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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja peab kahetsusväärseks, et Euroopa elektroonilise side ühtse turu määruse 
eelnõu esitatakse Euroopa Parlamendi praeguse koosseisu ametiaja lõpus. 
Telekommunikatsioonisektor ja elektroonilise side võrgud on pikas perspektiivis Euroopa 
Liidu konkurentsivõimele otsustava tähtsusega. See õigusakt võib põhjalikult mõjutada 
mobiilset majandust ja seetõttu meie majandust tervikuna ning selle läbivaatamiseks ette 
nähtud ajakava ei ole realistlik.

Euroopa Parlamendile peaks jääma võimalus lasta omaenda talitustel teha määruse-eelnõu 
kohta põhjalik mõju hindamine, samuti peaks jääma piisavalt aega, et korraldada laialdane 
avalik konsulteerimine. Arvamuse koostaja võtab teadmiseks ka Euroopa Sideameti (BEREC) 
kriitilise arvamuse komisjoni eelnõu kohta. 

Ja veel üks sissejuhatav märkus: arvamuse koostaja toonitab, et operaatorid vajavad soodsat 
keskkonda ja õiguskindlust. Seetõttu paneb arvamuse koostajat imestama Euroopa Komisjoni 
uus rahvusvahelist rändlust käsitlev eelnõu, mis esitatakse kõigest üks aasta pärast 
rändlusteenuse III määruse vastuvõtmist.

Mis puudutab õiguskomisjoni arvamust, siis siin on arvamuse koostaja tähelepanu keskmes 
kolm teemat.

Esiteks ELi ühtne luba. Sellega luuaks täiendav regulatsioonitasand, ilma et selle vajalikkust 
piisavalt tõendataks. Arvamuse koostaja on seisukohal, et piiriüleste teenuste osutamist 
häirivad ebamõistlikud takistused saab kõrvaldada paremini koordineeritud tegevusega riikide 
reguleerivate asutuste vahel ja BERECi sees, näiteks võib võtta kasutusele ühtlustatud 
teavitamisvormi. Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku määruse-eelnõust välja jätta II 
peatüki ja muudatusettepanekud direktiivile 2002/20 (lubade andmine).

Teiseks võrgu neutraalsus. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku tunnistada võimalust, et 
operaatorid pakuvad ja lõppkasutajad kasutavad spetsialiseeritud teenuseid, kui need ei 
kahjusta internetile juurdepääsu teenuste üldist kvaliteeti. Mõistlikud andmeedastuse 
haldamise meetmed peaksid olema lubatud ka selleks, et võtta arvesse liikmesriikide 
üksteisest erinevaid õigussüsteeme, tingimusel et tarbijad saavad kasutada avatud internetti.

Kolmandaks lõppkasutajate õigused. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku jätta välja artiklid 
25–30, kuna täielik ühtlustamine ei vastaks tarbijate huvidele. Eelnõus sisalduvate meetmete 
eesmärk teha muudatusi direktiivis 2002/22 (universaalteenuse direktiiv) ja ajakohastada 
teatavaid selles sätestatud õigusi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Olenemata sellest, kuidas 
teenusepakkuja soovib piiriüleselt 
elektroonilise side võrke käitada või 
elektroonilise side teenuseid pakkuda, 
peaks Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja suhtes kohaldatav reguleeriv 
kord olema neutraalne nende äriliste 
valikute suhtes, millest lähtuvalt 
korraldatakse ülesanded ja tegevus eri 
liikmesriikides. Äriühingu struktuurist 
sõltumata tuleks Euroopa elektroonilise 
side ettevõtja päritoluliikmesriigina 
käsitada seega liikmesriiki, kus tehakse 
elektroonilise side võrkude või teenuste 
pakkumist käsitlevad strateegilised 
otsused. 

välja jäetud

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ELi ühtse loa aluseks peaks olema 
päritoluliikmesriigi üldluba. Selle suhtes 
ei tohiks kehtestada tingimusi, mida juba 
kohaldatakse muude olemasolevate 
siseriiklike õigusaktidega, mis ei puuduta 
konkreetselt elektroonilise side sektorit. 
Samuti peaksid käesoleva määruse ja 
määruse (EL) nr 531/2012 sätted kehtima 
Euroopa elektroonilise side ettevõtjate 
suhtes.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Enamik sektorile iseloomulikke 
tingimusi, näiteks need, mis on 
puudutavad võrkudele juurdepääsu või 
võrkude turvalisust ja terviklust või 
juurdepääsu hädaabiteenustele, on 
tihedalt seotud võrgu või teenuse 
pakkumise kohaga. Sellest tulenevalt 
võivad Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja suhtes kehtida tingimused, mida 
kohaldatakse liikmesriigis, kus ta 
tegutseb, kui käesolevas määruses ei ole 
sätestatud teisiti.

