtavad eelkõige kõik vajalikud 
raadiospektri eraldamise ja määramisega 
seotud meetmed, nii et see ei takistaks 
ühelgi teisel liikmesriigil lubada oma 
territooriumil konkreetse ühtlustatud 
sagedusala kasutamist vastavalt liidu 
õigusele.

Liidu (ITU) raadioside eeskirjadest 
tulenevate kohustuste täitmist, tagavad 
riikide pädevad asutused, eelkõige artikli 
12 kohaldamise tagamise eesmärgil,
raadiospektri kasutuse korraldamise oma 
territooriumil ning võtavad eelkõige kõik 
vajalikud raadiospektri eraldamise ja 
määramisega seotud meetmed, nii et see ei 
takistaks ühelgi teisel liikmesriigil lubada 
oma territooriumil traadita 
lairibaühenduse puhul konkreetse 
ühtlustatud sagedusala kasutamist vastavalt 
liidu õigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 541
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teevad raadiospektri 
kasutamise piiriülesel kooskõlastamisel 
omavahel koostööd, et tagada kooskõla 
lõike 1 sätetega ja tagada, et ühelegi 
liikmesriigile ei keelata võrdset 
juurdepääsu raadiospektrile.

2. Selleks, et tagada ühisturu sujuv 
toimimine ning käesolevas määruses 
sätestatud nõuete täitmine, teevad
liikmesriigid raadiospektri kasutamise 
piiriülesel kooskõlastamisel omavahel 
koostööd, et tagada kooskõla lõike 1 
sätetega ja tagada, et ühelegi liikmesriigile 
ei keelata võrdset juurdepääsu 
raadiospektrile.

Or. en

Muudatusettepanek 542
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga asjaomane liikmesriik võib kutsuda 
raadiospektripoliitika töörühma üles 
abistama kõnealust liikmesriiki ja teisi 
liikmesriike käesoleva artikli järgimisel.

Iga asjaomane liikmesriik võib kutsuda 
raadiospektripoliitika töörühma üles 
abistama kõnealust liikmesriiki ja teisi 
liikmesriike käesoleva artikli lõigete 1 ja 2
järgimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 543
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta vastu 
rakendusmeetmeid, mille eesmärk on 
tagada, et kooskõlastamise tulemuste 
puhul oleks täidetud nõue võimaldada 
asjaomastele liikmesriikidele võrdset 
juurdepääsu raadiospektrile, leida 
lahendus võimalikule ebajärjekindlusele, 
mis tekib, kui koordineeritud tegevuse 
tulemused on eri liikmesriikides erinevad, 
või tagada kooskõlastatud lahenduste 
jõustamine liidu õiguse kohaselt. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 33 lõike 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 544
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
III peatükk – 2. jagu
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 545
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa virtuaalse lairibajuurdepääsu 
toode

Kvaliteetsed juurdepääsutooted 
üleeuroopaliste äritegevusega seotud 
sideteenuste pakkumiseks

Or. en

Muudatusettepanek 546
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi 2002/19/EÜ artiklite 8 ja 12 
kohaselt kehtestatud virtuaalse 
lairibajuurdepääsu toodete pakkumist 
käsitatakse Euroopa virtuaalse 
lairibajuurdepääsu toote pakkumisena, 
kui seda pakutakse vastavalt I lisas ühes 
pakkumuses loetletud 
miinimumparameetritele ning kui see 
täidab kumulatiivselt järgmised sisulised 
nõuded:

1. Elektrooniliste sideteenuste pakkujad, 
keda raamdirektiivi 2002/21/EÜ artikli 16 
kohaselt määratletakse asjaomasel 
kvaliteetsete elektrooniliste sideteenuste 
hulgiturul märkimisväärset turujõudu 
omava teenusepakkujana, tagavad 
vähemalt I lisas toodud elemente 
sisaldava hulgimüügi näidispakkumise 
avaldamise.

Or. en
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Muudatusettepanek 547
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi 2002/19/EÜ artiklite 8 ja 12 
kohaselt kehtestatud virtuaalse 
lairibajuurdepääsu toodete pakkumist 
käsitatakse Euroopa virtuaalse 
lairibajuurdepääsu toote pakkumisena, 
kui seda pakutakse vastavalt I lisas ühes 
pakkumuses loetletud 
miinimumparameetritele ning kui see 
täidab kumulatiivselt järgmised sisulised 
nõuded:

1. Kui ettevõtted määratakse asjakohasel 
turul märkimisväärset turujõudu omavaks 
ettevõteteks ja kui juurdepääsu 
kohustused kehtestatakse direktiivi 
2002/19/EÜ artiklite 8 ja 12 kohaselt, 
peavad nad pakkuma hulgimüügis 
juurdepääsutooteid, mis vastavad 
vähemalt I lisas loetletud nõuetele, kui see 
ei piira füüsilise juurdepääsu kohustuste 
kehtestamist ning kui see täidab 
kumulatiivselt järgmised sisulised nõuded:

Or. en

Muudatusettepanek 548
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seda saab pakkuda kvaliteettootena 
kõikjal liidus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 549
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) maksimaalselt suur võrkude ja teenuste välja jäetud
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koostalitusvõime ning 
operaatoritevaheline mittediskrimineeriv 
võrguhaldus vastavalt võrgutopoloogiale;

Or. en

Muudatusettepanek 550
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) suutlikkus pakkuda lõppkasutajatele 
teenust konkurentsi tingimustes;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 551
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kulutõhusus, arvestades suutlikkust 
kasutada olemasolevaid ja uusi võrke 
ning kooseksisteerimise võimalusi muude 
juurdepääsutoodetega, mida võidakse 
pakkuda samas võrguinfrastruktuuris;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 552
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) tegevuse tõhusus, eelkõige seoses 
sellega, et rakendamisega seotud 
takistused ja kasutuselevõtuga seotud 
kulud hoitakse virtuaalsele lairibavõrgule 
juurdepääsu pakkujate ja taotlejate jaoks 
võimalikult väikesed;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 553
Catherine Trautmann

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 554
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. I lisa 3. osas määratletud kaasaegsete 
püsiliinide liidestamise tasud on 
kulupõhised, välja arvatud juhul, kui 
asjaomasel äritegevusega seotud 
juurdepääsu hulgiturul valitsevate 
konkurentsitingimuste tõttu on 
objektiivselt põhjendatud teisiti.
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Or. en

Muudatusettepanek 555
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
32, et kohandada I lisa turu ja tehnoloogia 
arenguga, nii et lõikes 1 loetletud sisulised 
nõuded oleksid jätkuvalt täidetud.

2. Komisjonile antakse pärast BERECiga 
konsulteerimist õigus võtta vastu 
rakendusakte, et kohaldada I lisa turu ja 
tehnoloogia arenguga.

Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 556
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 557
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi reguleeriv asutus, kes on varem Riigi reguleeriv asutus, kes on varem 
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vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ artiklitele 8 
ja 12 kehtestanud operaatori suhtes 
kohustuse pakkuda hulgimüügitasandi 
juurdepääsu järgmise põlvkonna võrgule, 
hindab seda, kas oleks asjakohane 
proportsionaalne asendada kõnealune 
kohustus kohustusega pakkuda Euroopa 
virtuaalse lairibajuurdepääsu toodet, mille 
pakutavad funktsioonid on vähemalt 
samaväärsed kui seniste kohustuste kohasel 
hulgimüügitasandi juurdepääsu tootel.

vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ artiklitele 8 
ja 12 kehtestanud operaatori suhtes 
kohustuse pakkuda hulgimüügitasandi 
juurdepääsu järgmise põlvkonna võrgule, 
hindab seda, kas oleks asjakohane ja 
proportsionaalne kehtestada lisaks 
kõnealusele kohustusele kohustus pakkuda 
Euroopa virtuaalse lairibajuurdepääsu 
toodet, mille pakutavad funktsioonid on 
vähemalt samaväärsed kui seniste 
kohustuste kohasel hulgimüügitasandi 
juurdepääsu tootel.

Or. en

Muudatusettepanek 558
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui riigi reguleeriv asutus hindab vastavalt 
lõikele 1, 2 või 3 vajadust kehtestada muu 
võimaliku hulgimüügitasandi juurdepääsu 
toote asemel Euroopa virtuaalse 
lairibajuurdepääsu toote kohustus, võtab ta 
arvesse selle lahenduse tähtsust 
regulatiivsete tingimuste ühtlustumisele 
kõikjal liidus seoses hulgimüügitasandi 
juurdepääsu parandusmeetmete, 
infrastruktuuripõhise konkurentsi praeguse 
ja tulevase seisu ja järgmise põlvkonna 
konkureerivate võrkude pakkumist 
käsitlevate turutingimuste arenemisega, 
märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks 
nimetatud ettevõtja ja juurdepääsutaotlejate 
investeeringuid ning nende investeeringute 
amortisatsiooniperioodi.

Kui riigi reguleeriv asutus hindab vastavalt 
lõikele 1, 2 või 3 vajadust kehtestada muu 
võimaliku hulgimüügitasandi juurdepääsu 
toote asemel Euroopa virtuaalse 
lairibajuurdepääsu toote kohustus, võtab ta 
arvesse selle lahenduse tähtsust 
regulatiivsete tingimuste ühtlustumisele 
kõikjal liidus seoses hulgimüügitasandi 
juurdepääsu parandusmeetmete, 
infrastruktuuripõhise konkurentsi praeguse 
ja tulevase seisu ja järgmise põlvkonna 
konkureerivate võrkude pakkumist 
käsitlevate turutingimuste arenemisega, 
märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks 
nimetatud ettevõtja ja juurdepääsutaotlejate 
investeeringuid ning nende investeeringute 
amortisatsiooniperioodi. Sellele vaatamata 
ei saa Euroopa virtuaalse 
lairibajuurdepääsu toodetele anda 
eelisõigust, kui on olemas füüsiliselt 
eraldatud juurdepääs.

Or. en
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Muudatusettepanek 559
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 560
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 561
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 562
Marietje Schaake
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 563
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 564
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa juurdepääsutoodetega seotud 
meetmed

Kvaliteetsed juurdepääsutooted
üleeuroopaliste äritegevusega seotud 
sideteenuste pakkumiseks

Or. en

Muudatusettepanek 565
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab hiljemalt 1. jaanuariks 
2016 vastu rakendusaktid, milles 
sätestatakse ühtsed tehnilised ja 
metodoloogilised eeskirjad Euroopa 
virtuaalse lairibajuurdepääsu toote 
rakendamiseks artikli 17 ja I lisa punkti 1 
tähenduses, vastavalt nendes kindlaks 
määratud kriteeriumidele ja 
parameetritele ning eesmärgiga tagada 
järgmise põlvkonna võrkudele virtuaalse 
juurdepääsu hulgimüügitasandi toote 
funktsioonide samaväärsus 
funktsioonidega, mida pakub füüsiliselt 
eraldatud juurdepääsu toode. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

1. Komisjon võtab hiljemalt 1. jaanuariks 
2016 vastu rakendusaktid, milles 
sätestatakse ühtsed põhimõtted 
kvaliteetseid elektroonilisi sideteenuseid 
pakkuvate hulgiturgude määratlemiseks 
ja analüüsimiseks vastavalt raamdirektiivi 
2002/12/EÜ artiklile 16 ning järjepidevad 
nõuded parandusmeetmetele, mis 
vastaksid äritegevuse vajadustele sellistel 
turgudel, kooskõlas I lisaga. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 566
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 567
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 568
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõppkasutajate ühtlustatud õigused Kasutaja õigused vabaks juurdepääsuks 
internetile

Or. en

Muudatusettepanek 569
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kaubandus peavad käima käsikäes, et 
luua ja optimeerida ärivõimalusi Euroopa 
ettevõtetele ja tarbijakaitset ülemaailmses 
digitaalmajanduses. Riigiasutused ei piira 
lõppkasutajate vabadust kasutada teises 
liikmesriigis asuva ettevõtja pakutavaid 
üldkasutatava elektroonilise side võrke või 
üldkasutatava elektroonilise side teenuseid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Atlandi-ülese dialoogi mitteametliku dokumendiga „Küberjulgeolek ja interneti 
küsimused – Atlandi-ülese tegevusraamistiku loomine”.

Muudatusettepanek 570
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 571
Christian Ehler

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 

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

kasutamisega seotud nõudeid või 
tingimusi, välja arvatud juhul, kui need 
erinevused on objektiivselt põhjendatud. 
Piiramatu juurdepääs vabale internetile ja 
teabe vaba liikumine ning sellega seotud 
teenused tagatakse vastavalt 
olemasolevatele õigusaktidele.

Or. en

Muudatusettepanek 572
Jean-Pierre Audy

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 elukohariigil
põhinevaid diskrimineerivaid juurdepääsu 
või kasutamisega seotud nõudeid või 
tingimusi, välja arvatud juhul, kui need 
erinevused on objektiivselt põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 573
Jean-Pierre Audy

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

Or. en

Muudatusettepanek 574
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 
531/2012kehtestatud reguleeritud kõne- ja 
lühisõnumi-rändlusteenuste eurotariifid, 
kui tegemist on mobiilsidega.

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheliste kõnede turg on vabastatud alates 2007. aastast, kuna juba siis peeti seda 
konkurentsivõimeliseks. Sellest alates on konkurents turul veelgi kasvanud tänu 
minutipakettidele, kindlatele hindadele ja virtuaalse mobiilvõrgu operaatoritele, kes teevad 
alternatiivseid, Skype’i-taoliste VoIP-teenustega täiendatud pakkumisi, mis võimaldavad isegi 
ülemaailmseid tasuta kõnesid. Seetõttu ei paista olevat põhjust seda turgu reguleerida.

Muudatusettepanek 575
Róża Gräfin von Thun ja Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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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 2016. aasta 1. juulist ei kohalda
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad muudel kui objektiivsetel 
põhjustel teist liikmesriiki hõlmava 
liidusisese side puhul kõrgeimaid tariife

Or. en

Muudatusettepanek 576
Róża Gräfin von Thun ja Hohenstein

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) kui riigisiseste mobiilsideteenuste 
tariifid, kui tegemist on mobiilsidega.

Or. en

Muudatusettepanek 577
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Arve esitatakse nii lõppkasutaja 
liikmesriigi vääringus kui ka eurodes, et 
suurendada läbipaistvust ja muuta 
tariifide võrdlemine lihtsamaks.

Or. ro
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Muudatusettepanek 578
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a
2014. aasta 31. detsembriks kinnitab 
BEREC ühtse väärtuse iga püsiliini- ja 
mobiilikõne lõpetamise tasu kohta, mis 
arvutatakse vastavalt komisjoni 7. mai 
2009 soovitusele C(2009) 3359 (lõplik) 
Euroopa Liidus püsiliini- ja mobiilikõne 
lõpetamise tasu reguleerimise kohta.
2015. aasta 30. juuniks tagavad kõik 
riiklikud reguleerivad asutused, et 
operaatorid, keda nad on määratlenud 
vastavalt direktiivi 2009/140/EÜ kohaselt 
läbi viidud turu-uuringule 
märkimisväärset turujõudu omavate 
operaatoritena individuaalses 
üldkasutatavas telefonivõrgus häälkõne 
lõpetamise tasu hulgiturgudel, 
maksustaksid käesolevas lõigus BERECi 
poolt määratletud kõnelõpetustasusid.

Or. en

Muudatusettepanek 579
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Avatud internetiühendus, eriteenus ja 
mõistlik põhjendatud andmeedastuse 
haldamine

Or. de
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Muudatusettepanek 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 mõistlik haldamine

Or. en

Muudatusettepanek 581
Giles Chichester

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 juurde 
teabele ja sisule ja seda levitada ning 
kasutada vabalt valitud rakendusi ja 
teenuseid internetiühenduse teenuse kaudu, 
sõltumata nende päritolust või 
sihtpunktist.
Internetiühenduse teenuse pakkujad ei 
piira ega takista lõppkasutajaid mis tahes 
lõppseadmete kasutamisel juurdepääsuks 
teabele ja sisule ning selle levitamiseks 
internetiühenduse teenuse kaudu. Eelnev 
ei piira liikmesriikide õigusi tagada 
direktiivi 2002/20/EÜ artiklis 5 ette 
nähtud individuaalseid kasutusõigusi.
Avalikkusele elektroonilise sideteenuse 
pakkujad peavad tagama, et 
lõppkasutajad saaksid kasutada mis tahes 
rakendusi, mis kasutavad elektroonilise 
sideteenusena internetti, ilma piiranguteta 
vahetatavale sisule, välja arvatud 
andmeliikluse mõisliku haldamise 
eesmärgil või kohtuotsuse täideviimiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 582
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.

Avatud internetiühendus tagatakse 
ulatuslikult artikli 2 lõike 14 kohaselt 
selleks, et anda lõppkasutajatele võimalus 
pääseda oma avatud internetiühenduse 
teenuse kaudu juurde mistahes soovitud
teabele ja sisule ja seda levitada ning 
kasutada vabalt valitud rakendusi,
teenuseid ja lõppseadmeid asjaomase 
teabe või sisu või asjaomaste rakenduste 
või teenuste allikast või eesmärgist 
sõltumata.

Juurdepääsuvõrgu operaatoritele kehtib 
üldine edastamiskohustus vastavalt 
võimalustele.

Or. de

Muudatusettepanek 583
Françoise Castex

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 ja 
teenuseid ning seadmeid internetiühenduse 
teenuse kaudu.

Kasutajatele tegeliku valikuvabaduse 
tagamiseks ei tohi internetiteenuse 
pakkujad diskrimineerida ega piirata 
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interneti andmeliiklust ega sellesse 
sekkuda.

Or. en

Muudatusettepanek 584
Amelia Andersdotter

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.

Kasutajatel on õigus pääseda juurde 
teabele ja sisule ja seda levitada ning 
kasutada ja pakkuda vabalt valitud 
rakendusi ja teenuseid ning kasutada 
seadmeid internetiühenduse teenuse kaudu.

Internetiteenuse pakkujad ei tohi 
diskrimineerida ega piirata interneti 
andmeliiklust ega sellesse sekkuda.

Or. en

Muudatusettepanek 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

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 juurde 
teabele ja sisule ja seda levitada ning 
kasutada vabalt valitud rakendusi, 
teenuseid ja seadmeid internetiühenduse 
teenuse kaudu, sõltumata nende päritolust 
või sihtpunktist.

Or. en
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Muudatusettepanek 586
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 vabalt valitud 
seadmeid kasutades vabadus pääseda 
juurde teabele ja sisule ja seda levitada 
ning kasutada vabalt valitud rakendusi ja
teenuseid internetiühenduse teenuse kaudu, 
sõltumata nende päritolust või 
sihtpunktist.

Or. en

Muudatusettepanek 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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 ja 
teenuseid või seadmeid internetiühenduse 
teenuse kaudu vastavalt võrguneutraalsuse 
põhimõttele.

Or. en

Muudatusettepanek 588
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõppkasutajatel on vabadus pääseda juurde Lõppkasutajatel on vabadus pääseda juurde 



AM\1013978ET.doc 61/212 PE526.176v01-00

ET

teabele ja sisule ja seda levitada ning 
kasutada vabalt valitud rakendusi ja 
teenuseid internetiühenduse teenuse kaudu.

teabele ja sisule ja seda levitada ning 
kasutada vabalt valitud rakendusi,
teenuseid ja seadmeid internetiühenduse 
teenuse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 589
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

Käesoleva sätte lisaväärtus on ebaselge. Kasutajatel on loomulikult õigus sõlmida lepinguid. 
Kas nimetatud lepingud pakuvad andmemahtude, kiiruse või näiteks teenuse kvaliteedi 
omadusi, on üksnes pakkumise ja nõudluse küsimus ning see ei vaja reguleerimist.

Muudatusettepanek 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 

Lõppkasutajatel on vabadus sõlmida 
internetiühenduse teenuste pakkujatega 
lepinguid, mis käsitlevad andmemahtusid 
ja kiirusi. Internetiühenduse teenuste 
pakkujad reklaamivad minimaalset 
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internetisisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujate pakkumisi.

garanteeritud andmemahuga ja kiirusega, 
mida nad pakkuda saavad, mitte 
maksimumkiirust.

