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Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni teatise kohta Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele –
Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 19. aprilli 2011. aasta teatist (KOM(2011)0222 lõplik) „Avatud 
internet ja võrgu neutraalsus Euroopas”,

– võttes arvesse xx xx xxxx küsimust nõukogule komisjoni teatise kohta Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele – Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas (O-xxxx/xxxx – B7-
0000/2011),

- võttes arvesse komisjoni 18. detsember 2009. aasta deklaratsiooni Interneti erapooletuse 
kohta (2009/C 308/02),

- võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/140/EÜ (millega muudetakse 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta) artikli 1 lõike 
8 punkti g ja artikli 8 lõike 4 punkti g, 

- võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/22/EÜ 
universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
puhul (universaalteenuse direktiiv) artiklit 21, artikli 22 lõiget 3 ja artikli 30 lõiget 6,

- võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/136/EÜ (millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning 
kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul, direktiivi 
2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris, ning määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse 
jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta) artikli 1 lõike 14 
punkti g, 

- võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 
1211/2009, millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud 
amet (BEREC) ja büroo,

- võttes arvesse oma 6. juuli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa lairibaühenduse kohta: 
investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu,

- võttes arvesse komisjoni 19. mai 2010. aasta teatist (KOM(2010)0245 lõplik) „Euroopa 
digitaalne tegevuskava”,

- võttes arvesse nõukogu 31. mai 2010. aasta järeldusi Euroopa digitaalse tegevuskava 
kohta,
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- võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist (KOM(2011)0206 lõplik) „Ühtse 
turu akt. Kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks. 
Üheskoos uue majanduskasvu eest”,

- võttes arvesse tippkohtumist „Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas”, mille 
Euroopa Parlament ja komisjon korraldasid 11. novembril 2010 Brüsselis, 

- võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et nõukogu kavatseb 13. detsembri 2011. aasta kohtumisel (transport, 
telekommunikatsioon ja energeetika) vastu võtta järeldused avatud interneti ja võrgu 
neutraalsuse kohta Euroopas;

B. arvestades, et ELi liikmesriigid oleksid pidanud 25. maiks 2011 rakendama 
telekommunikatsiooni reformipaketi ning et komisjon on juba astunud samme, et tagada 
ELi lepingu ja ühenduse õigustiku põhimõtete järgimine;

C. arvestades, et Euroopa Parlament on kutsunud komisjoni üles kaitsma interneti 
neutraalsuse ja avatuse põhimõtteid ning edendama lõppkasutajate võimet teavet saada ja 
jagada ning vabalt valitud teenuseid ja rakendusi kasutada; 

D. arvestades, et komisjon on palunud elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste 
ühendatud ametil (BEREC) uurida operaatori vahetamise takistusi, interneti andmeside 
blokeerimist või piiramist ning teenuse läbipaistvust ja kvaliteeti liikmesriikides;

E. arvestades, et internetiteenuseid pakutakse rahvusvahelisel tasandil ning internet on 
maailmamajanduse keskmes; 

F. arvestades eriti asjaolu, mida on rõhutatud Euroopa digitaalses tegevuskavas –
lairibaühendus ja internet on olulised majanduskasvu, töökohtade loomise ja Euroopa 
rahvusvahelise konkurentsivõime mootorid;

G. arvestades, et Euroopa saab digitaalse majanduse potentsiaali täielikult kasutada ainult 
siis, kui edendatakse hästi toimivat digitaalset siseturgu; 

1. väljendab heameelt komisjoni teatise üle ning nõustub analüüsiga, eriti vajadusega 
säilitada interneti avatus ja neutraalsus;

2. märgib, et analüüsi kohaselt ei ole selget vajadust võrgu neutraalsuse täiendava 
reguleerimise järele;

3. väljendab heameelt BERECi töö üle selles valdkonnas ning palub liikmesriikidel ja eriti 
riikide reguleerivatel asutustel teha BERECiga tihedat koostööd;

4. palub liikmesriikidel tagada järjekindel lähenemisviis võrgu neutraalsusele ning ELi 
muudetud telekommunikatsioonipaketi tõhus rakendamine; 
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5. rõhutab, et mis tahes võrgu neutraalsust käsitlev lahendus peaks tagama ühtse Euroopa 
lähenemisviisi;

6. rõhutab liikmesriikide ja eriti riikide reguleerivate asutuste vahelise koostöö ja 
koordineerimise tähtsust komisjoni osalusel, et EL võiks interneti potentsiaali täielikult 
ära kasutada; 

7. tunnistab, et on vaja mõistlikku andmeliikluse haldamist, et võrgu ülekoormus ei takistaks 
lõppkasutajate ühendust, kuid nõuab liikluse haldamise läbipaistvust;

8. juhib tähelepanu võrgu neutraalsuse eiramisest tulenevatele võimalikele probleemidele, 
nagu konkurentsi kahjustav tegevus, innovatsiooni takistamine, sõnavabaduse piiramine, 
tarbijate vähene teadlikkus ning eraelu puutumatuse põhimõtte rikkumine, ning asjaolule, 
et võrgu neutraalsuse puudumine kahjustab nii ettevõtteid, tarbijaid kui ka ühiskonda 
tervikuna; 

9. tuletab meelde, et ELi reguleeriva raamistiku eesmärk on edendada konkurentsi, ning 
seetõttu peaks iga võrgu neutraalsuse valdkonna meede lisaks olemasolevale 
konkurentsiõigusele pakkuma vahendeid konkurentsi kahjustava tegevuse vastu ning 
tooma investeeringuid ja hõlbustama uute innovaatiliste ärimudelite kasutamist;

10. on seisukohal, et läbipaistvus, teenuse kvaliteet ja teenusepakkuja vahetamise hõlpsus on 
võrgu neutraalsuse tingimused lõppkasutaja valikuvabaduse tagamisel; 

11. palub komisjonil hinnata vajadust täiendavate suuniste järele võrgu neutraalsuse 
valdkonnas, et saavutada konkurents ja tarbijate valikuvabadus; 

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