välja jäetud

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui liikmesriik nõuab, et sektor 
panustaks universaalteenuse osutamise 
kohustuste rahastamisse ja riikide 
reguleerivate asutuste halduskulude 
katmisse, peaksid panuse jagunemisega 
seotud kriteeriumid ja menetlused olema 
proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate suhtes, nii et 
see ei takistaks piiriülest turule 
sisenemist, seda eelkõige uute ja väikeste 
ettevõtjate puhul. Üksiku ettevõtja panuse 
arvestamisel tuleks seega võtta arvesse 
maksja turuosa vastavalt asjaomases 
liikmesriigis realiseeritud käibele ning 
selle suhtes tuleks kohaldada 
miinimumkünnist.

välja jäetud



PE524.714v02-00 6/61 AD\1016128ET.doc

ET

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On oluline tagada, et ühetaoliste 
asjaolude korral ei kohtleks eri 
liikmesriigid Euroopa elektroonilise side 
ettevõtjat diskrimineerivalt ning et ühtsel 
turul kohaldataks järjekindlaid 
reguleerimistavasid, eelkõige seoses 
meetmetega, mis kuuluvad direktiivi 
2002/21/EÜ artiklite 15 või 16 või 
direktiivi 2002/19/EÜ artiklite 5 või 8 
kohaldamisalasse. Euroopa elektroonilise 
side ettevõtjatel peaks seega olema õigus 
kõigi liikmesriikide poolsele võrdsele 
kohtlemisele objektiivselt samaväärsetes 
olukordades, et võimaldada mitme riigi 
territooriumit hõlmavat integreeritumat 
tegevust. Samuti tuleks sellistel juhtudel 
näha liidu tasandil ette konkreetsed 
menetlused direktiivi 2002/21/EÜ artikli 7 
punktis a osutatud parandusmeetmeid 
käsitlevate otsuste eelnõude 
läbivaatamiseks, et vältida 
põhjendamatuid erinevusi eri 
liikmesriikides Euroopa elektroonilise 
side ettevõtjate suhtes kehtivate 
kohustuste osas. 

välja jäetud

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Euroopa elektroonilise side ettevõtja 
päritoluliikmesriigi ja mis tahes 
vastuvõtva riigi vahel tuleks ära jagada 
regulatiivne ja järelevalvealane pädevus, 
eesmärgiga vähendada tõkkeid turule 
sisenemisel, tagades samal ajal, et 
asjaomased ettevõtjad jõustavad 

välja jäetud
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elektroonilise side teenuste ja võrkude 
osutamiseks kehtivaid tingimusi 
nõuetekohaselt. Ehkki kõigil riikide 
reguleerivatel asutustel peaks olema 
kohustus jälgida oma territooriumil 
kehtivate tingimuste täitmist vastavalt 
liidu õigusele, sealhulgas sanktsioonide ja 
ajutiste meetmete kaudu, siis peaks 
üksnes päritoluliikmesriigi reguleerival 
asutusel olema õigus peatada või 
tühistada Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja õigused pakkuda elektroonilise 
side võrke ja teenuseid kõikjal liidus või 
mõnes selle osas. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Parlamendi ja nõukogu otsuses 
243/201223 seatud tähtajast, annab märku 
kiire tegutsemise vajadusest isegi 
praeguse raadiospektripoliitika 
programmi tähtaja raames. Liidu 
meetmed traadita lairibasideks kasutatava 
raadiospektri kättesaadavust ja 
kasutamise tõhusust käsitlevate 
tingimuste ühtlustamiseks vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 
676/2002/EÜ24 ei ole olnud piisavad 
sellele probleemile lahenduse leidmiseks.