Or. en

Muudatusettepanek 591
Petra Kammerevert

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.

Or. de

Muudatusettepanek 592
Teresa Riera Madurell

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. Kasutajad peavad andma oma 
selgesõnalise nõusoleku nende lepingute 
sõlmimiseks, millest neid alati eelnevalt 
teavitatakse. Lõppkasutajad saavad nende 
lepingute alusel vabalt kasutada 
internetisisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujate pakkumisi.
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Or. es

Muudatusettepanek 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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.

Võttes nõuetekohaselt arvesse võrgu 
neutraalsuse põhimõtet, on lõppkasutajatel 
vabadus sõlmida internetiühenduse teenuste 
pakkujatega lepinguid, mis käsitlevad 
andmemahtusid ja kiirusi, tingimusel, et nad 
annavad vabatahtlikult, ja kasutada internetisisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujate pakkumisi.

Or. en

Muudatusettepanek 594
Amelia Andersdotter

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

Tingimusel, et nad annavad vabatahtlikult 
oma selgesõnalise, konkreetse ja teadliku 
nõusoleku, on lõppkasutajatel vabadus 
sõlmida internetiühenduse teenuste 
pakkujatega lepinguid, mis käsitlevad 
andmemahtusid ja kiirusi, ning kasutada 
internetisisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujate pakkumisi.

Or. en

Muudatusettepanek 595
Françoise Castex
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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

Tingimusel, et nad annavad vabatahtlikult 
oma selgesõnalise, konkreetse ja teadliku 
nõusoleku, on lõppkasutajatel vabadus 
sõlmida internetiühenduse teenuste 
pakkujatega lepinguid, mis käsitlevad 
andmemahtusid ja kiirusi, ning kasutada 
internetisisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujate pakkumisi.

Or. en

Muudatusettepanek 596
Angelika Niebler

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 üldisi võimsusnäitajaid, ning 
kasutada vastavalt asjaomastele
lepingutele internetisisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate pakkumisi.

Or. de

Muudatusettepanek 597
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõppkasutajatel on vabadus sõlmida 
internetiühenduse teenuste pakkujatega 

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

lepinguid, mis käsitlevad andmemahtusid 
ja kiirusi, ning kasutada vastavalt 
andmemahtusid käsitlevatele lepingutele 
internetisisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujate pakkumisi. Tariifid ei tohi olla 
suuremad kui eurotariifid.

Or. ro

Muudatusettepanek 598
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmemahtusid ja -kiirusi käsitlevate 
lepingute puhul ei tohi teatavat sisu või 
teatavaid teenuseid või rakendusi mahu 
kasutusest välja arvestada või 
lepingujärgse andmemahu kasutuse järgi 
piirangust välja arvata.

Or. de

Muudatusettepanek 599
Petra Kammerevert

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Igasugused pakkuja seatavad 
piirangud juurdepääsule sidevõrkudele, 
sisule, rakendustele, teenustele või 
teenindusfunktsioonidele, mis tulenevad 
sellest, et lõppkasutaja on kasutanud 
lõppseadet, mida pakkuja ei ole 
kättesaadavaks teinud või soovitanud, on 
lubamatud.

Or. de
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Muudatusettepanek 600
Seán Kelly

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.

Elektroonilise sideteenuste pakkujatel või 
sisu, rakenduste ja teenuste pakkujatel on 
lubatud pakkuda eriteenuseid, mille 
kvaliteeti on parandatud, lisaks interneti 
ühenduse teenustele, tingimusel et sellised 
pakkumised ei kahjusta interneti 
ühenduse teenuseid või nende toimimist, 
taskukohasust ega kvaliteeti.
Eriteenuste kasutuselevõtt lõppkasutajate 
ja rakenduste ning äriteenuste pakkujate 
poolt peaks seega toimuma vabatahtlikel 
ja mittediskrimineerivatel alustel.

Or. en

Selgitus

Võtteas arvesse Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti järeldust, et kasutaja 
kontroll peaks valitsema alati, kui see on võimalik, on oluline, et resolutsioon selgitaks, et 
lõppkasutajad ja rakenduste ning äriteenuste pakkujad ei seisa silmitsi selliste tingimuste ja 
interneti kvaliteediga, mis ei ole optimaalsed, nii et nad oleksid sunnitud nõustuma 
eriteenuste lepinguga. Eriteenuste kasutuselevõtt peaks seega olema absoluutselt vabatahtlik.

Muudatusettepanek 601
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 

Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad või sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujad võivad pakkuda piiratud ja 
kontrollitud juurdepääsuga 
kasutajaskonnale suletud elektroonilise 
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pakkumises. sidevõrgu kaudu eriteenuseid.
Eriteenuseid ei tohi turustada interneti 
asendajana ega sellena kasutada, samuti 
ei tohi need olla funktsiooni poolest 
identsed avatud interneti sisu, rakenduste 
või teenustega.

Or. de

Muudatusettepanek 602
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 ja sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujatel on vabadus pakkuda 
lõppkasutajale parema teenusekvaliteediga 
eriteenuseid, mille pakkumine ei tohi 
kahjustada korduvalt ega püsivalt 
internetiühenduse teenuseid. 
Liikmesriikide reguleerivad asutused 
tagavad, et lõppkasutajatel on vabadus 
pääseda ligi kõnealustele eriteenustele.

Or. en

Selgitus

Ümbersõnastamine, et asetada elemendid loogilisse järjekorda, st esiteks on pakkujatel 
vabadus pakkuda eriteenuseid ja kui nad nii teevad, siis peaks kasutajatel olema vabadus 
saada neist kasu. Taas kord, oluline ei ole tõsiasi, et kasutajatel on vabadus kasutada 
kõnealuseid teenuseid – sest see oleks neil isegi ilma selle sätteta. Selle asemel on oluline 
rõhutada, et kõnealuseid õigusi peaksid jõustama reguleerivad asutused.

Muudatusettepanek 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1
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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 vabadus leppida 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjate või sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujatega kokku parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumises. Kui internetiühenduse 
teenuste pakkujaga sõlmitakse sellised 
kokkulepped, et pakkuja tagab, et parem 
teenusekvaliteet ei kahjusta 
internetiühenduse teenuste toimimist, 
taskukohasust ega kvaliteeti kooskõlas 
võrgu neutraalsuse põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

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 vabadus leppida 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjate või sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujatega kokku parema 
teenusekvaliteediga suletud 
elektroonilistes võrkudes käitatavate 
eriteenuste pakkumises.

Elektroonilise side lõppkasutajatele 
pakkujad ei tohi diskrimineerida sisu, 
teenuste või rakenduste vastu, mis 
pärinevad muudest allikatest, mis 
konkureerivad nende endi eriteenustega.

Or. en

Muudatusettepanek 605
Patrizia Toia
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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 vabadus leppida 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjate või sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujatega kokku parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumises, tingimusel et see ei sea ohtu 
internetiühenduse üleüldist kvaliteeti 
muidu, kui hädaolukorras või tõelise 
põhjendatud vajaduse korral.

Or. it

Muudatusettepanek 606
Jean-Pierre Audy

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 vabadus 
pääseda ligi parema teenusekvaliteediga 
eriteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 607
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjate või sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujatega kokku parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumises.

Or. en

Muudatusettepanek 608
Angelika Niebler

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

Or. de

Muudatusettepanek 609
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 

välja jäetud
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üldkvaliteeti.

Or. en

Selgitus

Nagu eelnevate sätetega, on esimese lause lisandväärtus ebaselge, sest pakkujatel on selletagi 
vabadus leppida omavahel kokku eriteenuste osas. Üldiste internetiühenduse teenuste 
mittekahjustamine lisati muudatusettepanekusse eelneva lõike kohta.

Muudatusettepanek 610
Catherine Trautmann

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. Elektroonilise 
side pakkujad võtavad vajalikke 
meetmeid, et tagada, et eriteenuste 
osutamine nende võrkude kaudu on alati 
läbipaistev ei kahjusta internetiühenduse 
teenuste üldkvaliteeti. Nii toimides peaksid 
nad hoidma alal piisava võimsuse ja 
kvaliteediga internetiühenduseteenuseid, 
et võimaldada reklaamitavat 
internetikiirust, mida pakutakse nende 
lõppkasutajatele, ilma ülekoormuseta.
Et liikmesriikide reguleerivad asutused 
saaksid hinnata võimalikku kahjustamist, 
avalikustavad üldsusele elektroonilise side 
pakkujad taotluse korral täpse teabe, mis 
selgitab, kuidas võimsust määratakse 
kahte liiki teenustele, ja vajadusel 
esitavad põhjendusi meetmete kohta, mis 
on kehtestatud, et vältida 
internetiühenduse teenuste kahjustamist 
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eriteenuste poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 611
Angelika Niebler

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.

Kui internetiteenuse pakkujatega 
sõlmitakse asjaomased lepingud, tagab 
pakkuja, et kõrgem teenusekvaliteet ei 
kahjustaks internetiühenduse teenuste 
üldist kvaliteeti. Eriteenuste pakkujad, kes 
on ühtlasi võrguoperaatorid või 
internetiühenduse teenuste pakkujad, ei 
tohi diskrimineerida pakkujaid, kes 
sõltuvad võrguoperaatori 
transporditeenusest, ning on kohustatud 
arvestama transporti läbipaistvalt ja 
turuhindadega. 

Or. de

Muudatusettepanek 612
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 

Eriteenuste osutamine ei tohi kahjustada
internetiühenduse teenuste kvaliteeti.
Samuti ei tohi see kahjustada 
olemasolevaid üldtunnustatud tehnilisi 
standardeid ja nende edasiarendamist. 
Eriteenused on lubatud vaid siis, kui 
nende osutamiseks on tõendatult olemas 
tehniline ja materiaalne vajadus, mis 
ulatub majanduslikust isiklikust huvist 
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pidevalt internetiühenduse teenuste 
üldkvaliteeti.

kaugemale, et oleks võimalik pakkuda 
eriti kõrge kvaliteediga reaalajas 
hädavajalikke või eriliselt tagatud 
rakendusi.

Or. de

Muudatusettepanek 613
Sabine Verheyen

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 pakkujad või 
sisu, rakenduste ja teenuste pakkujad
võivad pakkuda eriteenuseid 
lõppkasutajatele, tingimusel et neid 
pakutakse lisaks avatud 
internetiühenduse teenusele 
kvaliteeditasemel, mis kajastab tehnilist 
progressi, ja tingimusel, et need ei 
kahjusta avatud internetiühenduse teenuste 
üldist toimimist, taskukohasust ega 
kvaliteeti. Eriteenuseid pakutakse ainult 
siis, kui võrgu võimsus on piisav, et 
pakkuda selliseid teenuseid lisaks avatud 
internetiühendusele. Hallatavate teenuste 
toetamiseks tehtavate kaubanduslike 
pakkumiste vastuvõtmine lõppkasutajate 
või sisu ja rakenduste pakkujate poolt 
peaks toimuma vabatahtlikult ja 
mittediskrimineerivatel alustel.

Or. en

Muudatusettepanek 614
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2
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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 pakkuda eriteenuseid, 
tingimusel et sellised pakkumised 
täiendavad internetiühenduse teenuseid ja 
ei too kaasa olulist kahju nende 
taskukohasusele või kvaliteedile.

Or. en

Muudatusettepanek 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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
suletud elektroonilise side võrkudes
teatava teenusekvaliteedi või spetsiaalse 
võimsusega eriteenustena. Eriteenuste 
osutamine ei kahjusta internetiühenduse 
teenuste kvaliteeti. Kui võrgu võimsust 
jagatakse internetiühenduse teenuste ja 
eriteenuste vahel, avaldab kõnealuste 
teenuste pakkuja selged ja ühemõttelised 
kriteeriumid, mille põhjal võrgu võimsust 
jagatakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 616
Ioannis A. Tsoukalas

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. Eriteenuste kaubanduslike 
pakkumiste vastuvõtmine lõppkasutajate 
või sisu, rakenduste ja teenuste pakkujate 
poolt peaks toimuma vabatahtlikult ja 
mittediskrimineerivatel alustel.

Or. en

Muudatusettepanek 617
Amelia Andersdotter

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.

Kasutajatele 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 üldkvaliteeti.
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Or. en

Muudatusettepanek 618
Ivo Belet

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 üldkvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 619
Teresa Riera Madurell

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.
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Or. es

Muudatusettepanek 620
Jean-Pierre Audy

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. fr

Muudatusettepanek 621
Petra Kammerevert

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nendele juurdepääsuvõrgu operaatoritele, 
kes pakuvad või turustavad ühtlasi 
eriteenuseid, kehtib artikli 2 lõike 14 
alusel avatud internetiühenduse teenuse 
pakkumiskohustus. Nad ei tohi teisi sisu 
pakkujaid, kes sõltuvad võrguoperaatori 
transporditeenustest, diskrimineerida, 
ning on kohustatud arvestama transporti 
läbipaistvalt ja turuhindadega.

Or. de
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Muudatusettepanek 622
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et liikmesriikide ametiasutustel oleks 
võimalik hinnata sellist olulist kahju, 
esitavad elektroonilise side teenuste 
pakkujad või sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujad liikmesriikide ametiasutustele 
taotluse korral täpse teabe 
võimsustekohta, mis on määratud kahte 
liiki teenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 623
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 624
Amelia Andersdotter
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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

Muudatusettepanek 625
Róża Gräfin von Thun ja 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 õigusnormi rakendamisega alusena andmeedastuse haldamiseks annaks see rohelise 
tule ELi või liikmesriikide õigusaktide alusel ebaseaduslikuks peetava sisu vastu 
diskrimineerimiseks, selle alandamiseks või blokeerimiseks. Sellised meetmed võivad 
mõjutada ebaproportsionaalselt lõppkasutajate õigusi teabevahetuse konfidentsiaalsusele, 
eraelu puutumatusele ja andmekaitsele.

Muudatusettepanek 626
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 627
Sabine Verheyen

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 ja sisu, rakenduste 
ning teenuste pakkujatele, sealhulgas 
meediale ja kultuurimajandusele ning 
kõigile valitsustasanditele, antakse täielik 
teave vastavalt direktiivi 2002/22/EÜ 
artikli 20 lõikele 2, artikli 21 lõikele 2 ja
artiklile 21a, sealhulgas teave kõigi 
kohaldatavate mõistlike andmeedastuse 
haldamise meetmete kohta, millel võib 
olla mõju lõigetes 1 ja 2 osutatud teabele, 
sisule, rakendustele ja teenustele 
juurdepääsule või nende jaotamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 628
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
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Muudatusettepanek 629
Edit Herczog

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

5. Internetiühenduse teenuste pakkujad ei 
piira lõikes 1 sätestatud vabadusi, 
diskrimineerides, piirates või muule viisil 
sekkudes interneti andmeedastamisse, 
välja arvatud juhtudel, kui osutub 
vajalikuks kohaldada mõistlikke 
andmeedastuse haldamise meetmeid või 
rakendada kohtuotsust. Andmeedastuse
haldamise meetmeid peetakse mõistlikuks, 
kui neid rakendatakse, et hallata paremini 
andmeedastust võrgus, et säilitada võrgu 
terviklikkus ja turvalisus ning hallata 
andmeedastust võrgus tõhusamalt 
tõendatud ägedakujulise ülekoormuse 
punktuaalsetel juhtudel, tingimusel et 
samaväärseid andmeedastuse liike 
koheldakse võrdselt. Näidata tuleb, et
kõnealused meetmed vastavad 
asjakohasuse, proportsionaalsuse, 
tõhususe, osapoolte vahel 
mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse 
üldkriteeriumidele ning et nad on 
kooskõlas olemasolevate seadustega, 
sealhulgas muuhulgas eraelu 
puutumatuse ja andmekaitsega.
Andmeedastuse mõistlik haldamine 
hõlmab vaid selliste andmete töötlemist, 
mis on käesolevas artiklis sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud ja 
proportsionaalsed.

Or. en

Selgitus

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
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ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services. Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.

Muudatusettepanek 630
Petra Kammerevert

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 tohi
lõikes 1 sätestatud õigusi kategooriliselt

a) kustutamise, blokeerimise, aeglasemaks 
või halvemaks muutmise või teatava sisu, 
teatavate rakenduste, teenuste või
lõppseadmete või nende kindlate klasside 
diskrimineerimisega,
b) teatava sisu, teatavate rakenduste, 
teenuste või lõppseadmete või nende 
kindlate klasside eelistamisega või
c) lõppkasutajaga eri hinnakokkulepete 
sõlmimise teel, mis näitavad juurdepääsu 
teatavale sisule, teatavatele rakendustele, 
teenustele või lõppseadmetele või nende 
kindlatele klassidele majanduslikult 
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vähem huvipakkuvatena,
piirata, välja arvatud juhtudel, kui on vaja 
võtta põhjendatud ja mõistlikke 
andmeliikluse haldamise meetmeid. Need 
peavad olema läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad, proportsionaalsed ja 
vajalikud selleks, et

Or. de

Muudatusettepanek 631
Angelika Niebler

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 vabadusi 
internetiliikluse edastamise piiramise või 
muul viisil kahjustamisega, näiteks 
blokeerimise, aeglasemaks või halvemaks 
muutmise või diskrimineerimisega, välja 
arvatud juhtudel, kui osutub vajalikuks 
kohaldada mõistlikke andmeedastuse 
haldamise meetmeid. Mõistlikke
andmeedastuse haldamise meetmeid tuleks 
kohaldada selliselt, et need ei oleks 
suunatud teatavate pakkujate sisule või 
rakendustele ega muudaks neid 
halvemaks. Sobivad andmeedastuse 
haldamise meetmed on läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad ja proportsionaalsed 
ning hõlmavad muu hulgas andmete 
töötlemist, selleks et

Or. de

Muudatusettepanek 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet
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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, aeglustades, halvendades 
kvaliteeti või diskrimineerides, piirates 
juurdepääsu teatavale sisule, rakendustele 
või teenustele, välja arvatud juhtudel, kui 
osutub vajalikuks kohaldada mõistlikke 
andmeedastuse haldamise meetmeid või 
rakendada kohtuotsust. Andmeedastuse
haldamise meetmeid peetakse mõistlikuks, 
kui neid rakendatakse, et hallata paremini 
andmeedastust võrgus, et säilitada võrgu 
terviklikkus ja turvalisus ning hallata 
andmeedastust võrgus tõhusamalt 
tõendatud ägedakujulise ülekoormuse 
punktuaalsetel juhtudel, tingimusel et 
samaväärseid andmeedastuse liike 
koheldakse võrdselt. Sellised meetmed on 
läbipaistvad, mittediskrimineerivad ja
proportsionaalsed.

Or. en

Muudatusettepanek 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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 

Internetiühenduse teenuste pakkujad 
kohtlevad kogu interneti andmeedastust 
kooskõlas võrgu neutraalsuse 
põhimõttega, välja arvatud juhtudel, kui 
osutub vajalikuks kohaldada mõistlikke 
andmeedastuse haldamise meetmeid. 
Mõistlikud andmeedastuse haldamise 
meetmed on läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad, proportsionaalsed ja 
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kohaldada mõistlikke andmeedastuse 
haldamise meetmeid. Mõistlikud 
andmeedastuse haldamise meetmed on 
läbipaistvad, mittediskrimineerivad,
proportsionaalsed ja vajalikud selleks, et

neile kohaldatakse selgeid, arusaadavaid 
ja kättesaadavaid hüvitusmehhanisme ja 
on vajalikud selleks, et

Or. en

Muudatusettepanek 634
Ioannis A. Tsoukalas

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 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.

Näidata tuleb, et kõnealused meetmed 
vastavad asjakohasuse, 
proportsionaalsuse, tõhususe, osapoolte 
vahel mittediskrimineerimise ja 
läbipaistvuse üldkriteeriumidele ning et 
nad on kooskõlas olemasolevate 
seadustega, sealhulgas muuhulgas eraelu 
puutumatuse ja andmekaitsega.
Mõistlikud andmeedastuse haldamise 
meetmed on läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad, proportsionaalsed ja 
vajalikud selleks, et

Or. en
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Muudatusettepanek 635
Jean-Pierre Audy

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 
blokeeri juurdepääsu teatavale sisule, 
rakendustele või teenustele, ei muuda neid
aeglasemaks ning ei diskrimineeri neid, 
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 636
Giles Chichester

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 

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.
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haldamise meetmed on läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad, proportsionaalsed ja 
vajalikud selleks, et

Lisaks ei kohaldata andmeedastuse 
haldamise meetmeid viisil, mis 
diskrimineeriks teenuste vastu, mis 
konkureerivad nendega, mida pakub 
internetiühenduse pakkuja.
Mõistlikud andmeedastuse haldamise 
meetmed on läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad, proportsionaalsed

Or. en

Muudatusettepanek 637
Gunnar Hökmark

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 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. Andmeedastuse haldamise 
meetmeid ei kohaldata viisil, mis 
diskrimineeriks teenuste vastu, mis 
konkureerivad nendega, mida pakub 
internetiühenduse pakkuja. Mõistlikud 
andmeedastuse haldamise meetmed on 
läbipaistvad, mittediskrimineerivad, 
proportsionaalsed ja vajalikud selleks, et

Or. en

Muudatusettepanek 638
Amelia Andersdotter
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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 õigust, blokeerides 
juurdepääsu teatavale sisule, rakendustele 
või teenustele, muutes need aeglasemaks, 
halvendades nende kvaliteeti, neid muutes
või neid diskrimineerides, välja arvatud 
juhtudel, kui osutub vajalikuks kohaldada 
mõistlikke andmeedastuse haldamise 
meetmeid. Mõistlikud andmeedastuse 
haldamise meetmed on läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad ja rangelt 
proportsionaalsed ning vajalikud selleks, et

Or. en

Muudatusettepanek 639
Françoise Castex

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 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. en
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Muudatusettepanek 640
Jean-Pierre Audy

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 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 
tõhusad. Mõistlik andmeedastus hõlmab 
andmetöötlust selleks, et

Or. en

Muudatusettepanek 641
Jürgen Creutzmann

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 

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

meetmed on läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad, proportsionaalsed ja 
eelkõige vajalikud selleks, et

Or. en

Selgitus

Lihtsam sõnastus ja andmeedastuse haldamise põhjuste loetelu avamine. Ei ole prognoositav, 
kas tulevikus võib vaja minna andmeedastuse haldamist muudes olukordades. Et määrusesse 
on seoses andmeedastuse haldamisega sisse kirjutatud mitu garantiide kihti, ei tundu, et 
loetelu mittetäielikuks muutmine võimaldaks ärakasutamist.

Muudatusettepanek 642
Giles Chichester

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;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 643
Edit Herczog

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;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 644
Petra Kammerevert

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;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljajätmine uue artikli 23 lõike 5 esimese lõigu sissejuhatava osa tõttu.

Muudatusettepanek 646
Amelia Andersdotter

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 kohtuotsust;
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Or. en

Selgitus

Andmeedastuse haldamise meede ei või tuua kaasa elektroonilise side pakkuja, kes ei ole 
kvalifitseeritud või volitatud rakendama õigusnormi ega hoidma ära või takistama rasket 
kuritegu, vastutuse kaasamist. Seda teostab kohtunik, et tagada õigusriigi põhimõtte 
austamine.

Muudatusettepanek 647
Françoise Castex

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 kohtuotsust;

Or. en

Muudatusettepanek 648
Marietje Schaake

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

Muudatusettepanek 649
Jürgen Creutzmann

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

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

a) rakendada õigusnormi või kohtuotsust;

Or. en

Selgitus

Tuleks toonitada, et iga sellise meetme jaoks on alati vaja õiguslikku alust või kohtuotsust.

Muudatusettepanek 650
Giles Chichester

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;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 651
Edit Herczog

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;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Jäetakse välja uue artikli 23 lõike 5 esimese lõigu sissejuhatava osa sisestamise tõttu.

Muudatusettepanek 653
Amelia Andersdotter

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 Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja võrgu, selle kaudu osutatavate 
teenuste ja lõppkasutajate lõppseadmete 
terviklikkus ja turvalisus;

Or. en

Muudatusettepanek 654
Petra Kammerevert

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 võrgu, selle kaudu osutatavate 
teenuste ja lõppkasutajate lõppseadmete 
terviklikkus ja turvalisus või
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Or. de

Muudatusettepanek 655
Giles Chichester

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 656
Edit Herczog

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 657
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) takistada pealesunnitud teabe 
edastamist lõppkasutajatele, kes on 

välja jäetud
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eelnevalt nõustunud nende piiravate 
meetmetega;

Or. en

Muudatusettepanek 658
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõge 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 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Selgitus

Jäetakse välja uue artikli 23 lõike 5 esimese lõigu sissejuhatava osa sisestamise tõttu.

Muudatusettepanek 660
Jean-Pierre Audy
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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;

c) takistada pealesunnitud teabe edastamist 
lõppkasutajatele;

Or. en

Muudatusettepanek 661
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

On üldtava, et ettevõtjad filtreerivad rämpsposti. Üksikkasutajatelt sõnaselge nõusoleku 
saamise nõuet ei ole tegelikkuses võimalik järgida.

Muudatusettepanek 662
Françoise Castex

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 otseturustuse eesmärkidel 
pealesunnitud teabe edastamist 
lõppkasutajatele, kes on eelnevalt 
vabatahtlikult, sõnaselgelt ja teadlikult
nõustunud nende piiravate meetmetega;
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Or. en

Muudatusettepanek 663
Catherine Trautmann

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 teatud teabe edastamist 
lõppkasutajatele, kes on eelnevalt 
nõustunud nende piiravate meetmetega;

Or. en

Muudatusettepanek 664
Giles Chichester

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

Or. en

Muudatusettepanek 665
Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vähendada miinimumini võrgu ajutist 
või erakorralist ülekoormust, tingimusel 

välja jäetud
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et samaväärset liiki andmeedastust 
käsitletakse ühtmoodi.

Or. en

Muudatusettepanek 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Or. en

Selgitus

Jäetakse välja uue artikli 23 lõike 5 esimese lõigu sissejuhatava osa sisestamise tõttu.

Muudatusettepanek 667
Amelia Andersdotter

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) leevendada võrgu ajutist ja erakorralist 
ülekoormust, peamiselt rakendusest 
sõltumatute meetmete kaudu või kui need 
meetmed ei osutu tõhusaks, siis 
rakendusspetsiifiliste meetmete kaudu, 
tingimusel et samaväärset liiki 
andmeedastust käsitletakse ühtmoodi.

Or. en
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Selgitus

Võrgu neutraalsuse säilitamiseks lahendab internetiteenuste pakkuja ülekoormuse probleemi 
peamiselt tagades, et ei diskrimineerita ühtki konkreetset internetirakendust, sisu ega teenust.

Muudatusettepanek 668
Catherine Trautmann

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) leevendada võrgu ajutist või erakorralist 
ülekoormust, peamiselt rakendusest 
sõltumatute meetmete kaudu või kui need 
meetmed ei osutu tõhusaks, siis 
rakendusspetsiifiliste meetmete kaudu, 
tingimusel et samaväärset liiki 
andmeedastust käsitletakse ühtmoodi.

Or. en

Muudatusettepanek 669
Françoise Castex

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) leevendada võrgu ajutist või erakorralist 
ülekoormust, peamiselt rakendusest 
sõltumatute meetmete kaudu või kui need 
meetmed ei osutu tõhusaks, siis 
rakendusspetsiifiliste meetmete kaudu, 
tingimusel et samaväärset liiki 
andmeedastust käsitletakse ühtmoodi.

Or. en
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Muudatusettepanek 670
Petra Kammerevert

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) b) vähendada miinimumini võrgu ajutist 
ja erakorralist ülekoormust, tingimusel, et 
seejuures käsitletakse kogu sisu ning kõiki 
rakendusi ja teenuseid parimate tulemuste 
põhimõtte järgi.

Or. de

Muudatusettepanek 671
Angelika Niebler

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) vähendada miinimumini või takistada
võrgu ülekoormust, tingimusel et 
samaväärset liiki andmeedastust 
käsitletakse ühtmoodi.

Or. de

Muudatusettepanek 672
Teresa Riera Madurell

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) vähendada miinimumini võrgu ajutist 
või erakorralist ülekoormust, tingimusel et 
samaväärset liiki andmeedastust 
käsitletakse ühtmoodi, vältides alati, kui
võimalik, rakenduste, sisu, teenuste või 
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seadmete alusel diskrimineerivaid 
meetmeid.

Or. es

Muudatusettepanek 673
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

Paradoksaalsel moel saaksid algteksti sõnastuse kohaselt ettevõtjad ainult leevendada juba 
tekkinud ülekoormust, aga mitte võtta meetmeid ülekoormuse vältimiseks juba eos. Aktiivseid 
ja ennetavaid meetmeid ei tohiks välja jätta.

Muudatusettepanek 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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) vähendada miinimumini võrgu ajutist 
või erakorralist ülekoormust, tingimusel et 
igasugust andmeedastust käsitletakse 
ühtmoodi.

Or. en



AM\1013978ET.doc 103/212 PE526.176v01-00

ET

Muudatusettepanek 675
Jean-Pierre Audy

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

Or. fr

Muudatusettepanek 676
Edit Herczog

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 677
Petra Kammerevert

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
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Or. de

Muudatusettepanek 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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.

Riikide reguleerivad asutused
kontrollivad, kas tavad nende turul 
vastavad neile kriteeriumidele, eelkõige 
kas andmeedastuse mõistliku haldamise 
meetmed hõlmavad vaid selliste andmete 
töötlemist, mis on käesolevas lõikes 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikud ja proportsionaalsed. Selleks 
teevad nad eelkõige järgmist:
a) saavad volitused kontrollida 
korrapäraselt interneti andmeedastuse 
tavasid ja kasutuspõhimõtteid ja neist 
teavitada, et tagada võrgu neutraalsus, 
hinnata nimetatud tavade ja põhimõtete 
võimalikku mõju põhiõigustele, tagada 
piisava kvaliteediga teenus ja võrgu 
andmemahu nõuetekohane tase 
internetis. Teavitada tuleks avatud ja 
läbipaistval viisil ja aruanded tehakse 
üldsusele tasuta kättesaadavaks;
b) kehtestavad asjakohased, selged, 
avatud ja tõhusad menetlused võrgu 
neutraalsust käsitlevate kaebuste 
lahendamiseks. Selleks on kõigil 
internetikasutajatel õigus kasutada sellist 
kaebuste esitamise korda asjaomase 
asutuse juures;
c) vastavad kaebustele mõistliku aja 
jooksul ja on võimelised kasutama 
vajalikke meetmeid, et karistada võrgu 
neutraalsuse põhimõtte rikkumist.
Nendel asutustel peavad olema vajalikud
ressursid, et täita eespool nimetatud
kohustusi õigel ajal ja tõhusalt. Nad 
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jälgivad koostöös muude riikide pädevate 
asutustega ja Euroopa 
andmekaitseinspektoriga ka eriteenuste 
mõju kultuurilisele mitmekesisusele, 
konkurentsile ja innovatsioonile. Riikide 
reguleerivad asutused esitavad 
avalikkusele, komisjonile ja BERECile 
iga-aastase aruande teostatud järelevalve 
ja tähelepanekute kohta.
Pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös BERECiga sätestab 
komisjon suunised, milles määratakse 
kindlaks ühetaolised tingimused 
käesolevast artiklist riikide pädevatele 
asutustele tulenevate kohustuste 
rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 679
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

1. jaanuariks 2015 kehtestab BEREC 
pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga üldsuunised 
andmeedastuse mõistliku haldamise 
meetmete kohaldamiseks käesoleva artikli 
alusel. 

Or. en

Selgitus

Andmeedastuse mõistliku või vastuvõetava/vajaliku haldamise määratlus on ajas muutuv, sest 
tehnoloogia areneb jätkuvalt kiiresti ja suureneb võrgu andmemaht. Seepärast on soovitav, et
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suunised andmeedastuse mõistliku haldamise määratluse kohta koostavad (ja neid 
ajakohastavad) need, kes on turule kõige lähemal, s.o reguleerivad asutused, kes tegutsevad 
ühiselt BERECi kaudu.

Muudatusettepanek 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Andmeedastuse mõistlik haldamine 
hõlmab vaid selliste andmete töötlemist, 
mis on käesolevas lõikes sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud ja 
proportsionaalsed. Seetõttu on kõik 
andmekontrolli ja -analüüsi meetodid 
kooskõlas eraelu puutumatuse ja 
andmekaitsealase õigusega. Vaikeseades 
peaksid sellised meetodid ainult päises 
sisalduvat teavet uurima.

Or. en

Muudatusettepanek 681
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Andmeedastuse mõistlik haldamine 
hõlmab vaid selliste andmete töötlemist, 
mis on käesolevas lõikes sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud ja 
proportsionaalsed. Andmete töötlemine ei
paljasta teavet lõppkasutajate hangitava 
teabe sisu kohta.

Or. en
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Selgitus

Andmeedastusmeetmed ei põhine sekkuval sidekontrolli meetodil nagu andmepakettide 
süvaseire (Deep Packet Inspection – DPI). See säte on äärmiselt vajalik, et kaitsta Euroopa 
kodanike vabadusi seoses nende era- ja perekonnaelu puutumatuse austamise ja isikuandmete 
kaitsega vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitele 7 ja 8.

Muudatusettepanek 682
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmepakettide päiste kontrollimisest 
kaugemale ulatuvat pakettide 
kontrollimist ei tehta.

Or. de

Muudatusettepanek 683
Petra Kammerevert

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 32 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määratleda võimalikult 
täpselt artikli 23 lõike 5 kohaselt vajalikud 
kirjeldatud erandolukordade tehnilised 
kriteeriumid. Erandolukorrale tuleb 
esitada võimalikult kõrged nõudmised.

Or. de

Muudatusettepanek 684
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Elektroonilise side ettevõtjate poolt 
avalikkusele pakutavate 
internetiühenduse teenuste hinnad ei 
sõltu samade internetiühenduse teenuste 
kaudu kasutatavast või pakutavast 
internetisisust, rakendustest ega 
teenustest.

Or. en

Selgitus

See on kaitsemeede andmepiiri võimendamise stsenaariumi vastu, kus internetiteenuste 
pakkujal on avaliku internetiühenduse puhul väga madal andmepiir, aga eriteenuste jaoks 
võimaldab ta piiramatul hulgal andmeid. See muudatusettepanek põhineb Madalmaade
võrguneutraalsuse seadusel.

Muudatusettepanek 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Riikide reguleerivad asutused jälgivad 
hoolikalt ja tagavad, et lõppkasutajad 
saavad tõhusalt kasutada artikli 23 lõigetes 
1 ja 2 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 kahjusta kultuurilist 
mitmekesisust, meedia pluralismi ega 
innovatsiooni. Riikide reguleerivad
asutused jälgivad hoolikalt ka
andmeedastuse mõistliku haldamise 
meetmete kohaldamist ja tagavad 
kohaldamise kooskõlas artikli 23
lõikega 5, võttes täiel määral arvesse
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käesoleva artikli lõikes 2 ja direktiivi 
2002/22/EÜ artikli 21 lõikes 3 a sätestatud 
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 686
Françoise Castex

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 tagavad
hoolikalt, 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. Selleks teevad riikide pädevad 
reguleerivad asutused järgmist:

a) saavad volitused kontrollida 
korrapäraselt interneti andmeedastuse 
tavasid ja kasutuspõhimõtteid ja neist 
teavitada, et tagada võrgu neutraalsus, 
hinnata nimetatud tavade ja põhimõtete 
võimalikku mõju põhiõigustele, tagada 
piisava kvaliteediga teenus ja võrgu 
andmemahu nõuetekohane tase 
internetis. Teavitada tuleks avatud ja 
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läbipaistval viisil ja aruanded tehakse 
üldsusele tasuta kättesaadavaks; 
b) kehtestavad asjakohased, selged, 
avatud ja tõhusad menetlused võrgu 
neutraalsust käsitlevate kaebuste 
lahendamiseks. Selleks on kõigil 
internetikasutajatel õigus kasutada sellist 
kaebemenetlust asjaomase asutuse juures;
c) vastavad kaebustele mõistliku aja 
jooksul ja on võimelised kasutama 
vajalikke meetmeid, et karistada võrgu 
neutraalsuse põhimõtte rikkumist.
Nendel asutustel peavad olema vajalikud
ressursid, et täita eespool nimetatud
kohustusi õigeaegselt ja tõhusalt.
Nad jälgivad koostöös muude riikide 
pädevate asutustega ja Euroopa 
andmekaitseinspektoriga ka eriteenuste 
mõju kultuurilisele mitmekesisusele, 
konkurentsile ja innovatsioonile. Riikide 
reguleerivad asutused esitavad 
avalikkusele, komisjonile ja BERECile 
iga-aastase aruande teostatud järelevalve ja
tähelepanekute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 687
Amelia Andersdotter

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 tagavad
hoolikalt, 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 
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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.

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. Selleks teevad 
riikide pädevad reguleerivad asutused 
järgmist:
a) saavad volitused kontrollida 
korrapäraselt interneti andmeedastuse 
tavasid ja kasutuspõhimõtteid ja neist 
teavitada, et tagada võrgu neutraalsus, 
hinnata nimetatud tavade ja põhimõtete 
võimalikku mõju põhiõigustele, tagada 
piisava kvaliteediga teenus ja võrgu 
andmemahu nõuetekohane tase 
internetis. Teavitada tuleks avatud ja 
läbipaistval viisil ja aruanded tehakse 
üldsusele tasuta kättesaadavaks; 
b) kehtestavad asjakohased, selged, 
avatud ja tõhusad menetlused võrgu 
neutraalsust käsitlevate kaebuste 
lahendamiseks. Selleks on kõigil 
internetikasutajatel õigus kasutada sellist 
kaebemenetlust asjaomase asutuse juures;
c) vastavad kaebustele mõistliku aja 
jooksul ja on võimelised kasutama 
vajalikke meetmeid, et karistada võrgu 
neutraalsuse põhimõtte rikkumist.
Nendel asutustel peavad olema vajalikud
ressursid, et täita eespool nimetatud
kohustusi õigeaegselt ja tõhusalt.
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.

Or. en

Selgitus

Riikide reguleerivate asutuste roll tuleb täpsemalt määratleda, et tagada jõustamismehhanism
ja jõustada nõuetekohaselt võrgu neutraalsuse põhimõtet, tagada sõnavabadus ja kasutajate 
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teavitamine, samuti konkurents ja innovatsioon digitaalmajanduses. Euroopa 
andmekaitseinspektor peaks suutma jälgida, kuidas võivad eriteenused mõjutada Euroopa 
kodanike andmekaitset.

Muudatusettepanek 688
Ioannis A. Tsoukalas

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. Euroopa Komisjon ja 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 laialdaselt 
kättesaadaval mittediskrimineerivad 
internetiühenduse teenused, mille kvaliteet 
peegeldab tehnoloogia arengut ja mida ei 
kahjusta eriteenused. Üksikrakenduste, 
rakenduste liikide ja eriteenuste tegelikku
internetikiirust ja teenuse kvaliteeti tuleks
pidevalt jälgida ja kontrollida ning 
jälgimise järeldused tuleks teha avalikult
kättesaadavaks.

Euroopa Komisjon ja riikide reguleerivad 
asutused 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.

Or. en

Muudatusettepanek 689
Seán Kelly
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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. Euroopa Komisjon ja 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 laialdaselt 
kättesaadaval mittediskrimineerivad 
internetiühenduse teenused, mille kvaliteet 
peegeldab tehnoloogia arengut ja mida ei 
kahjusta eriteenused. Teenuse tegelikku 
kvaliteeti tuleks pidevalt jälgida, muu 
hulgas kontrollida olenevalt vajadusest 
üksikrakenduste, rakenduste kategooriate 
ja eriteenuste internetikiirust ja teenuse 
kvaliteeti. 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.

Or. en

Selgitus

Tähtis on pidevalt jälgida internetiteenuse kvaliteeti, sealhulgas hinnata korrapäraselt 
internetikiirust, et valdav osa kasutajaid saaks kasu pidevalt arenevast internetist ja et
tõenäoliselt eelseisvatel aastatel loodavaid uuendusi ei kahmataks ainult eri- või tasuliste 
teenuste alla.