___________
23Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
nr 243/2012/EL, 14. märts 2012, millega 
luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm, ELT L 
81, 21.3.2012.
24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
nr 676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 
108, 24.4.2002, lk 1).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(36) IP-protokollil põhinevate ühenduvust 
võimaldavate toodete puudumine selliste 
eri liiki ja kindlaksmääratud
teenusekvaliteediga teenuste osutamiseks 
range juurdepääsukontrolliga 
internetiprotokolli kasutavate suletud 
sidevõrkude sees võib takistada teenuste
arendamist, mis nõuetekohaselt 
toimimiseks sõltuvad sellest 
kindlaksmääratud kvaliteedist. Seetõttu on 
vaja ühtlustatud lähenemisviisi nende 
teenuste ülesehituse ja kättesaadavuse 
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uuendusi. Lisaks sellele takistab 
kõnealune olukord selliste tõhususega 
kaasnevate võimaluste laiemat levimist, 
mis on seotud IP-põhiste võrkude ja 
tagatud teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavate toodete haldamise ja 
pakkumisega (eelkõige suurem turvalisus, 
usaldusväärsus ja paindlikkus, 
kulutõhusus ja ressursside kiirem 
jagamine), millest saavad kasu 
võrguoperaatorid, teenusepakkujad ja 
lõppkasutajad. Seega on vaja ühtlustatud 
lähenemisviisi nende toodete 
väljatöötamisele ja kättesaadavaks 
tegemisele mõistlikel tingimustel, mis
hõlmavad vajaduse korral toodete 
ristpakkumise võimalust asjaomaste 
elektroonilise side ettevõtjate poolt.

suhtes, sealhulgas kaitsemeetmete 
olemasolu, mis tagaksid, et parandatud 
kvaliteet ei oleks funktsionaalselt identne, 
ei kahjustaks internetiühenduse teenuste 
toimimist, taskukohasust või kvaliteeti või 
ohustaks konkurentsi, innovatsiooni või 
võrgu neutraalsust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Praeguse regulatiivse 
raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada teavet või kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikutele. 
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. 
aasta mais avaldatud andmeedastuse 
haldamise viise käsitlevast aruandest ning 
2012. aasta detsembris avaldatud ja 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Kogu ELis tuleb 
õiguslikult tagada andmepaketi 
edastamisel üldine võrdne kohtlemine ja 
hoiduda diskrimineerimisest, olenemata 
andmepaketi sisust, teenusest, 
rakendusest, päritolust või eesmärgist, et 
tagada pikaajalises plaanis olukord, kus 
kõigil internetiühenduse teenuste 
kasutajatel oleks üldine juurepääs 
interneti mis tahes sisule, teenusele või 
rakendusele või võimalus neid ise 
pakkuda. Juurdepääsuvõrgu operaatoritel 
on üldine kohustus pakkuda kasutajatele 
andmepakettide edastusteenust, 
olenemata nende pakettide päritolust või 
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märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 
avatud internet ning vältida ühtse turu 
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed.

eesmärgist või nendega edastatavast 
asjakohasel tasemel kvaliteediga sisust, 
teenustest või rakendustest. See 
kvaliteeditase on järjepidev ning suunatud 
tehnilise arengu jätkamisele. Avatud ja 
mittediskrimineeriva olemuse tõttu on 
internet uuenduste ja majandusliku 
tõhususe peamine mootor. Need olulised 
omadused aitavad tagada arvamus-, 
meedia- ja kultuurivabaduse ning 
mitmekesisuse. Praeguse regulatiivse 
raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada teavet või kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikutele. 
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. 
aasta mais avaldatud andmeedastuse 
haldamise viise käsitlevast aruandest ning 
2012. aasta detsembris avaldatud ja 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 
avatud internet ning vältida ühtse turu 
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed. 
Muude toodete ja teenuste areng ei tohi 
avatud internetti, mis töötab eranditult 
parima võimaliku teenuse osutamise 
põhimõttel, mõjutada ega takistada selle 
arendamist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks 
ning see võimalus osutub tõenäoliselt 
oluliseks selliste uute teenuste arendamisel 
nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 
kokkulepped võimaldama üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada 
ja hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad ning 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad
ettevõtjad peaksid seetõttu olema vabad 
sõlmima kokkuleppeid kindlaksmääratud 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumiseks tingimusel, et need 
kokkulepped ei kahjusta oluliselt 