Muudatusettepanek 690
Giles Chichester

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 

1. Kasutades oma artiklis 30 a sätestatud 
volitusi seoses artikliga 23, jälgivad riikide 
reguleerivad asutused hoolikalt, et jätkuvalt 
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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.

oleks kättesaadaval mittediskrimineerivad 
internetiühenduse teenused, mille kvaliteet 
peegeldab tehnoloogia arengut. Riikide 
reguleerivad asutused avaldavad teostatud 
järelevalve ja oma tähelepanekute kohta 
korrapäraselt aruandeid ja esitavad need
komisjonile ja BERECile.

Or. en

Selgitus

Kultuuriline mitmekesisus ei ole juriidiline mõiste ja seda ei saa mõõta objektiivselt ega 
järjepidevalt kõigis liikmesriikides. Samuti ei sobitu see ühegi riikide reguleerivate asutuste 
volitusega, millele reguleerivad asutused saaksid tugineda tuvastatud probleemide 
lahendamisel.

Muudatusettepanek 691
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 

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 artikli 2 teise 
lõigu punkti 14 kohased avatud
internetiühenduse teenused, mida ei 
kahjusta eriteenused. Nad jälgivad 
koostöös muude riikide pädevate 
asutustega ka eriteenuste mõju arvamus- ja 
teabevabadusele, keelelisele ja
kultuurilisele mitmekesisusele, 
meediavabadusele ja meedia pluralismile 
ning innovatsioonile. Riikide reguleerivad 
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tähelepanekute kohta. asutused esitavad komisjonile ja BERECile 
iga-aastase aruande teostatud järelevalve ja 
tähelepanekute kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 692
Angelika Niebler

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 keelelisele ja kultuurilisele 
mitmekesisusele, arvamus- ja 
teabevabadusele, meedia pluralismile ja
innovatsioonile. Riikide reguleerivad 
asutused esitavad komisjonile ja BERECile 
iga-aastase aruande teostatud järelevalve ja 
tähelepanekute kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riikide reguleerivad asutused jälgivad 1. Riikide reguleerivad asutused jälgivad 
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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.

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, 
konkurentsile ja innovatsioonile. Riikide 
reguleerivad asutused avaldavad teostatud 
järelevalve ja oma tähelepanekute kohta 
iga-aastase aruande ja esitavad selle 
komisjonile ja BERECile.

Or. en

Selgitus

Tuleks jälgida, kuidas suurendavad eriteenused konkurentsi turul. Aruanded peaksid olema 
avalikkusele kättesaadavad.

Muudatusettepanek 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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, et 
täidetakse artikli 23 lõiget 5 ning et 
jätkuvalt on kättesaadaval 
mittediskrimineerivad internetiühenduse 
teenused kooskõlas võrgu neutraalsuse 
põhimõttega, ja nende kvaliteet peegeldab 
tehnoloogia arengut ja neid ei kahjusta 
eriteenused. Nad jälgivad koostöös muude 
riikide pädevate asutustega ka eriteenuste 
mõju kultuurilisele mitmekesisusele ja 
innovatsioonile. Riikide reguleerivad 
asutused esitavad komisjonile ja BERECile 
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tähelepanekute kohta. iga-aastase aruande teostatud järelevalve ja 
tähelepanekute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 695
Jean-Pierre Audy

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 ja keelelisele
mitmekesisusele, meediavabadusele ja
mitmekesisusele ning innovatsioonile. 
Riikide reguleerivad asutused esitavad 
komisjonile ja BERECile iga-aastase 
aruande teostatud järelevalve ja 
tähelepanekute kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 696
Petra Kammerevert

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Avaliku elektroonilise side pakkujad 
on kohustatud kõikide artikli 23 lõike 5 
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kohaste erandolukordade tekke ning kõik 
igal üksikjuhul võetud andmeliikluse 
haldamise meetmed dokumenteerima ning 
neist viivitamatult riigi pädevale 
reguleerivale asutusele teatama.

Or. de

Muudatusettepanek 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 698
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 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.

välja jäetud
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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.

Or. de

Muudatusettepanek 699
Sabine Verheyen

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 

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 
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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.

nõuded ei mõju kahjulikult siseturu 
toimimisele. Riikide reguleerivad asutused 
võtavad täiel määral arvesse komisjoni 
märkusi või soovitusi ning edastavad 
komisjonile ja BERECile vastuvõetud 
nõuded. BEREC kehtestab ja töötab välja 
mõistliku andmeedastuse halduse 
kohaldamise üldeeskirjad tihedas 
koostöös komisjoni ja kõigi 
sidusrühmadega artikli 23 ja käesoleva 
artikli põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 700
Jean-Pierre Audy

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 

Enne selliste nõuete kehtestamist ja enne 
kui komisjonile esitatakse kokkuvõte, 
milles käsitletakse meetmete võtmise 
põhjuseid, kavandatavaid nõudeid ja 
kavandatavat tegevuskava, konsulteerivad 
riikide reguleerivad asutused aegsasti 
avalikkusele elektroonilise side 
pakkujatega. 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 
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reguleerivad asutused võtavad täiel määral 
arvesse komisjoni märkusi või soovitusi 
ning edastavad komisjonile ja BERECile 
vastuvõetud nõuded.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 701
Sabine Verheyen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 702
Sabine Verheyen

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
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Muudatusettepanek 703
Giles Chichester

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 kehtestab 
BEREC suunised, 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

Muudatusettepanek 704
Silvia-Adriana Ţicău

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 võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles määratakse kindlaks 
ühetaolised tingimused käesolevast artiklist 
riikide pädevatele asutustele tulenevate 
kohustuste rakendamiseks. Sellised 
delegeeritud õigusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikliga 32.

Or. ro

Muudatusettepanek 705
Róża Gräfin von Thun ja Hohenstein
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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 BERECiga konsulteerimist 
võtab komisjon 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. en

Selgitus

Vajalik on ühetaoline kohaldamine.

Muudatusettepanek 706
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad avaldavad, välja arvatud eraldi 
läbiräägitavate pakkumiste puhul, järgmise 
läbipaistva, võrreldava, piisava ja 
ajakohase teabe:

Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad avaldavad, välja arvatud eraldi 
läbiräägitavate pakkumiste puhul, järgmise 
läbipaistva, võrreldava, arusaadava,
piisava ja ajakohase teabe:

Or. it

Muudatusettepanek 707
Sabine Verheyen

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

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

d) nende poolt pakutavate teenuste 
kvaliteet;

Or. en

Muudatusettepanek 708
Jean-Pierre Audy

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, ning vahendid, mis on antud 
nimetatud lõppkasutaja käsutusse 
lepinguga hõlmatud ajavahemikuks, et ta 
saaks igal ajal tõhusalt kontrollida 
andmeside tegelikku kiirust alla- ja 
üleslaadimiseks ning muutusi andmeside 
kiiruses;

Or. fr

Muudatusettepanek 709
Petra Kammerevert

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, ning lõppkasutajatele igal 
ajal kättesaadavad vahendid, millega nad 
saavad üldtunnustatult reaalajas nende 
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käsutuses olevaid üles- ja allalaadimise 
kiirusi lepingu kehtivusajal ise jälgida;

Or. de

Muudatusettepanek 710
Sabine Verheyen

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 tagatud andmete 
allalaadimis- ja üleslaadimiskiirus 
tipptundidel;

Or. en

Muudatusettepanek 711
Petra Kammerevert

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iv) teave menetluste kohta, mille 
teenusepakkuja on kehtestanud 
võrguühenduses toimuva liikluse 
mõõtmiseks ja kohandamiseks, et hoida ära 
võrgu ülekoormatust, ning selle kohta, 
kuidas need menetlused võivad mõjutada 
teenusekvaliteeti ja isikuandmete kaitset; 
teave kõikide artikli 23 lõike 5 kohaste 
meetmete kohta; niisamuti tuleb esitada 
teave lõppkasutajatele igal ajal 
kättesaadavate vahendite kohta, millega 
nad saavad üldtunnustatult ja 
arusaadavalt teavet andmeliikluse 
mõõtmiseks ja kontrollimiseks 
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kasutatavate menetluste ja artikli 23 lõike 
5 kohaste meetmete kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 712
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iv) teave menetluste kohta, mille 
teenusepakkuja on kehtestanud 
võrguühenduses toimuva liikluse 
mõõtmiseks ja kohandamiseks, et hoida ära 
võrgu ülekoormatust, ning selle kohta, 
kuidas need menetlused võivad mõjutada 
teenusekvaliteeti ja isikuandmete kaitset; ja 
lõppkasutaja käsutusse antud vahendid, et 
tagada andmeside suuniste tõhus 
rakendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 713
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) side kontrollimeetodid, mida 
kasutatakse andmeedastuse haldamise 
meetmete jaoks ja mis on kehtestatud
artikli 23 lõikes 5 loetletud eesmärkidel,
ning nende mõju kasutajate eraelu 
puutumatuse ja andmekaitse õigusele.

Or. en
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Selgitus

See säte muudab raamistiku terviklikuks ja tagab paremini Euroopa kodanikele nende
õigused seoses nende eraelu puutumatuse austamise ja isikuandmete kaitsega vastavalt
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitele 7 ja 8.

Muudatusettepanek 714
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) side kontrollimeetodid, mida 
kasutatakse andmeedastuse haldamise 
meetmete jaoks ja mis on kehtestatud
artikli 23 lõikes 5 loetletud eesmärkidel,
ning nende mõju lõppkasutajate eraelu 
puutumatuse ja andmekaitse õigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 715
Patrizia Toia

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 standardseid ja avatud 
failivorminguid kasutades 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.
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Or. it

Muudatusettepanek 716
Silvia-Adriana Ţicău

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. Komisjon võib võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, 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 delegeeritud 
õigusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikliga 32.

Or. ro

Muudatusettepanek 717
Amelia Andersdotter

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 

3. Kasutajad 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 



AM\1013978ET.doc 129/212 PE526.176v01-00

ET

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.

toimub objektiivsete, läbipaistvate ja 
proportsionaalsete nõuete alusel, eriti 
võetakse arvesse sõltumatust üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvast ettevõtjast, 
arusaadava keele, avatud lähtekoodiga 
tarkvara ja üldsusele teadaoleva 
metoodika kasutamist, täieliku ja ajakohase 
teabe esitamist ning tõhusa kaebuste 
käsitlemise menetluse kohaldamist. Kui 
sertifitseeritud võrdlusvahendid ei ole turul 
tasuta 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 esitatud avatud vormingus 
ja tasuta kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Usaldusväärse võrdlemise jaoks peab olema võimalik vaadata läbi metoodika ja tarkvara 
rakendamist. Selleks, et võimaldada järelevalvet kõigi internetitoodete üle ja et keskmine
kasutaja saaks kinnitust oma internetitoote üle, tuleb esitada kokkulepitud kirjeldused ja need
vahendid peavad olema tasuta. Sõltumatute võrdlusvahendite loomiseks tuleb võrgu 
jälgimisandmed esitada avatud andmete põhimõttel, nt masinloetava standardse ja tasuta 
litsentsiga vahendi kaudu.

Muudatusettepanek 718
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad jagavad asjaomaste 
riigiasutuste taotluse korral 
lõppkasutajatele üldist huvi pakkuvat 
teavet tasuta, vajaduse korral samade 
vahendite kaudu, mida nad 
lõppkasutajatega suhtlemiseks tavaliselt 

välja jäetud
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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, 
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. de

Muudatusettepanek 719
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 720
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt e – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) soodustingimuste kasutamiseks vajalik 
miinimumkasutus või minimaalne kestus;

i) soodustingimuste kasutamiseks vajalik 
miinimumkasutus või minimaalne kestus. 
Minimaalne kestus ei tohi ületada 12 
kuud;

Or. ro

Muudatusettepanek 721
Sabine Verheyen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 722
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

3. Teenuste direktiivis 2002/22/EÜ 
sätestatud pakkujate teabekohustused, 
mida on täiendatud direktiiviga 
2009/136/EÜ, esitatakse selgel, 
arusaadaval ja kergesti kättesaadaval kujul 
lõppkasutaja asukohaliikmesriigi ametlikus 
keeles ja seda ajakohastatakse 
korrapäraselt. Ülekantavust ja 
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leppinud. Lõppkasutaja saab lepingu 
kirjaliku koopia.

tarbijasõbralikkust silmas pidades tuleb 
üleeuroopaliselt välja töötada ühtne 
vorming. See teave moodustab lepingu 
lahutamatu osa, mida võib muuta ainult 
juhul, kui lepingupooled on sõnaselgelt 
selles kokku leppinud.

Or. de

Muudatusettepanek 723
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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. Liikmesriigid võivad 
säilitada oma riiklikus õiguses või 
kehtestada selles keelenõuded
lepinguteabele, et oleks kindel, et teave on
kergesti arusaadav tarbijale või teistele 
lõppkasutajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 724
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud teave 3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud teave 
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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.

esitatakse selgel, arusaadaval ja kergesti 
kättesaadaval kujul lõppkasutaja 
asukohaliikmesriigi kõigis ametlikes 
keeltes 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.

Or. ro

Muudatusettepanek 725
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
milles täpsustatakse lõikes 2 nimetatud 
teavitamisnõuete üksikasjad. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

4. Komisjon võib võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles täpsustatakse lõikes 2 
nimetatud teavitamisnõuete üksikasjad. 
Sellised delegeeritud õigusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artiklis 32 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 726
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 
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esitatakse. Sellise mooduse abil tagatakse, 
et teatava kasutusperioodi kogukulud ei 
ületaks ilma lõppkasutaja nõusolekuta 
lõppkasutaja kindlaksmääratud rahalist 
ülempiiri.

esitatakse. Arve esitatakse liikmesriigi 
vääringus või euroalasse kuuluvate 
liikmesriikide puhul eurodes. Sellise 
mooduse abil tagatakse, et teatava 
kasutusperioodi kogukulud ei ületaks ilma 
lõppkasutaja nõusolekuta lõppkasutaja 
kindlaksmääratud rahalist ülempiiri.

Or. ro

Muudatusettepanek 727
Ioannis A. Tsoukalas

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, ning võimalust kontrollida oma 
andmeteenuste kasutust. Sellise mooduse 
abil tagatakse, et teatava kasutusperioodi 
kogukulud ei ületaks ilma lõppkasutaja 
nõusolekuta lõppkasutaja 
kindlaksmääratud rahalist ülempiiri.

Or. en

Muudatusettepanek 728
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tarbijate ja üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate vahel sõlmitavate 
lepingute miinimumkestus ei ületa 24

1. Tarbijate ja üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate vahel sõlmitavate 
lepingute miinimumkestus ei ületa 12
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kuud. Üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad pakuvad 
lõppkasutajatele võimalust sõlmida leping, 
mille maksimaalne kestus on 12 kuud.

kuud. Üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad pakuvad 
lõppkasutajatele nende taotlusel ka 
võimalust sõlmida leping, mille 
maksimaalne kestus on 12 kuud.

Or. ro

Muudatusettepanek 729
Paul Rübig

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 
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.

2. Tarbijatel ja muudel lõppkasutajatel, 
välja arvatud juhul, kui nad on kokku 
leppinud teisiti, on õigus lõpetada leping 
ühekuulise etteteatamistähtajaga, 
tingimusel, et lepingu minimaalne 
kehtivusaeg on lõppenud. 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. de

Selgitus

Selleks et tagada telekommunikatsiooniettevõtjatele vajalikul tasemel õigus-, planeerimis- ja 
investeerimiskindlus, peab olema tagatud kindel lepingu minimaalne kehtivusaeg. 
Kuuekuuline piirang kaotaks reaalselt lepingu minimaalse kehtivusaja mõtte.

Muudatusettepanek 730
Silvia-Adriana Ţicău



PE526.176v01-00 136/212 AM\1013978ET.doc

ET

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 
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.

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

Muudatusettepanek 731
Teresa Riera Madurell

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 
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.

2. Tarbijatel ja muudel lõppkasutajatel, 
välja arvatud juhul, kui nad on kokku 
leppinud teisiti, on õigus lõpetada leping 
ühekuulise etteteatamistähtajaga pärast
lepingu sõlmimist. 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.
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Or. es

Muudatusettepanek 732
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

3. Kui lepingud või riiklikud õigusaktid 
näevad ette lepinguperioodi automaatse 
pikenemise, teavitab üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuv ettevõtja 
lõppkasutajat sellest kirjalikult 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.

Or. ro

Muudatusettepanek 733
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. 

4. Lõppkasutajal on õigus lõpetada leping 
lisatasudeta pärast seda, kui talle on 
teatatud üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuva ettevõtja kavandatud 
lepingutingimuste muutmisest. 
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.
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Lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis.

Or. de

Selgitus

Status quo taastamine.

Muudatusettepanek 734
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

4. Lõppkasutajal on õigus lõpetada leping 
lisatasudeta pärast seda, kui talle on 
teatatud üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuva ettevõtja ühepoolsest kavatsusest 
muuta lepingutingimusi, tingimusel, et 
kavandatavate muudatustega kaasneb 
negatiivne mõju tarbijale. 
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.

Or. de

Selgitus

Tarbijale peab jääma võimalus oma leping lõpetada, kuid seda ainult tingimustel, mis 
mõjutavad lepingut negatiivselt ega põhine vastastikusel nõusolekul. Kui lõppkasutajatel 
oleks võimalus leping lõpetada ka nende jaoks lepingule positiivset mõju avaldavatel 
tingimustel, tooksid need meelevaldsed tegutsemisvõimalused ettevõtjatele kaasa ebakindluse 
kavandamisel ja investeerimisel.

Muudatusettepanek 735
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

4. Lõppkasutajal on õigus lõpetada leping 
lisatasudeta pärast seda, kui talle on 
teatatud üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuva ettevõtja kavandatud 
teenusekvaliteedi või 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.

Or. ro

Muudatusettepanek 736
Silvia-Adriana Ţicău

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. 

Or. ro
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Muudatusettepanek 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

3. Numbri teisaldamine ja sellele järgnev 
aktiveerimine toimub võimalikult lühikese 
aja jooksul, mis ei ületa nelja tööpäeva. 
Selleks et piirata selliste juhtude arvu, kus 
ülekantavuse taotlus lükatakse tagasi või 
selle täitmisest keeldutakse, peab üleandev 
teenusepakkuja keeldumist selgelt ja 
üksikasjalikult põhjendama. 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.

Or. it

Muudatusettepanek 738
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 viivitus või 
kuritarvitamine puudutab.

6. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad, kes viivitavad 
vahetusprotsessiga või seda kuritarvitavad, 
jättes sealhulgas õigeaegselt andmata 
teisaldamist käsitleva vajaliku teabe, on 
kohustatud maksma lõppkasutajatele, keda 
selline viivitus või kuritarvitamine 
puudutab, tekkinud kahjuga võrdelist 
hüvitist. Seejuures tuleb teisaldatavuse 
ülekandmisel arvesse võtta võimalikke 
tasumata arveid ning samuti peab jääma 
suhteline võimalus teisaldatavuse 
ülekandmisega viivitada.
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Or. de

Muudatusettepanek 739
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 a
Üldiste põhimõtete kohaldamine 

infoühiskonna teenuste pakkujatele
Riikide järelevalveasutused tagavad, et 
infoühiskonna teenuste pakkujad järgivad 
oma teenuste osutamisel läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja platvormide 
avatuse põhimõtteid, sealhulgas pakkuja 
vahetamise hõlbustamise, 
koostalitlusvõime, rakenduste ja andmete 
teisaldatavuse ning neutraalsuse 
põhimõtet sisu digitaalsel otsimisel.

Or. de

Muudatusettepanek 740
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 a
Üldiste põhimõtete kohaldamine 

infoühiskonna teenuste pakkujatele
Riikide järelevalveasutuste abil tagatakse, 
et ei kahjustataks riikide tarbijate õigusi. 
Infoühiskonna teenuste pakkujad 
järgivad oma teenuste osutamisel 
läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtteid, sealhulgas pakkuja 
vahetamise hõlbustamise, 
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koostalitlusvõime ning neutraalsuse 
põhimõtet sisu digitaalsel otsimisel. 

Or. de

Muudatusettepanek 741
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 a
Üldiste põhimõtete ja õigusaktide 

kohaldamine infoteenuste osutajatele
Riigi reguleeriv asutus tagab, et 
infoteenuste osutaja järgib samu 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
platvormide avatuse põhimõtteid, mis 
hõlmavad muu hulgas pakkuja 
vahetamise lihtsust, koostalitlusvõimet, 
kõigi osapoolte vahelist sidet, rakenduste 
ja andmete teisaldatavust ning 
otsinguneutraalsust.

Or. de

Muudatusettepanek 742
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V a peatükk (uus)
Avatus ja läbipaistvus
Artikkel 30 a (uus). Avatust ja 
läbipaistvust käsitlevate üldiste 
põhimõtete kohaldamine infoühiskonna 
teenuste pakkujatele
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Riikide reguleerivad asutused tagavad, et 
infoühiskonna teenuste pakkujad järgivad 
oma teenuste osutamisel läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja platvormide 
avatuse põhimõtteid, sealhulgas pakkuja 
vahetamise hõlbustamise, 
koostalitlusvõime, kõigi osapoolte vahelise 
andmete edastamise, rakenduste ja 
andmete ülekantavuse ning 
otsinguneutraalsuse põhimõtet.

Or. de

Selgitus

Alates ELi õigusraamistiku vastuvõtmisest (2002) on telekommunikatsiooniturg 
märkimisväärselt muutunud. Seda iseloomustab nüüd varem eraldiseisvate tavapäraste 
telekommunikatsiooni- ja internetiteenuste pakkujate turgude lähendamine. Selleks et 
säilitada ühtsed tarbijaõigused, läbipaistvuse eeskirjad ja sideteenuste kasutamisel 
privaatsus, peaksid tavapärastele telekommunikatsiooniteenustele kohalduvad eeskirjad 
kehtima ka internetiteenuse pakkujate teenuste kohta.

Muudatusettepanek 743
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa elektroonilise side ettevõtjate 
puhul määratakse karistused vastavalt II 
peatükile, võttes arvesse riikide 
reguleerivate asutuste asjaomaseid 
pädevusvaldkondi päritoluliikmesriigis ja 
vastuvõtvas liikmesriigis.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 744
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjonile antakse viieks aastaks
alates [käesoleva määruse jõustumise 
kuupäev] õigus võtta vastu artikli 17 lõikes 
2 ja artikli 19 lõikes 5 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

Komisjon koostab volituste delegeerimise 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase perioodi lõppu. Volituste 
delegeerimise periood pikeneb 
automaatselt sama pikaks ajaks, välja 
arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab pikendamise kohta 
vastuväiteid hiljemalt kolm kuud enne iga 
perioodi lõppu.

Or. ro

Muudatusettepanek 745
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 746
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 747
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 748
Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 10 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklisse 10 lisatakse uus lõige 6 a:
„Riigi reguleeriv asutus teavitab BERECit
igast meetmest, mida ta on võtnud lõigete 
5 ja 6 kohaselt”.

Or. en

Muudatusettepanek 749
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 a
Direktiivi 2002/19/EÜ muutmine

Direktiivi 2002/19/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
Artikli 13 lõikesse 2 a (uus) lisatakse 
järgmine lõik:
„Kui riigi reguleeriv asutus kaalub, kas 
kehtestada või mitte või säilitada 
hulgimüügitasandi juurdepääsule 
järgmise põlvkonna võrgule 
hinnapiirangud vastavalt lõikele 1, siis ta 
võtab arvesse konkurentsitingimusi
jaemüügiturul. Kui hulgimüügitasandil 
on kehtestatud tõhus kaitse 
diskrimineerimise eest ja tõendatav
hinnapiirang kas tänu 
infrastruktuuripõhisele konkurentsile 
konkureerivate järgmise põlvkonna
püsivõrgu või traadita võrkude tõttu või
tänu reguleeritud juurdepääsule 
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vaskpaar-juurdepääsuvõrgu toodetele, 
kaotab riigi reguleeriv asutus 
hinnapiirangu hulgimüügitasandi 
juurdepääsule järgmise põlvkonna 
võrkudele.”

Or. en

Selgitus

Hindade reguleerimine on õigustatud ainult siis, kui lõppkasutajaid tuleb kaitsta monopoolse
hinnakujunduse eest, s.o pideva kitsaskoha puhul, millele ei kohaldata hinnapiiranguid ei 
konkureerivate jaemüügipakkumiste ega muu võrgu reguleeritud pakkumiste kaudu. Selle 
põhimõtte kinnistamine ELi õigusesse annab hädavajalikku õiguskindlust.

Muudatusettepanek 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 a (uus)
Otsus nr 243/2012/EL
Artikkel 15 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 34 a
Otsusega nr 243/2012/EL seotud 

muudatusettepanekud
Artikli 15 kolmandat lõiku muudetakse 
järgmiselt:

„Artikkel 15 „Aruannete esitamine ja läbivaatamine
Aruannete esitamine ja läbivaatamine Hiljemalt 10. aprilliks 2014 esitab 

komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva otsuse alusel 
toimunud tegevusest ja võetud meetmetest.

Hiljemalt 10. aprilliks 2014 esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva otsuse alusel 
toimunud tegevusest ja võetud meetmetest.

Liikmesriigid edastavad komisjonile kogu 
teabe, mis on vajalik käesoleva otsuse 
rakendamise läbivaatamiseks.

Liikmesriigid edastavad komisjonile kogu 
teabe, mis on vajalik käesoleva otsuse 
rakendamise läbivaatamiseks.

Komisjon vaatab käesoleva otsuse 
rakendamise läbi 31. detsembriks 2015. 
Läbivaatamine peab sisaldama järgmist:
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Komisjon vaatab käesoleva otsuse 
rakendamise läbi 31. detsembriks 2015.

Ühtset ajakava, kus määratakse 
lõppkuupäev, millal Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) 
tasandil mobiilse lairibaside jaoks 
kindlaksmääratud sagedusalad, näiteks 
700 MHz, 1,5 GHz ja 3,8–4,2 GHz 
vabastatakse ja ühtlustatakse mobiilse 
lairibaühenduse kasutamiseks kõigis ELi 
liikmesriikides, järgides samal ajal 
Euroopa Komisjoni hindamise tulemusi 
kooskõlas artikliga 6.5.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:ET:PDF)

Muudatusettepanek 751
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„c) elektroonilised sideteenused –
osutatavad teenused, mis seisnevad 
signaalide edastamises elektrooniliste 
sidevõrkude kaudu, kaasa arvatud 
telekommunikatsiooniteenused ja 
ülekandeteenused ringhäälinguks 
kasutatavates võrkudes ning teenused, mis 
võimaldavad ja pakuvad sidet, kuid välja 
arvatud teenused, mille esmane eesmärk 
on elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
abil edastatava sisu pakkumine ja 
redigeeriv kontrollimine; siia hulka ei 
kuulu direktiivi 98/34/EÜ artiklis 1 
määratletud infoühiskonna teenused – ka 
siis, kui need põhinevad andmete 
elektrooniliste sidevõrkude kaudu 
edastamise põhimõttel –, millel puudub 
põhiline kommunikatiivne iseloom;”

Or. de
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Muudatusettepanek 752
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 2 – punkt c

Present text Muudatusettepanek

1 a) Artikli 2 punkti c muudetakse 
järgmiselt:

„c) elektrooniline sideteenus – tavaliselt 
tasu eest osutatav teenus, mis seisneb 
tervikuna või peamiselt signaalide 
edastamises elektrooniliste sidevõrkude 
kaudu, kaasa arvatud 
telekommunikatsiooniteenused ja 
ülekandeteenused ringhäälinguks 
kasutatavates võrkudes, ning välja arvatud 
teenused, mis pakuvad või mille abil 
teostatakse elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste abil edastatava sisu redigeerimist; 
elektrooniliste sideteenuste hulka ei kuulu
direktiivi 98/34/EÜ artiklis 1 määratletud 
infoühiskonna teenused, mis ei seisne 
tervikuna või peamiselt signaalide 
edastamises elektrooniliste sidevõrkude 
kaudu;”

„c) elektrooniline sideteenus – teenus, mis 
seisneb signaalide edastamises 
elektrooniliste sidevõrkude kaudu, kaasa 
arvatud telekommunikatsiooniteenused ja 
teenused, mis võimaldavad või pakuvad 
sidet, ning ülekandeteenused 
ringhäälinguks kasutatavates võrkudes, 
välja arvatud teenused, mille peamine 
eesmärk on pakkuja redigeeriva kontrolli 
all oleva meediasisu pakkumine
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
kaudu; elektrooniliste sideteenuste hulka ei 
kuulu direktiivi 98/34/EÜ artiklis 1 
määratletud infoühiskonna teenused, millel 
puudub ka siis, kui need põhinevad
signaalide edastamisel elektrooniliste 
sidevõrkude kaudu, oluline 
kommunikatiivne iseloom;”

Or. de

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:DE:PDF)

Selgitus

Elektrooniliste sideteenuste määratluse laiendamine on vajalik sellepärast, et 2002. aastast 
pärinev määratlus on vananenud ning praegu tegutsevad tavapärased 
telekommunikatsioonioperaatorid ja OTT-teenuste pakkujad ühel turul.

Muudatusettepanek 753
Edit Herczog
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 2 – punkt c 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikli 2 punkti c muudetakse järgmiselt:
„elektrooniline sideteenus” − tavaliselt 

tasu eest osutatav teenus, mis seisneb 
tervikuna või peamiselt signaalide 
edastamises elektrooniliste sidevõrkude 
kaudu, kaasa arvatud 
telekommunikatsiooniteenused ja 
edastusteenused ringhäälinguks 
kasutatavates võrkudes, ning välja arvatud 
teenused, mis pakuvad või mille abil 
teostatakse elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste abil edastatava sisu redigeerimist; 
elektrooniliste sideteenuste hulka ei kuulu 
direktiivi 98/34/EÜ artiklis 1 määratletud 
infoühiskonna teenused, mis ei seisne 
tervikuna või peamiselt signaalide 
edastamises elektrooniliste sidevõrkude 
kaudu.”

„elektrooniline sideteenus” − teenus, mis 
seisneb signaalide edastamises 
elektrooniliste sidevõrkude kaudu, kaasa 
arvatud telekommunikatsiooniteenused,
edastusteenused ringhäälinguks 
kasutatavates võrkudes ja IP-protokollil 
põhinevad asendustes, kus kasutatakse 
rakendusi ja teenusplatvorme, ning välja 
arvatud teenused, mis pakuvad või mille 
abil teostatakse elektrooniliste sidevõrkude 
ja -teenuste abil edastatava sisu 
redigeerimist; elektrooniliste sideteenuste 
hulka ei kuulu direktiivi 98/34/EÜ artiklis 
1 määratletud infoühiskonna teenused, mis 
ei seisne tervikuna või peamiselt signaalide 
edastamises elektrooniliste sidevõrkude 
kaudu ja ei asenda neid.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:EN:PDF)

Selgitus

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.
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Muudatusettepanek 754
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– a) lõike 1 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

1. Kui artikli 7 lõike 3 kohase kavandatud 
meetme eesmärk on kehtestada, muuta või 
tühistada ettevõtja kohustus vastavalt 
artiklile 16 koostoimes direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev 
direktiiv) artiklitega 5 ja 9–13 ning 
direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse 
direktiiv) artikliga 17, võib komisjon 
käesoleva direktiivi artikli 7 lõikes 3 
sätestatud ühekuulise tähtaja jooksul 
teatada asjaomasele riigi reguleerivale 
asutusele ja BERECile põhjused, miks ta 
arvab, et meetme eelnõu oleks takistuseks 
ühtsele turule, või et tal on tõsiseid 
kahtlusi selle ühenduse õigusele 
vastavuse osas , võttes vajaduse korral 
arvesse käesoleva direktiivi artikli 19 lõike 
1 kohaselt vastu võetud soovitusi, mis 
käsitlevad käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide erisätete ühtlustatud 
kohaldamist. Sellisel juhul ei võeta 
meetme eelnõu vastu veel kolme kuu 
jooksul alates komisjoni teate saamisest.
’

Or. en

Selgitus

Selleks, et vältida kahjulikku mõju lõppkasutajatele, on vaja taaskinnitada riiklike 
ametiasutuste pädevus seoses käesolevas direktiivis ja teistes eri direktiivides sisalduvate 
erisätete rakendamise ühtlustamise ülesandega.
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Muudatusettepanek 755
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– a) lõike 1 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

1. Kui artikli 7 lõike 3 kohase kavandatud 
meetme eesmärk on kehtestada, muuta või 
tühistada ettevõtja kohustus vastavalt 
artiklile 16 koostoimes direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev 
direktiiv) artiklitega 5 ja 9–13 ning 
direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse 
direktiiv) artikliga 17, võib komisjon 
käesoleva direktiivi artikli 7 lõikes 3 
sätestatud ühekuulise tähtaja jooksul 
teatada asjaomasele riigi reguleerivale 
asutusele ja BERECile põhjused, miks ta 
arvab, et meetme eelnõu oleks takistuseks 
ühtsele turule, või et tal on tõsiseid 
kahtlusi selle ühenduse õigusele 
vastavuse osas , võttes vajaduse korral 
arvesse käesoleva direktiivi artikli 19 lõike 
1 kohaselt vastu võetud soovitusi, mis 
käsitlevad käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide erisätete ühtlustatud 
kohaldamist. Sellisel juhul ei võeta 
meetme eelnõu vastu veel kolme kuu 
jooksul alates komisjoni teate saamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 756
Giles Chichester
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– a) lõike 1 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

1. Kui artikli 7 lõike 3 kohase kavandatud 
meetme eesmärk on kehtestada, muuta või 
tühistada ettevõtja kohustus vastavalt 
artiklile 16 koostoimes direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev 
direktiiv) artiklitega 5 ja 9–13 ning 
direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse 
direktiiv) artikliga 17, võib komisjon 
käesoleva direktiivi artikli 7 lõikes 3 
sätestatud ühekuulise tähtaja jooksul 
teatada asjaomasele riigi reguleerivale 
asutusele ja BERECile põhjused, miks ta 
arvab, et meetme eelnõu oleks takistuseks 
ühtsele turule, või et tal on tõsiseid 
kahtlusi selle ühenduse õigusele 
vastavuse osas , võttes vajaduse korral 
arvesse käesoleva direktiivi artikli 19 lõike 
1 kohaselt vastu võetud soovitusi, mis 
käsitlevad käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide erisätete ühtlustatud 
kohaldamist. Sellisel juhul ei võeta 
meetme eelnõu vastu veel kolme kuu 
jooksul alates komisjoni teate saamisest.
’

Or. en

Muudatusettepanek 757
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– a) lõike 1 esimese ja teise lõigu vahele 
lisatakse järgmine lõik:

välja jäetud

Otsustamaks, kas teataval turul on 
omadused, mis võivad õigustada 
regulatiivsete eelkohustuste kehtestamist, 
mistõttu tuleks see turg soovitusse lisada, 
võtab komisjon eelkõige arvesse vajadust 
kõikjal liidus ühtlustatud reguleerimise 
järele, vajadust edendada lõppkasutajate 
huvides ja liidu majanduse üldise 
konkurentsivõime nimel tõhusaid 
investeeringuid ja innovatsiooni ning 
asjaomase turu asjakohasust ning muid 
selliseid tegureid, nagu jaemüügi tasandil
valitsev infrastruktuuripõhine konkurents 
ning lõppkasutajatele pakutavate toodete 
hinna-, valikuvõimaluste ja 
kvaliteedikonkurents. Komisjon võtab 
arvesse kõiki asjakohaseid 
konkurentsipiiranguid, sõltumata sellest, 
kas neid piiranguid seadvaid võrke, 
teenuseid või rakendusi käsitatakse 
elektrooniliste sidevõrkude, elektroonilise 
side teenuste või muud liiki teenuse või 
rakendusena, mis on lõppkasutaja 
seisukohast võrreldavad, et määrata 
kindlaks, kas liidus üldiselt või 
märkimisväärses osas sellest on 
kumulatiivselt täidetud järgmised kolm 
kriteeriumi:
a) tugevate ja alaliste struktuursete, 
õiguslike või reguleerivate turutõkete 
olemasolu;
b) turustruktuur ei võimalda tõhusa 
konkurentsi saavutamist asjakohase 
ajavahemiku jooksul, võttes arvesse 
turutõketega seotud infrastruktuuripõhise 
ja muu konkurentsi olukorda;
c) ainult konkurentsiõiguse kohaldamine 
ei ole piisav väljaselgitatud turuhäirete 
kõrvaldamiseks.
’
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Or. en

Selgitus

Selleks et vältida kahjulikku mõju lõppkasutajatele, on vaja vältida konkurentsieeskirjade 
pehmendamist liikmesriikides.

Muudatusettepanek 758
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt 3 – punkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– a) lõike 1 esimese ja teise lõigu vahele 
lisatakse järgmine lõik:

välja jäetud

Otsustamaks, kas teataval turul on 
omadused, mis võivad õigustada 
regulatiivsete eelkohustuste kehtestamist, 
mistõttu tuleks see turg soovitusse lisada, 
võtab komisjon eelkõige arvesse vajadust 
kõikjal liidus ühtlustatud reguleerimise 
järele, vajadust edendada lõppkasutajate 
huvides ja liidu majanduse üldise 
konkurentsivõime nimel tõhusaid 
investeeringuid ja innovatsiooni ning 
asjaomase turu asjakohasust ning muid 
selliseid tegureid, nagu jaemüügi tasandil 
valitsev infrastruktuuripõhine konkurents 
ning lõppkasutajatele pakutavate toodete 
hinna-, valikuvõimaluste ja 
kvaliteedikonkurents. Komisjon võtab 
arvesse kõiki asjakohaseid 
konkurentsipiiranguid, sõltumata sellest, 
kas neid piiranguid seadvaid võrke, 
teenuseid või rakendusi käsitatakse 
elektrooniliste sidevõrkude, elektroonilise 
side teenuste või muud liiki teenuse või 
rakendusena, mis on lõppkasutaja 
seisukohast võrreldavad, et määrata 
kindlaks, kas liidus üldiselt või 
märkimisväärses osas sellest on 
kumulatiivselt täidetud järgmised kolm 
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kriteeriumi:
a) tugevate ja alaliste struktuursete, 
õiguslike või reguleerivate turutõkete 
olemasolu;
b) turustruktuur ei võimalda tõhusa 
konkurentsi saavutamist asjakohase 
ajavahemiku jooksul, võttes arvesse 
turutõketega seotud infrastruktuuripõhise 
ja muu konkurentsi olukorda;
c) ainult konkurentsiõiguse kohaldamine 
ei ole piisav väljaselgitatud turuhäirete 
kõrvaldamiseks.
’

Or. en

Muudatusettepanek 759
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– a) lõike 1 esimese ja teise lõigu vahele 
lisatakse järgmine lõik:

välja jäetud

Otsustamaks, kas teataval turul on 
omadused, mis võivad õigustada 
regulatiivsete eelkohustuste kehtestamist, 
mistõttu tuleks see turg soovitusse lisada, 
võtab komisjon eelkõige arvesse vajadust 
kõikjal liidus ühtlustatud reguleerimise 
järele, vajadust edendada lõppkasutajate 
huvides ja liidu majanduse üldise 
konkurentsivõime nimel tõhusaid 
investeeringuid ja innovatsiooni ning 
asjaomase turu asjakohasust ning muid 
selliseid tegureid, nagu jaemüügi tasandil 
valitsev infrastruktuuripõhine konkurents 
ning lõppkasutajatele pakutavate toodete 
hinna-, valikuvõimaluste ja 
kvaliteedikonkurents. Komisjon võtab 
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arvesse kõiki asjakohaseid 
konkurentsipiiranguid, sõltumata sellest, 
kas neid piiranguid seadvaid võrke, 
teenuseid või rakendusi käsitatakse 
elektrooniliste sidevõrkude, elektroonilise 
side teenuste või muud liiki teenuse või 
rakendusena, mis on lõppkasutaja 
seisukohast võrreldavad, et määrata 
kindlaks, kas liidus üldiselt või 
märkimisväärses osas sellest on 
kumulatiivselt täidetud järgmised kolm 
kriteeriumi:
a) tugevate ja alaliste struktuursete, 
õiguslike või reguleerivate turutõkete 
olemasolu;
b) turustruktuur ei võimalda tõhusa 
konkurentsi saavutamist asjakohase 
ajavahemiku jooksul, võttes arvesse 
turutõketega seotud infrastruktuuripõhise 
ja muu konkurentsi olukorda;
c) ainult konkurentsiõiguse kohaldamine 
ei ole piisav väljaselgitatud turuhäirete 
kõrvaldamiseks.
’

Or. en

Muudatusettepanek 760
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 1
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Artikli 1 lõikesse 1 lisatakse kolmas 
lõik:

välja jäetud

„Käesolevat määrust kohaldatakse liidus 
nende lõppkasutajatele pakutavate 
rändlusteenuste suhtes, mille riigisiseste 
teenuste pakkuja on liikmesriigis asuv 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuv 
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ettevõtja.”

Or. en

Muudatusettepanek 761
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 1
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse liidus 
nende lõppkasutajatele pakutavate 
rändlusteenuste suhtes, mille riigisiseste 
teenuste pakkuja on liikmesriigis asuv 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuv 
ettevõtja.

Käesolevat määrust kohaldatakse liidus 
nende lõppkasutajatele pakutavate 
reguleeritud rändlusteenuste suhtes, mille 
riigisiseste teenuste pakkuja on 
liikmesriigis asuv üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuv ettevõtja.

Or. en

Muudatusettepanek 762
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 2
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt r (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artikli 2 lõikesse 2 lisatakse punkt r: välja jäetud
r) „kahe- või mitmepoolne rändlusleping” 
− rändlusteenuse pakkujate vaheline 
kaubandus- või tehniline leping (või mitu 
sellist lepingut), mis võimaldab 
virtuaalselt laiendada koduvõrgu leviala 
ning kõigil rändlusteenuse pakkujatel 
jätkusuutlikult osutada jaemüügi tasandil 
reguleeritud rändlusteenuseid sama 
hinnaga kui nende riigisisesed 
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mobiilsideteenused.”

Or. en

Muudatusettepanek 763
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 3
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Artiklisse 4 lisatakse lõige 7: välja jäetud
7. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
rändlusteenuse pakkujate suhtes, kes 
osutavad vastavalt artiklile 4a jaemüügi 
tasandil reguleeritud rändlusteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 764
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 3
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
rändlusteenuse pakkujate suhtes, kes 
osutavad vastavalt artiklile 4a jaemüügi 
tasandil reguleeritud rändlusteenuseid.

7. Käesolev artikkel kaotab rändlustasude 
kaotamisega kehtivuse.

Or. de

Muudatusettepanek 765
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 3
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat artiklit ei kohaldata 
rändlusteenuse pakkujate suhtes, kes 
osutavad vastavalt artiklile 4a jaemüügi 
tasandil reguleeritud rändlusteenuseid.

Käesolev artiklit kohaldatakse 30. juunini 
2016.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tõttu on rändlusteenuste eraldi müük Euroopas turu ebakindlusest 
tingituna tegelikult takerdunud – see olukord ei muutu enne, kui muudatusettepanek vastu 
võetakse. Kui rändlustasud kaotatakse, nagu soovitas raportöör, ei ole teenuste lahutamise 
vahenditel enam otstarvet, mistõttu teenusepakkujatelt ei tohiks nõuda selleks oma ressursside 
kasutamist.

Muudatusettepanek 766
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 4 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 767
Róża Gräfin von Thun ja Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 4 a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 768
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat artiklit kohaldatakse nende 
rändlusteenuse pakkujate suhtes, kes

1. Rändlusteenuse pakkujatel on õigus 
piirata jaemüügi tasandil reguleeritud 
rändlusteenuste tarbimist vastuvõetaval 
määral koduteenustes, viidates mõistliku 
kasutamise kriteeriumile. 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 26 lõike 1 punktile b ja 
lisab selle vastavalt nimetatud määruse 
artikli 26 lõike 1 punktidele b ja c oma 
lepingutesse, üksikasjaliku teabe selle 
kohta, kuidas kohaldatakse mõistliku 
kasutamise kriteeriume, koos asjaomase 
jaemüügipaketi peamiste 
hinnaelementide, mahu ja muude 
parameetritega.

2. 31. detsembriks 2014 kehtestab BEREC 
pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga üldsuunised 
mõistliku kasutamise kriteeriumide 
kohaldamiseks jaemüügi tasandi 
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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.
3. 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. 

Or. en

Muudatusettepanek 769
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4
Määrus nr 531/2012
Artikkel 4 a – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

välja jäetud
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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.

Or. ro

Muudatusettepanek 770
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4
Määrus nr 531/2012
Artikkel 4 a – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

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.



PE526.176v01-00 164/212 AM\1013978ET.doc

ET

tasakaalustamata liikluse puhul.

Or. ro

Muudatusettepanek 771
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 6a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

31. detsembriks 2016 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.

Or. de

Muudatusettepanek 772
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4
Määrus nr 531/2012
Artikkel 4 a – lõige 2 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Riigi pädev reguleeriv asutus tagab, et ei 
kohaldata põhjendamatuid tingimusi.

Or. ro

Muudatusettepanek 773
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Artiklile 5 lisatakse järgmine lõige 7:
„7. Käesolev artikkel kaotab 
rändlustasude kaotamisega kehtivuse.”

Or. de

Muudatusettepanek 774
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Artiklisse 5 lisatakse lõige 7:
„7. Käesolevat artiklit kohaldatakse 30. 
juunini 2016.aastal.”

Or. en
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Selgitus

Komisjoni ettepaneku tõttu on rändlusteenuste eraldi müük Euroopas turu ebakindlusest 
tingituna tegelikult takerdunud – see olukord ei muutu enne, kui muudatusettepanek vastu 
võetakse. Kui rändlustasud kaotatakse, nagu soovitas raportöör, ei ole teenuste lahutamise 
vahenditel enam otstarvet, mistõttu teenusepakkujatelt ei tohiks nõuda selleks oma ressursside 
kasutamist.

Muudatusettepanek 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) Lisatakse järgmine artikkel:
Artikkel 6 a
Jaehindade kaotamine
Alates 1. juulist 2016 ei nõua 
rändlusteenuse osutajad 
rändlusklientidelt riigisiseste 
mobiilsideteenuste tasudega võrreldes 
mingit lisatasu mis tahes alustatud või 
vastu võetud reguleeritud rändluskõne, 
mis tahes saadetud reguleeritud SMS 
rändlussõnumi, mis tahes saadetud 
reguleeritud MMS rändlussõnumi või mis 
tahes kasutatud reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste eest, või üldist tasu, mis 
võimaldab lõppseadme või teenuse 
kasutamist välismaal.
Et vältida rändlusteenuste piiramatut 
kasutamist jaemüügi tasandil riigisisese 
teenusega samal hinnatasemel, seega ka 
vesivoodi efekti, mis võib mõjutada hindu, 
mida kohaldatakse kõikidele klientidele, 
sealhulgas neile, kes rändlusteenuseid ei 
kasuta; teenuse pakkujatel peaks olema 
õigus rakendada oma jaemüügipaketis 
mõistliku kasutamise klauslit, mille 
kohaselt võiks seda teenust kasutada 
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maksimaalselt 5 nädalat aastas.
Komisjon kehtestab 2015. aasta 
detsembris pärast avalikku arutelu ja
võttes enne seda täiel määral arvesse 
BERECi arvamust, üldsuunised mõistlike 
jaehindade kohaldamiseks juhul, kui 
klient rikub mõisliku kasutamise klauslit. 
Igal juhul ei tohiks need hinnad ületada 
summasid, millega kaetakse nende 
teenustega osutamisega kaasnevad kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 6 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Artikkel 7 punkt 4 ( uus) lisatakse 
järgmine artikkel:
Artikkel 6 a
Rändluse jaehindade kaotamine
Alates 1. juulist 2015 ei nõua 
rändlusteenuse osutajad 
rändlusklientidelt riigisiseste 
mobiilsideteenuste tasudega võrreldes 
mingit lisatasu mis tahes alustatud või 
vastu võetud reguleeritud rändluskõne, 
mis tahes saadetud reguleeritud SMS 
rändlussõnumi, mis tahes saadetud 
reguleeritud MMS rändlussõnum või mis 
tahes kasutatud reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste eest, või üldist tasu, mis 
võimaldab lõppseadme või teenuse 
kasutamist välismaal.

Or. en
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Selgitus

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear", in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording “or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad” seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Muudatusettepanek 777
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 6 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 31. detsembriks 2015 kehtestab BEREC 
pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga üldsuunised 
mõistliku kasutamise kriteeriumide 
kohaldamiseks rändlusteenuse 
pakkujatele. 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 778
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 6 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2016 ei nõua 
rändlusteenuse osutajad 
rändlusklientidelt riigisiseste 
mobiilsideteenuste tasudega võrreldes 
mingit lisatasu mis tahes alustatud või 
vastu võetud reguleeritud rändluskõne, 
mis tahes saadetud reguleeritud SMS 
rändlussõnumi, mis tahes saadetud 
reguleeritud MMS rändlussõnum või mis 
tahes kasutatud reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste eest, või üldist tasu, mis 
võimaldab lõppseadme või teenuse 
kasutamist välismaal.

Or. en

Selgitus

MÄRKUS. Teksti on lisatud MMS-sõnum, et vältida olukorda, kus operaatorid saavad 
kohaldada lisatasu MMS-sõnumi eest, kui telefon on rändlusrežiimis.

Muudatusettepanek 779
Róża Gräfin von Thun ja Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 7

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 a) Artikkel 7 asendatakse järgmisega:
„Artikkel7 „Artikkel 7

Reguleeritud rändluskõnede hulgihinnad Reguleeritud rändluskõnede hulgihinnad
1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
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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.

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 on 
hulgihind kuni 30. juunini 2022 0,01 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. Rändluskõnede lõpetamise tasud ei 
ületa alates 1. juulist 2016 0,005 eurot ja 
on hulgihind kuni 30. juunini 2022 0,005 
eurot.

4. 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.”
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Selgitus

Paljudes liikmesriikides jääb keskmine omamaine jaehind alla 0,05 euro. Rändluskõnede 
hulgihinna hoidmine praegusel tasemel, st 0,05 eurot pärast 2016/01/07, kui operaatorid on 
kohustatud kohaldama rändlusklientidele koduteenuse klientidega ühesuguse tasu, tekitaks 
tõsiseid turumoonutusi. Seetõttu tuleks kõnede hulgihindu veelgi vähendada, et võimaldada 
suuremat konkurentsi. Et vältida turumoonutusi, tuleb vähendada rändluskõnede lõpetamise 
tasusid.

Muudatusettepanek 780
Jens Rohde

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) Artikli 7 lõiked 1 ja 2 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 ületada lõikes 2 
kehtestatud ülempiiri.

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 

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 ei tohi 
ületa 1. juulil 2013 EUR 0,10 eurot ning 
langeb 1. juulil 2014 0,03 eurole, 1. juulil 
2015 0,2 eurole ja 1. juulil 2016 0, 01 
eurole.
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eurot. 

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Selgitus

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Muudatusettepanek 781
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 7 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a
1. Pääs rändlusteenuste hulgiturule 
antakse mittediskrimineerivatel 
tingimustel, tegemata vahet kodu- ja 
välismaistel ettevõtjatel, sealhulgas
hulgimüügi turule juurdepääsu 
tingimusel, mis on sätestatud riigisiseste 
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mobiilsideteenuste jaoks; kõigi 
turuosaliste jaoks võrdsete võimaluste 
loomine;

Or. en

Muudatusettepanek 782
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 7 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjatel on õigus kasutada teisi võrke 
samasuguste hulgihindadega ja samadel 
tingimustel nagu nemad ise, pakkudes 
teistele ettevõtjatele juurdepääsu oma 
võrkudele, kui riiklikud reguleerivad 
asutused või BEREC ei käsitle neid 
ebaõiglaste hinnatingimustena, mis 
moonutavad konkurentsi,

Or. en

Muudatusettepanek 783
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) Lisatakse järgmine artikkel:
Artikkel 6 a
Rändluse jaehindade kaotamine
1. Alates 1. juulist 2016 ei nõua 
rändlusteenuse osutajad 
rändlusklientidelt riigisiseste 
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mobiilsideteenuste tasudega võrreldes 
mingit lisatasu mis tahes alustatud või 
vastu võetud reguleeritud rändluskõne, 
mis tahes saadetud reguleeritud SMS 
rändlussõnumi või mis tahes kasutatud 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuste 
eest, ilma et see piiraks meetmete võtmist 
tavatu või pettusliku kasutamise 
takistamiseks.
2. Lõikega 7 ei välistata, et 
rändlusteenuse pakkuja piirab jaemüügi 
tasandi reguleeritud rändlusteenuste 
tarbimist riigisiseste teenuste tasuga, 
viidates mõistliku kasutamise 
kriteeriumidele. Rändlusteenuse osutajad 
avaldavad ja lisavad oma lepingutesse 
üksikasjaliku arvandmeid sisaldava teabe 
selle kohta, kuidas kohaldatakse mõistliku 
kasutamise kriteeriume, koos asjaomase 
jaemüügipaketi peamiste 
hinnaelementide, mahu ja muude 
parameetritega.
3. Rändlusteenuse osutajad võivad 
pakkuda oma klientidele võimaluse teha 
teadlik valik ja loobuda eelistest, mida 
pakub reguleeritud rändlusteenuste 
tarbimine vastuvõetaval määral 
koduteenustes selle teenuseosutaja poolt 
pakutavate teiste eeliste kasuks. 
Rändlusteenuse pakkuja tuletab neile 
lõppkasutajatele meelde neid 
rändlusteenuse eeliseid, mis nad 
loobumisega kaotavad. Riikide 
reguleerivad ametiasutused kontrollivad 
eelkõige seda, et käesolevas artiklis 
sätestatud võimalusi kasutav 
rändlusteenuse pakkuja ei rakendaks 
tavarežiimist kõrvalehoidmist 
põhjustavaid äritavasid.
BEREC hindab pärast sidusrühmadega 
konsulteerimist koduteenustes tarbitava 
rändlusteenuste ja riigisiseste teenustega 
seotud pettuse riski ja õiguslikku 
arbitraaži ning kehtestab üldsuunised 
mõistliku kasutamise kriteeriumi 
kohaldamiseks jaemüügi lepingutes, mida 
pakuvad rändlusteenuse osutajad 
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hiljemalt 31. detsembriks 2015. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 784
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Lisatakse järgmine artikkel:
Rändluse jaehindade kaotamine
„1. Alates 1. juulist 2016 rändlusteenuse 
osutajad ei kehtesta ühtegi lisatasu 
võrreldes mobiilside siseturu tasandil 
rändlusteenuse klientidelt reguleeritud 
rändluskõnede tegemise või saamise, mis 
tahes reguleeritud SMSi saatmise, mis 
tahes rändluse MMS sõnumi saatmise või 
mis tahes reguleeritud andmeside 
rändlusteenuse kasutamise eest või üldist 
tasu, mis võimaldab lõppseadme või 
teenus kasutamist välismaal.
2. Lõikega 1 ei välistata, et 
rändlusteenuse pakkuja piirab jaemüügi 
tasandi reguleeritud rändlusteenuste 
tarbimist riigisiseste teenuste tasuga, 
viidates mõistliku kasutamise 
kriteeriumidele. Rändlusteenuse osutajad 
avaldavad ja lisavad oma lepingutesse 
üksikasjaliku arvandmeid sisaldava teabe 
selle kohta, kuidas kohaldatakse mõistliku 
kasutamise kriteeriume, koos asjaomase 
jaemüügipaketi peamiste 
hinnaelementide, mahu ja muude 
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parameetritega.
3. BEREC hindab pärast sidusrühmadega 
konsulteerimist koduteenustes tarbitava 
rändlusteenuste ja riigisiseste teenustega 
seotud pettuse riski ja õiguslikku 
arbitraaži ning kehtestab üldsuunised 
mõistliku kasutamise kriteeriumi 
kohaldamiseks jaemüügi lepingutes, mida 
pakuvad rändlusteenuse osutajad 
hiljemalt 31. detsembriks 2015. Pädev 
riiklik reguleerivad asutus jälgib ja 
kontrollib mõistliku kasutamise 
kriteeriumi rakendamist, võttes täiel 
määral arvesse BEREC üldsuunised, kui 
need on vastu võetud.”

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek kaotada alates 2016. aasta juulist rändluse jaehinnad. Kuid, et seda 
võimaldada, peaks BEREC võtma vastu suunised meetmete kohta, mis aitavad vältida 
kuritarvitusi ja arbitraaži mõju, mis muidu mõjutaks negatiivselt riigisiseseid turge ja 
investeeringustiimuleid.

Muudatusettepanek 785
Róża Gräfin von Thun ja Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 8

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 b) Artikkel 8 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 8 „Artikkel 8
Reguleeritud rändluskõnede jaehinnad Reguleeritud rändluskõnede jaehinnad

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 

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 
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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.

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 ja 
kõnede maksimaalne jaehind langeb 1. 
juulil 2014 0,05 eurole ja 1. juulil 2015 
0,03 eurole. Kõnealused maksimaalsed 
jaehinnad kõneteenuste eurotariifi puhul 
kehtivad 30. juunini 2016. 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.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Muudatusettepanek 786
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 „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 

välja jäetud
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jaehinnad kõneteenuste eurotariifi puhul 
30. juunini 2017.”;

Or. de

Muudatusettepanek 787
Jens Rohde

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 asendatakse 
järgmisega:

„1. Alates 1. juulist 2012, keskmine 
hulgimüügi tasu, mida külastatava võrgu 
operaator võib nõuda külastatavast võrgust 
alustatud reguleeritud rändlussõnumi eest, 
ei tohi ületada 0,03 eurot ühe SMS-sõnumi 
kohta. Saadetud sõnumite maksimaalne 
hulgihind langeb 1. juulil 2013 0,02 eurole. 
Ilma, et see piiraks artikli 19 kohaldamist 
jääb on see jääb kehtima 30. juunini 
2022.”

„1.Alates 1. juulist 2013, keskmine 
hulgimüügi tasu, mida külastatava võrgu 
operaator võib nõuda külastatavast võrgust 
alustatud reguleeritud rändlussõnumi eest, 
ei tohi ületada 0,02 eurot ühe SMS-sõnumi 
kohta. Saadetud sõnumite maksimaalne 
hulgihind langeb 1. juulil 0,01 eurole, 0, 
0075 eurole 1. juulil 2015 ja 0,005 eurole 
1. juulil 2016.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Selgitus

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
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(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Muudatusettepanek 788
Róża Gräfin von Thun ja Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4 c (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 12

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 c) Artikkel 12 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 12 „Artikkel 12
Andmeside rändlusteenuste hulgihinnad Andmeside rändlusteenuste hulgihinnad

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.

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse 12-kuulise ajavahemiku 
kohta või lühema ajavahemiku kohta, kui 
30. juunini 2022 jääb vähem kui 12 kuud.

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse 12-kuulise ajavahemiku 
kohta või lühema ajavahemiku kohta, kui 
30. juunini 2022 jääb vähem kui 12 kuud.

3. Lõikes 1 osutatud keskmise hulgihinna 
arvutamiseks jagatakse hulgimüügi 

3. Lõikes 1 osutatud keskmise hulgihinna 
arvutamiseks jagatakse hulgimüügi 
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kogutulu, mille külastatava võrgu operaator 
või koduvõrgu operaator on saanud 
asjaomase ajavahemiku jooksul 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuste 
osutamise eest, kõnealuse ajavahemiku 
jooksul asjaomase rändlusteenuse osutaja 
või koduvõrgu operaatori poolt kõnealuste 
teenuste osutamisel tegelikult edastatud 
andmete kogumahuga megabaitides, 
arvestatuna kilobaidipõhiselt.

kogutulu, mille külastatava võrgu operaator 
või koduvõrgu operaator on saanud 
asjaomase ajavahemiku jooksul 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuste 
osutamise eest, kõnealuse ajavahemiku 
jooksul asjaomase rändlusteenuse osutaja 
või koduvõrgu operaatori poolt kõnealuste 
teenuste osutamisel tegelikult edastatud 
andmete kogumahuga megabaitides, 
arvestatuna kilobaidipõhiselt.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)

Muudatusettepanek 789
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 5 b (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 12 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5 b) Artikli 12 lõige asendatakse 
järgmisega:

„1. Alates 1. juulist 2012 ei tohi 
hulgimüügi keskmine tasu, mida 
külastatava võrgu operaator võib 
rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt 
nimetatud külastatavas võrgus edastatud 
andmete eest ületada turvalimiiti 0,25. 
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 
hulgimüügi keskmine tasu, mida 
külastatava võrgu operaator võib 
rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt 
nimetatud külastatavas võrgus edastatud 
andmete eest ületada turvalimiiti 0, 15. 
Turvalimiit langeb 1. juulil 2014 0,015
eurole ühe megabaidi edastatud andmete 
eest ja 1. juulil 2015 0, 0050 eurole ja 1. 
juulil 2016 0,0025 eurole.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)
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Selgitus

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Muudatusettepanek 790
Róża Gräfin von Thun ja Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 4 d (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 13

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 d) Artikkel 13 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 13 „Artikkel 13
Andmeside rändlusteenuste jaehinnad Andmeside rändlusteenuste jaehinnad

1. Rändlusteenuse osutajad teevad 
kõikidele rändlusklientidele selgelt ja 
läbipaistvalt kättesaadavaks ja pakuvad 
aktiivselt lõikes 2 sätestatud kõneteenuste 
eurotariifi. Kõnealune kõneteenuste 
eurotariif ei sisalda liitumistasu ega muid 
kindlaksmääratud või jooksvaid tasusid 
ning seda võib kombineerida kõikide 
jaetariifidega.

1. Rändlusteenuse osutajad teevad 
kõikidele rändlusklientidele selgelt ja 
läbipaistvalt kättesaadavaks ja pakuvad 
aktiivselt lõikes 2 sätestatud kõneteenuste 
eurotariifi. Kõnealune kõneteenuste 
eurotariif ei sisalda liitumistasu ega muid 
kindlaksmääratud või jooksvaid tasusid 
ning seda võib kombineerida kõikide 
jaetariifidega.

Kõikidele oma rändlusklientidele, kes on 
valinud rändluse eritariifi või -paketi, 

Kõikidele oma rändlusklientidele, kes on 
valinud rändluse eritariifi või -paketi, 
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tuletavad rändlusteenuse osutajad 
pakkumist tehes meelde kõnealuse tariifi 
või paketi tingimusi.

tuletavad rändlusteenuse osutajad 
pakkumist tehes meelde kõnealuse tariifi 
või paketi tingimusi.

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 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 
megabaidi eest on kuni 30. juunini 2016 
0,10 eurot..

Iga rändlusteenuse osutaja nõuab 
rändlusklientidelt selliste reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste osutamise eest, 
mille suhtes kohaldatakse andmeside 
eurotariifi, tasu kilobaidipõhiselt, välja 
arvatud multimeediateenuse (MMS) 
sõnumid, mille eest võib tasu nõuda 
ühikupõhiselt. Sellisel juhul ei tohi 
jaemüügitasu, mida rändlusteenuse osutaja 
võib oma rändluskliendilt MMS-
rändlussõnumite edastamise või 
vastuvõtmise eest nõuda, ületada esimeses 
lõigus sätestatud maksimaalset jaehinda..

Iga rändlusteenuse osutaja nõuab 
rändlusklientidelt selliste reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste osutamise eest, 
mille suhtes kohaldatakse andmeside 
eurotariifi, tasu kilobaidipõhiselt, välja 
arvatud multimeediateenuse (MMS) 
sõnumid, mille eest võib tasu nõuda 
ühikupõhiselt. Sellisel juhul ei tohi 
jaemüügitasu, mida rändlusteenuse osutaja 
võib oma rändluskliendilt MMS-
rändlussõnumite edastamise või 
vastuvõtmise eest nõuda, ületada esimeses 
lõigus sätestatud maksimaalset jaehinda..

3. Alates 1. juulist 2012 kohaldavad 
rändlusteenuse osutajad andmeside 
eurotariifi automaatselt kõigi 
olemasolevate rändlusklientide suhtes; 
erandiks on rändluskliendid, kes on juba 
valinud teatava rändlustariifi või kes juba 
kasutavad tariifi, mis on andmeside 
eurotariifist ilmselgelt madalam, või kes on 
juba valinud paketi, misläbi nad kasutavad 
teistsuguseid reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste suhtes kohaldatavaid tariife 
kui neid, mis oleks neile määratud valiku 
tegemata jätmise korral.

3. Alates 1. juulist 2012 kohaldavad 
rändlusteenuse osutajad andmeside 
eurotariifi automaatselt kõigi 
olemasolevate rändlusklientide suhtes; 
erandiks on rändluskliendid, kes on juba 
valinud teatava rändlustariifi või kes juba 
kasutavad tariifi, mis on andmeside 
eurotariifist ilmselgelt madalam, või kes on 
juba valinud paketi, misläbi nad kasutavad 
teistsuguseid reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste suhtes kohaldatavaid tariife 
kui neid, mis oleks neile määratud valiku 
tegemata jätmise korral.

4. Alates 1. juulist 2012 kohaldavad 
rändlusteenuse osutajad andmeside 
eurotariifi kõigi uute rändlusklientide 
suhtes, kes teadlikult ei ole valinud 

4. Alates 1. juulist 2012 kohaldavad 
rändlusteenuse osutajad andmeside 
eurotariifi kõigi uute rändlusklientide 
suhtes, kes teadlikult ei ole valinud 
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teistsugust andmeside-rändlusteenuse 
tariifi või rändlusteenuste tariifipaketti, mis 
hõlmab teistsugust reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste tariifi.

teistsugust andmeside-rändlusteenuse 
tariifi või rändlusteenuste tariifipaketti, mis 
hõlmab teistsugust reguleeritud andmeside-
rändlusteenuste tariifi.

5. Iga rändlusklient võib lepingutingimusi 
järgides igal ajal nõuda üleminekut 
andmeside eurotariifile või sellest 
loobumist. Üleminek toimub tasuta ühe 
tööpäeva jooksul alates vastava taotluse 
saamisest ning sellega ei kaasne tingimusi 
või piiranguid, mis on seotud lepingu 
muude osadega kui kogu liitu hõlmav 
rändlus. Rändlusteenuse osutaja võib 
üleminekut edasi lükata seni, kuni varasem 
rändlustariif on kehtinud kindlaksmääratud 
miinimumperioodi, mis ei ületa kahte 
kuud. Andmeside eurotariifi võib alati 
kombineerida SMSi eurotariifi ja 
kõneteenuste eurotariifiga.

5. Iga rändlusklient võib lepingutingimusi 
järgides igal ajal nõuda üleminekut 
andmeside eurotariifile või sellest 
loobumist. Üleminek toimub tasuta ühe 
tööpäeva jooksul alates vastava taotluse 
saamisest ning sellega ei kaasne tingimusi 
või piiranguid, mis on seotud lepingu
muude osadega kui kogu liitu hõlmav 
rändlus. Üleminek toimub tasuta ühe 
tööpäeva jooksul alates vastava taotluse 
saamisest ning sellega ei kaasne tingimusi 
või piiranguid, mis on seotud lepingu 
muude osadega kui kogu liitu hõlmav 
rändlus. Rändlusteenuse osutaja võib 
üleminekut edasi lükata seni, kuni varasem 
rändlustariif on kehtinud kindlaksmääratud 
miinimumperioodi, mis ei ületa kahte 
kuud. Andmeside eurotariifi võib alati 
kombineerida SMSi eurotariifi ja 
kõneteenuste eurotariifiga. Andmeside 
eurotariifi võib alati kombineerida SMSi 
eurotariifi ja kõneteenuste eurotariifiga.

6. Rändlusteenuse osutajad teatavad 30. 
juuniks 2012 oma rändlusklientidele 
personaalselt selgel ja arusaadaval viisil 
ning püsival andmekandjal andmeside 
eurotariifi ning asjaolu, et seda 
kohaldatakse hiljemalt 1. juulist 2012 kõigi 
nende rändlusklientide suhtes, kes 
teadlikult ei ole valinud reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste suhtes 
kohaldatavat eritariifi või -paketti, samuti 
teavitavad nad oma rändluskliente sellele 
tariifile ülemineku ja sellest loobumise 
õigusest vastavalt lõikele 5.”

6. Rändlusteenuse osutajad teatavad 30. 
juuniks 2012 oma rändlusklientidele 
personaalselt selgel ja arusaadaval viisil 
ning püsival andmekandjal andmeside 
eurotariifi ning asjaolu, et seda 
kohaldatakse hiljemalt 1. juulist 2012 kõigi 
nende rändlusklientide suhtes, kes 
teadlikult ei ole valinud reguleeritud 
andmeside-rändlusteenuste suhtes 
kohaldatavat eritariifi või -paketti, samuti 
teavitavad nad oma rändluskliente sellele 
tariifile ülemineku ja sellest loobumise 
õigusest vastavalt lõikele 5.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ET:PDF)
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Muudatusettepanek 791
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 6
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 14 – lõige 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kui jaemüügi tasandi reguleeritud 
rändlusteenuste tarbimine kehtiva 
riigisisese teenuse tasu eest on vastavalt 
artikli 4a lõikele 2 piiratud mõistliku 
kasutamise kriteeriumidega, teavitavad 
rändlusteenuse pakkujad rändluskliente, 
kui rändluskõnede ja lühisõnumite 
tarbimine on jõudnud mõistliku kasutuse 
piirini, ning teevad rändlusklientidele 
samaaegselt teatavaks sellise 
personaliseeritud baasteabe rändlustasude 
kohta, mida võetakse väljaspool riigisisese 
teenuse tasu või paketti kõne tegemise või 
lühisõnumi saatmise eest vastavalt 
käesoleva artikli lõike 1 teisele, neljandale 
ja viiendale lõigule.”

„Kui jaemüügi tasandi reguleeritud 
rändlusteenuste tarbimine kehtiva 
riigisisese teenuse tasu eest on vastavalt 
artikli 6a lõikele 2 piiratud mõistliku 
kasutamise kriteeriumidega, teavitavad 
rändlusteenuse pakkujad alates 1. juulist 
2017 rändluskliente, kui rändluskõnede ja 
lühisõnumite tarbimine on jõudnud 
mõistliku kasutuse piirini, ning teevad 
rändlusklientidele samaaegselt teatavaks 
sellise personaliseeritud baasteabe 
rändlustasude kohta, mida võetakse 
väljaspool riigisisese teenuse tasu või 
paketti kõne tegemise või lühisõnumi 
saatmise eest.”

Or. de

Muudatusettepanek 792
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 7
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 15 – lõige 2a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2a. Kui jaemüügi tasandi reguleeritud 
rändlusteenuste tarbimine kehtiva 
riigisisese teenuse tasu eest on vastavalt 
artikli 4a lõikele 2 piiratud mõistliku 
kasutamise kriteeriumidega, teavitavad 
rändlusteenuse pakkujad rändluskliente, 
kui andmeside-rändlusteenuste tarbimine 

„2a. Kui jaemüügi tasandi reguleeritud 
rändlusteenuste tarbimine kehtiva 
riigisisese teenuse tasu eest on vastavalt 
artikli 6a lõikele 2 piiratud mõistliku 
kasutamise kriteeriumidega, teavitavad 
rändlusteenuse pakkujad alates 1. juulist 
2017 rändluskliente, kui andmeside-
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on jõudnud mõistliku kasutuse piirini, ning 
teevad rändlusklientidele samaaegselt 
teatavaks sellise personaliseeritud 
baasteabe rändlustasude kohta, mida 
kohaldatakse andmeside-rändlusteenuste 
suhtes väljaspool riigisisese teenuse tasu 
või paketti vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 2. Käesoleva artikli lõiget 3 
kohaldatakse väljaspool kehtivaid 
riigisisese teenuse tasusid tarbitud 
andmeside-rändlusteenuste või pakettide 
suhtes, millele on osutatud artikli 4a lõikes 
2.”

rändlusteenuste tarbimine on jõudnud 
mõistliku kasutuse piirini, ning teevad 
rändlusklientidele samaaegselt teatavaks 
sellise personaliseeritud baasteabe 
rändlustasude kohta, mida kohaldatakse 
andmeside-rändlusteenuste suhtes 
väljaspool riigisisese teenuse tasu või 
paketti vastavalt käesoleva artikli lõikele 2. 
Käesoleva artikli lõiget 3 kohaldatakse 
väljaspool kehtivaid riigisisese teenuse 
tasusid tarbitud andmeside-rändlusteenuste 
või pakettide suhtes, millele on osutatud 
artikli 6a lõikes 2.”

Or. de

Muudatusettepanek 793
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 794
Róża Gräfin von Thun ja Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 795
Giles Chichester
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 8 – alapunktid a ja i
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab läbi käesoleva määruse 
toimimise ja annab sellest pärast avalikku 
konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru hiljemalt 31. detsembriks 
2016.

1. Komisjon vaatab läbi käesoleva määruse 
toimimise ja annab sellest Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru kooskõlas 
lõigetega 2–6.

2. Komisjon esitab pärast avalikku 
konsulteerimist hiljemalt 1. juulil 2015 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande selle kohta, kas 
muuta hulgihindade ülempiiri 
kehtivusaega või muuta artiklites 7, 9 ja 
12 sätestatud hulgihindade ülempiiri, 
võttes arvesse ka lõpetamise 
tasumäärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 796
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 8 – alapunkt a – alapunkt i
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et suurendada konkurentsi, teeb komisjon 
pärast avalikku konsulteerimist hiljemalt 
30. juunil 2015 ettepaneku Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, et need 
vaataksid läbi artiklites 7,9 ja 12 
sätestatud hulgihindade ülempiiri, võttes 
arvesse ka kõne lõpetamise tasusid 
mobiiltelefonivõrgus.

Or. en
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Muudatusettepanek 797
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 8 – alapunkt b – alapunkt i
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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 pärast 
avalikku konsulteerimist ja BERECilt 
arvamuse küsimist, ja seda täiel määral 
arvesse võttes hiljemalt 2015. aasta juulis 
asjakohased ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, et leida 
olukorrale lahendus ja tagada, et 
riigisiseste ja rändlustariifide vahel ei oleks 
siseturul erinevusi.

Or. en

Muudatusettepanek 798
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 8 – alapunkt b – alapunkt ii
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) muuta hulgihindade ülempiiri d) muuta hulgihindade ülempiiri 
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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.

kehtivusaega või vähendada artiklites 7, 9 
ja 12 sätestatud hulgihindade ülempiiri, 
eesmärgiga parandada kõigi rändlusteenuse 
pakkujate suutlikkust teha 2015. aasta 
juuliks 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 799
Róża Gräfin von Thun ja Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 19

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 aru kooskõlas 
lõigetega 2–6.

a) kas konkurents on piisavalt arenenud, et 
õigustada maksimaalset jaehindade 
kehtivuse lõppemist;

2. Komisjon annab pärast avalikku 
konsulteerimist BERECiga Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 1. 
juulil 2015 aru selle kohta, kas muuta 
mobiiltelefonivõrgus rändluskõnede 
lõpetamise tasusid või nende kehtivusaega 
või muuta artiklites 7, 9 ja 12 sätestatud 
hulgihindade ülempiiri.

b) kas konkurents on maksimaalsete 3. Komisjon annab pärast avalikku
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hulgihindade kaotamiseks piisav; konsulteerimist hiljemalt 30. juunil 2016 
aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule, 
käsitledes muuhulgas:

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;

a) kas konkurents on piisavalt arenenud, et 
õigustada maksimaalset jaehindade 
kehtivuse lõppemist;

d) teenuste, sealhulgas kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele alternatiivsete 
teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, 
eeskätt pidades silmas tehnika arengut;

b) kas konkurents on maksimaalsete 
hulgihindade kaotamiseks piisav;

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;

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;

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;

d) teenuste, sealhulgas kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele alternatiivsete 
teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, 
eeskätt pidades silmas tehnika arengut;

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;

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;

h) mil määral on hulgi- ja jaehindade 
maksimaalsed hinnad osutanud piisavat 
kaitset tarbijatele ülemäära kõrgete hindade 
eest, võimaldades samas konkurentsi 

f) konkurentsi taset nii jae- kui ka 
hulgiturul, eriti väiksemate, iseseisvate või 
äsja tegevust alustanud operaatorite 
konkurentsiolukorda, sealhulgas 
kaubanduslepingute mõju konkurentsile 
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arengut rändlusteenuste siseturul. ning operaatorite omavahelise seotuse 
taset;

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:

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;

a) sätestada täiendavaid tehnilisi- ja 
struktuurimeetmeid;

h) mil määral on hulgi- ja jaehindade 
maksimaalsed hinnad osutanud piisavat 
kaitset tarbijatele ülemäära kõrgete hindade 
eest, võimaldades samas konkurentsi 
arengut rändlusteenuste siseturul.

b) muuta struktuurimeetmeid; 4. Viitega lõikele 2, kust selgub, et on vaja 
muuta hulgihindade ülempiiri või 
rändluskõnede lõpetamise tasude 
kehtivusaega või nende ülempiiri, esitab 
komisjon hiljemalt 31. detsembril 2015 
asjakohase ettepaneku Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule asjakohased 
ettepanekud kõnealuse olukorra 
parandamiseks.

c) pikendada jaehindade ülempiiri 
kehtivusaega ja võib-olla ka muuta 
artiklites 8, 10 ja 13 sätestatud jaehindade 
ülempiiri;

Kui aruandest nähtub, viidates lõikele 3,
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 31. detsembriks 2015
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
asjakohased ettepanekud kõnealuse 
olukorra parandamiseks, et saavutada 
mobiilsideteenuste siseturg, kus ei tehta 
lõpuks vahet riiklikel tariifidel ja 
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rändlustariifidel. Eelkõige hindab 
komisjon, kas on vajalik.

d) muuta hulgihindade ülempiiri 
kehtivusaega või muuta artiklites 7, 9 ja 
12 sätestatud hulgihindade ülempiiri;

5. 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.

e) kehtestada muid vajalikke nõudeid, 
sealhulgas riiklike tariifide ja 
rändlustariifide mitteeristamise nõue.

6. 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.

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. 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.

Samuti kogub BEREC igal aastal riikide 
reguleerivatelt asutustelt teavet operaatorite 
poolt klientidele pakutavate erinevate 
tariifide läbipaistvuse ja võrreldavuse 
kohta. 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. Nimetatud andmed 
esitatakse komisjonile vähemalt kaks korda 
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aastas. Komisjon avalikustab need andmed.
Samuti kogub BEREC igal aastal riikide 
reguleerivatelt asutustelt teavet operaatorite 
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 800
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 19

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

8 a) Artikkel 19 asendatakse järgmisega:
„Läbivaatamine „1. Komisjon vaatab läbi käesoleva 

määruse toimimise ja annab sellest 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru 
kooskõlas lõigetega 2–6.

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:

2. Komisjon esitab pärast avalikku 
konsulteerimist hiljemalt 30. juunil 2015 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru 
selle kohta, kas muuta hulgihindade 
ülempiiri kehtivusaega või artiklites 7, 9 
ja 12 sätestatud hulgihindade ülempiiri, 
võttes arvesse ka kõne lõpetamise tasusid.

a) kas konkurents on piisavalt arenenud, 
et õigustada maksimaalsete jaehindade 
kehtivuse lõppemist;

BEREC koostab pärast avalikku arutelu 
hiljemalt 30. juunil 2015 -suunised 
meetmete kohta, mida võetakse tavatu või 
pettusliku kasutamise takistamiseks artikli 
6 a tähenduses.

b) kas konkurents on maksimaalsete 
hulgihindade kaotamiseks piisav;

3. Komisjon annab pärast avalikku 
konsulteerimist hiljemalt 30. juunil 2016 
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aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule, 
käsitledes muuhulgas järgmisi küsimusi:

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;

a) teenuste, sealhulgas kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele alternatiivsete 
teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, 
eeskätt pidades silmas tehnika arengut; 

d) teenuste, sealhulgas kõne-, SMS- ja 
andmeside-rändlusteenustele alternatiivsete 
teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, 
eeskätt pidades silmas tehnika arengut; 

b) 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;

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;

c) 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.

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;

Komisjon uurib eelkõige, kas on vaja 
kehtestada täiendavaid tehnilisi ja 
struktuurseid meetmeid või struktuurseid 
meetmeid muuta.

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;

4. Kui lõikes 2 osutatud aruandest 
nähtub, et on vaja muuta hulgihindade 
ülempiiri või selle kehtivusaega, esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule asjakohased ettepanekud 
kõnealuse olukorra parandamiseks.

h) mil määral on hulgi- ja jaehindade 
maksimaalsed hinnad osutanud piisavat 
kaitset tarbijatele ülemäära kõrgete 
hindade eest, võimaldades samas 
konkurentsi arengut rändlusteenuste 

Kui lõikes 3 osutatud aruandest nähtub, et 
käesoleva määrusega ettenähtud 
struktuurimeetmetest ei ole piisanud kõigi 
Euroopa tarbijate hüvangu eesmärgil 
rändlusteenuste siseturul konkurentsi 
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siseturul. edendamiseks, võib komisjon esitada
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
asjakohased ettepanekud kõnealuse 
olukorra parandamiseks.

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. Eelkõige hindab 
komisjon, kas on vajalik:

Mõlemal juhul esitatakse ettepanekud 
asjakohaste meetmete kohta samaaegselt 
aruannetega.

a) sätestada täiendavaid tehnilisi- ja 
struktuurimeetmeid;

5. Lisaks esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule iga kahe aasta 
järel pärast lõikes 3 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.

b) muuta struktuurimeetmeid; 6. 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. Nimetatud andmed 
esitatakse komisjonile vähemalt kaks korda 
aastas. Komisjon avalikustab need andmed.

c) pikendada jaehindade ülempiiri 
kehtivusaega ja võib-olla ka muuta 
artiklites 8, 10 ja 13 sätestatud jaehindade 
ülempiiri;

Samuti kogub BEREC igal aastal riikide 
reguleerivatelt asutustelt teavet operaatorite 
poolt klientidele pakutavate erinevate 
tariifide läbipaistvuse ja võrreldavuse 
kohta. Komisjon avalikustab need 
andmed.”



AM\1013978ET.doc 195/212 PE526.176v01-00

ET

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.

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. Nimetatud andmed 
esitatakse komisjonile vähemalt kaks korda 
aastas. Komisjon avalikustab need andmed.
Samuti kogub BEREC igal aastal riikide 
reguleerivatelt asutustelt teavet operaatorite 
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 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – punkt 1 a (uus)
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Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 4 – lõige 6a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artiklile 3 lisatakse uus lõige 2a:
BERECi nõuandvat rolli kõigi tulevaste 
õigusakti ettepanekute puhul, mis 
mõjutavad elektroonilise side sektorit, 
tuleks muuta plaanipäraseks.

Or. en

Muudatusettepanek 802
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 a (uus)
Otsus nr 243/2012/EL
Artikkel 4 – lõige 6a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 a
Otsusega nr. 243/2012/EL seotud 

muudatusettepanekud
Spektri jaotamise eest makstavate 
litsentsitasude struktuuri kehtestamisega 
tagavad liikmesriikide pädevad asutused, 
et valitud tasustruktuur vähendab aega, 
mis kulub tarbijate ja kodanike jaoks uue 
võrgu ja teenuste loomiseks:
a) arvestades alternatiivsete 
tasustruktuuride suhtelisi eeliseid, 
sealhulgas korduvate aastamaksude 
tasumine litsentsi pikendamiseks, mis 
seisnevad nende mõjus, mida nad 
avaldavad investeeringutele, 
innovatsioonile ja konkreetse teenuse 
kättesaadavusele kogu Euroopa Liidus; 
ning
b) arvestades, et selliste tasude kogumist 
alustatakse ühel ajal jaotatud spektriga 
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seotud teenuste käivitamisega. 

Or. en

Selgitus

Praegust tasustruktuuri, mida kogu liidus suurel osal juhtudest kasutatakse, iseloomustavad 
suured esialgsed maksed, mis ei sobi hästi kokku nõutavate võrguinvesteeringute 
ajaprofiiliga, samuti tulude loomise ajastamisega, mis võimaldab jaotatud spektri kasutamist. 
Tegemist on rohkem tasakaalustatud lähenemisviisiga, milles võetakse täielikult arvesse mõju, 
mida alternatiivsed tasustruktuurid avaldavad investeeringutele ja innovatsioonile.

Muudatusettepanek 803
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 4 – lõige 6a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab korrapäraste ajavahemike 
järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva Määruse hindamise ja 
läbivaatamise kohta aruande. Esimene 
aruanne esitatakse hiljemalt 1. juulil 
2018. Järgmised aruanded esitatakse iga 
nelja aasta järel. Komisjon esitab 
vajaduse korral asjakohased ettepanekud
käesoleva määruse muutmiseks ning teiste 
õigusaktidega vastavusse viimiseks, 
eelkõige võttes arvesse infotehnoloogia ja 
infoühiskonna arengut. Aruanded 
avalikustatakse.

Komisjon esitab korrapäraste ajavahemike 
järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva Määruse hindamise ja 
läbivaatamise kohta aruande. Igal juhul 
peaks komisjon kuni 30. juunini 2015 
analüüsima ja hindama kogu 
elektroonilise side valdkonna 
õigusraamistikku ning esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, mis 
sisaldab asjakohaseid ettepanekuid
käesoleva määruse muutmiseks ning teiste 
õigusaktidega vastavusse viimiseks.

Hinnang peaks sisaldama iseäranis 
järgmisi aspekte:
- analüüs selle kohta, kas asümmeetrilist 
olulist turuhinda ja juurdepääsumäärusi 
saaks muul viisil reguleerida;
- hinnang selle kohta, kas selles 
valdkonnas on vaja täiendavat 
reguleerimist ning kas see oleks 
kohaldatav kõikidele turuosalistele kogu 
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väärtuse loomise ahela piires;
- tagamine, et digitaalsete teenuste 
kasutajad saaksid neid teenuseid ka 
kontrollida ning et erinevate opsüsteemide 
üksteise vastu väljavahetamisel oleks 
tagatud teisaldatavus.

- Kõik turuosalised peaksid saama 
tegutseda samadel tingimustel ning see 
peaks kehtima nii veebipõhiste OTT-
teenuste pakkujate kui ka 
telekommunikatsiooniteenuste pakkujate 
kohta. Lisaks sellele tuleks tagada, et 
veebipõhiste OTT-teenuste kasutajad 
oleksid kaitstud selliste põhimõtetega 
nagu läbipaistvus, 
mittediskrimineerimine, avatus, 
teisaldatavus, koostalitlusvõime ning 
hõlbustatud vahetamine, mida on 
telekommunikatsiooniteenuste pakkujate 
puhul juba rakendatud.

Or. de

Muudatusettepanek 804
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – Lõige 1
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 4 – lõige 6a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab korrapäraste 
ajavahemike järel Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule käesoleva määruse 
hindamise ja läbivaatamise kohta 
aruande. Esimene aruanne esitatakse 
hiljemalt 1. juulil 2018. Järgmised 
aruanded esitatakse iga nelja aasta järel. 
Komisjon esitab vajaduse korral 
asjakohased ettepanekud käesoleva 
määruse muutmiseks ning teiste 
õigusaktidega vastavusse viimiseks, 
eelkõige võttes arvesse infotehnoloogia ja 

Komisjon esitab kogu elektroonilise side 
reguleeriva raamistiku kohta põhjaliku 
aruande koos asjakohaste ettepanekutega 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule
hiljemalt 30. juulil 2015.
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infoühiskonna arengut. Aruanded 
avalikustatakse.

Kõnealuse läbivaatamine hõlmab:
- hinnangu andmist selle kohta, kas ELi 
reguleeriva raamistiku kohaldamisel on 
võimalik loobuda sümmeetrilisest, 
märkimisväärsel turuvõimul põhineva 
hinna ja juurdepääsu reguleerimisest;
- hinnangut selle kohta, kas on vaja 
jätkata raamistiku sümmeetrilist 
kohaldamist kõigile turuosalistele, kes on 
koondunud kogu väärtusahela ulatuses;
- tagamist, tagamine, et digitaalteenuste 
kasutajad on võimelised kontrollima oma 
digitaalmaailmas toimuvat elu ja 
digitaalandmeid, kõrvaldades takistused 
operatsioonisüsteemide vahetamisel oma 
rakendusi ja andmeid kaotamata;
- tagamist, et tarbijatel, kes kasutavad 
over the top võrguteenuseid oleksid 
võrdsed võimalused ja piisav kaitse ja et 
sarnaselt 
telekommunikatsiooniteenustele, 
kehtestatakse eeskirjad, millega tagatakse 
over the top teenuste puhul rakendatakse 
elektrooniliste sideteenuste jaoks selliseid 
väljakujunenud põhimõtteid, nagu 
läbipaistvus, mittediskrimineerimine, 
avatus, teenusepakkuja lihtne 
vahetamine, koostalitlusvõime, seadmete 
kommunikatsioon ja teenuste mobiilsus.

Or. en

Selgitus

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
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competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Muudatusettepanek 805
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 4 – lõige 6a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab korrapäraste 
ajavahemike järel Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule käesoleva määruse 
hindamise ja läbivaatamise kohta 
aruande. Esimene aruanne esitatakse 
hiljemalt 1. juulil 2018. Järgmised 
aruanded esitatakse iga nelja aasta järel. 
Komisjon esitab vajaduse korral 
asjakohased ettepanekud käesoleva 
määruse muutmiseks ning teiste 
õigusaktidega vastavusse viimiseks, 
eelkõige võttes arvesse infotehnoloogia ja 
infoühiskonna arengut. Aruanded 
avalikustatakse.

Komisjon hindab ja analüüsib põhjalikult 
kogu elektroonilise sidega seotud 
reguleerivat raamistikku ning esitab 
tulemused koos asjaomaste 
muudatusettepanekutega hiljemalt 31. 
märtsiks 2015 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. de

Muudatusettepanek 806
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1



AM\1013978ET.doc 201/212 PE526.176v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab korrapäraste 
ajavahemike järel Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule käesoleva määruse 
hindamise ja läbivaatamise kohta aruande.
Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 1. 
juulil 2018. Järgmised aruanded 
esitatakse iga nelja aasta järel. Komisjon 
esitab vajaduse korral asjakohased 
ettepanekud käesoleva määruse 
muutmiseks ning teiste õigusaktidega 
vastavusse viimiseks, eelkõige võttes 
arvesse infotehnoloogia ja infoühiskonna 
arengut. Aruanded avalikustatakse.

Komisjon hindab ja analüüsib põhjalikult 
kogu elektroonilise sidega seotud 
õigusraamistikku ning esitab kuni 30. 
juunini 2015 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule asjaomaste ettepanekutega
aruande.

Or. de

Muudatusettepanek 807
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab korrapäraste ajavahemike 
järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva määruse hindamise ja 
läbivaatamise kohta aruande. Esimene 
aruanne esitatakse hiljemalt 1. juulil 2018. 
Järgmised aruanded esitatakse iga nelja 
aasta järel. Komisjon esitab vajaduse korral 
asjakohased ettepanekud käesoleva 
määruse muutmiseks ning teiste 
õigusaktidega vastavusse viimiseks, 
eelkõige võttes arvesse infotehnoloogia ja 
infoühiskonna arengut. Aruanded 
avalikustatakse.

Komisjon esitab korrapäraste ajavahemike 
järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva määruse hindamise ja 
läbivaatamise kohta aruande. Esimene 
aruanne esitatakse hiljemalt 1. juulil 2018. 
Järgmised aruanded esitatakse iga nelja 
aasta järel. Komisjon esitab vajaduse korral 
asjakohased ettepanekud käesoleva 
määruse muutmiseks ning teiste 
õigusaktidega vastavusse viimiseks, 
eelkõige võttes arvesse infotehnoloogia ja 
infoühiskonna arengut. Läbivaatamine 
hõlmab muu seas: 

Or. en
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Muudatusettepanek 808
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni analüüs

Or. de

Muudatusettepanek 809
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Läbivaatamine hõlmab komisjoni 17. 
detsembri 2007. aasta soovitust 
elektroonilise side sektori asjaomaste 
toote- ja teenuseturgude kohta, mis 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivile 2002/21/EÜ 
(elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta) on 
tundlikud eelneva reguleerimise suhtes, 
sealhulgas nn kolme kriteeriumi test. 
komisjoni 17. detsembri 2007. aastani. 
Soovitus elektroonilise side sektori 
asjaomaste toote- ja teenuseturgude kohta 
jääb jõusse, kuni reguleeriv raamistik 
põhjalikult läbi vaadatakse;

Or. en

Selgitus

Praeguse EL reguleerimise ja konkurentsi mudeli võimalik muutmine peab toimuma põhjaliku 
läbivaatamise, avaliku arutelu ja mõju hindamise alusel. Käesolev komisjoni määrus või 
rakendusaktid ei tohiks piirata sellist läbivaatamist, kuna antud kontekstis ei saa asjaomaste 
turgude praegu kehtiva nimekirja muutmist õigustada enne, kui kaasseadusandjad on selles 
läbivaatamise järel kokku leppinud.
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Muudatusettepanek 810
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) üleeuroopalised teenindused ja 
operaatorid, kes võtavad arvesse 
võimalust, et komisjon määratleb 
riikidevahelisi turge direktiivi 2002/21/EÜ 
artikli 15 lõike 4 alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 811
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) globaalselt konkurentsivõimeliste 
üleeuroopaliste teenusepakkujate arengu 
ja piiriüleste äriteenuste osutamise 
hõlbustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 812
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) hindab seda, kas asümmeetrilist ja 
MTE-põhist hinna ja juurdepääsu 
reguleerimist saaks lõpetada;

Or. de



PE526.176v01-00 204/212 AM\1013978ET.doc

ET

Muudatusettepanek 813
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramine, esialgu vähemalt 
äriteenuste osas; Võimaldades 
teenusepakkujatel teavitada BERECit 
oma kavatsusest teenindada selliseid turge 
ja BERECi järelevalve selliseid turge 
teenindavate teenusepakkujate üle;

Or. en

Muudatusettepanek 814
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) hindab seda, mil määral on edaspidi 
vaja olemasolevaid õigusakte, mis 
kehtivad võrdselt kõikidele väärtuse 
loomise ahela turuosalistele;

Or. de

Muudatusettepanek 815
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) tagab, et digitaalsete teenuste tarbijatel 
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ja kasutajatel oleks võimalik oma 
digitaalset identiteeti ja andmeid 
kontrollida, hõlbustades erinevate 
opsüsteemide väljavahetamist, ilma et 
seejuures läheksid rakendused ja andmed 
kaotsi;

Or. de

Muudatusettepanek 816
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) liidu ühtne luba, kaasa arvatud 
üleeuroopalised spektri oksjonid, ja 
raamistiku kui terviku järelevalve 
struktuur;

Or. en

Muudatusettepanek 817
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt 4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) tagab telekommunikatsiooniteenustele 
ja OTT-teenustele võrdsete tingimuste ja 
samade konkurentsitingimuste 
kohaldamise, mis aitaks tagada OTT-
teenuste kasutajate piisava kaitse. 
Seejuures peetakse eeskätt silmas 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
koostalitlusvõime ning pakkuja 
vahetamise hõlbustamise põhimõtteid.

Or. de
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Muudatusettepanek 818
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – alapunkt iv (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) funktsionaalse eraldamise vahendi 
kohaldamise tugevdamine, et kohustusel, 
mis seisneb võrguinvesteeringute 
stiimulite loomises ja elektroonilise side 
turu edasiarendamisel, poleks enam 
erandlikku iseloomu;

Or. en

Muudatusettepanek 819
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt v (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) liidu globaalse ja Euroopa digitaalse 
tööstuse konkurentsivõime edendamine, 
samuti investeeringute ja innovatsiooni 
toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 820
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 a
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Euroopa elektroonilise side ühtse turu 
Euroopa reguleeriv ja järelevalveasutus

Euroopa elektroonilise side ühtse turu 
sõltumatu Euroopa reguleeriv ja 
järelevalveasutus loodi eesmärgiga 
reguleerida Euroopa elektroonilise side 
ühtset turgu ja teostada järelevalvet selle 
nõuetekohase toimimise üle. Selle 
sõltumatu asutuse tegevuskulud kaetakse 
elektroonilisele sidele kehtestatud 
kohustusliku tasuga.

Or. fr

Muudatusettepanek 821
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 822
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA VIRTUAALSE 
LAIRIBAJUURDEPÄÄSU TOODETE 
PAKKUMISE 
MIINIMUMPARAMEETRID

EUROOPA KVALITEETSE 
JUURDEPÄÄSU TOODETE 
PAKKUMISE 
MIINIMUMPARAMEETRID 
ÜLEEUROOPALISTE 
ÄRIKOMMUNIKATSIOONITEENUSTE 
TAGAMISEKS

Or. en
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Muudatusettepanek 823
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 824
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

püsivõrgule juurdepääsu 
hulgimüügitasandi toode, mida pakutakse 
Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni 
seitsmekihilise sideprotokolli mudeli 
kolmandas kihis („võrgukiht”) IP bitivoo 
tasandil ning mille üleandmispunktid 
pakuvad suuremaid võimalusi ressursside 
koondamiseks (nagu riiklikul ja/või 
piirkondlikul tasandil).

PAKKUMUS 1: Kvaliteetse püsivõrgule 
juurdepääsu hulgimüügitasandi toode, 
mida pakutakse Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni seitsmekihilise 
sideprotokolli mudeli kolmandas kihis 
(„võrgukiht”) IP bitivoo tasandil ning mille 
üleandmispunktid pakuvad suuremaid 
võimalusi ressursside koondamiseks (nagu 
riiklikul ja/või piirkondlikul tasandil).

Or. en

Muudatusettepanek 825
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 2.2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suutlikkus toetada eri teenusekvaliteedi 
(Quality of Service ehk QoS) tasemeid (nt 
QoS 1, 2 ja 3) järgmiste nähtuste puhul:

Suutlikkus toetada kõrge teenusekvaliteedi 
(Quality of Service ehk QoS) tasemeid 
järgmiste nähtuste puhul:
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Or. en

Muudatusettepanek 826
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. PAKKUMUS 3: 3. PAKKUMUS 2:

Or. en

Muudatusettepanek 827
Jean-Pierre Audy

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 
võimaldavad pakkuda vähemalt 
järgmistesse klassidesse kuuluvaid 
teenuseid:
- hääl- ja videokõned;
- audiovisuaalse sisu edastus ning
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- eluliselt tähtsaid andmeid puudutavad 
rakendused.

Or. en

Muudatusettepanek 828
Marietje Schaake

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 
võimaldavad pakkuda vähemalt 
järgmistesse klassidesse kuuluvaid 
teenuseid:
- hääl- ja videokõned;
- audiovisuaalse sisu edastus ning
- eluliselt tähtsaid andmeid puudutavad 
rakendused.

Or. en

Muudatusettepanek 829
Petra Kammerevert
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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 
võimaldavad pakkuda vähemalt 
järgmistesse klassidesse kuuluvaid 
teenuseid:
- hääl- ja videokõned;
- audiovisuaalse sisu edastus ning
– eluliselt tähtsaid andmeid puudutavad 
rakendused.

Or. de

Muudatusettepanek 830
Catherine Trautmann

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 
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asjakohaste standardite vastuvõtmine.
Võrgufunktsioonid:
- ühenduvust käsitlev leping, millega 
tagatakse otspunktidevaheline 
teenusekvaliteet, tuginedes ühistele 
kindlaksmääratud näitajatele, mis 
võimaldavad pakkuda vähemalt 
järgmistesse klassidesse kuuluvaid 
teenuseid:
- hääl- ja videokõned;
- audiovisuaalse sisu edastus ning
- eluliselt tähtsaid andmeid puudutavad 
rakendused.

Or. en