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad kvaliteediparameetritel.
Eriteenuste pakkumiseks suletud 
võrkudes on vajalik, et sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujad saaksid leppida 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjatega kokku konkreetses
teenusekvaliteedis piiratud 
kasutajarühmale. See võimalus osutub 
tõenäoliselt oluliseks selliste uute teenuste 
arendamisel nagu masinatevaheline 
teabevahetus (M2M). Eriteenused ei tohi 
mõjutada avatud internetiühenduse 
teenuse kvaliteeti ning neid ei tohi 
turustada ega kasutada internetiühenduse 
teenust asendava teenusena. Eriteenused 
on lubatud vaid juhul, kui nende järele on 
tõendatud tehniline ja faktiline vajadus, 
mis põhineb majanduslikul huvil, et oleks 
võimalik pakkuda erikvaliteediga reaalaja 
seisukohast olulisi rakendusi. Eriteenuste 
pakkumise või turustamise korral on 
juurdepääsuvõrgu operaatoritel kohustus 
pakkuda samal ajal ka avatud 
internetiühenduse teenust põhjenduse 45 
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internetiühenduse teenuste üldist 
kvaliteeti.

mõistes. Kõigile avaliku 
internetiühenduse teenustele kehtib 
parima võimaliku teenuse osutamise 
põhimõte.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Riikide reguleerivatel asutustel on 
oluline roll selle tagamisel, et 
lõppkasutajad saaksid kasutada seda 
vabadust juurdepääsuks avatud internetile. 
Selleks peaksid riikide reguleerivatel 
asutustel olema järelevalve- ja 
aruandekohustused ning nad peaksid 
tagama, et üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad järgiksid asjakohaseid 
norme ning et kvaliteetsed ja 
mittediskrimineerivad internetiühenduse 
teenused, mida eriteenused ei kahjusta, 
oleksid kättesaadavad. Hinnates 
internetiühenduse teenuse võimalikku 
üldist kahjustamist, peaksid riikide 
reguleerivad asutused võtma arvesse 
selliseid kvaliteediparameetreid nagu 
ajastus ja usaldusväärsusparameetrid 
(latentsusaeg, värin, paketikadu), võrgu 
ülekoormuse tase ja tagajärjed, tegeliku ja 
väljareklaamitud kiirus võrdlus, 
internetiühenduse teenuste ja eriteenuste 
tõhususe võrdlus ning lõppkasutajate 
hinnang kvaliteedile. Riikide reguleerivatel 
asutustel peaks olema õigus kehtestada 
kõikidele või üksikutele üldsusele 
elektroonilise side teenuste pakkujatele 
teenusekvaliteedi miinimumnõuded, kui 
see on vajalik, et vältida internetiühenduse 
teenuse kvaliteedi üldist kahjustamist või 
halvendamist.

(51) Riikide reguleerivatel asutustel on 
oluline roll selle tagamisel, et 
lõppkasutajad saaksid kasutada seda 
vabadust juurdepääsuks avatud internetile. 
Selleks peaksid riikide reguleerivatel 
asutustel olema järelevalve- ja 
aruandekohustused ning nad peaksid 
tagama, et üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad järgiksid asjakohaseid 
norme ning et kvaliteetsed ja 
mittediskrimineerivad internetiühenduse 
teenused, mida eriteenused ei kahjusta, 
oleksid kättesaadavad. Riikide 
reguleerivad asutused peaksid kehtestama 
selged ja arusaadavad teavitamis- ja 
õiguskaitsemehhanismid lõppkasutajate 
jaoks, kes on kogenud internetisisu, 
teenuste või rakendustega seotud 
diskrimineerimist, piiramist või sekkumist. 
Hinnates internetiühenduse teenuse 
võimalikku üldist kahjustamist, peaksid 
riikide reguleerivad asutused võtma 
arvesse selliseid kvaliteediparameetreid 
nagu ajastus ja usaldusväärsusparameetrid 
(latentsusaeg, värin, paketikadu), võrgu 
ülekoormuse tase ja tagajärjed, tegeliku ja 
väljareklaamitud kiirus võrdlus, 
internetiühenduse teenuste ja eriteenuste 
tõhususe võrdlus ning lõppkasutajate 
hinnang kvaliteedile. Riikide reguleerivatel 
asutustel peaks olema õigus kehtestada 
kõikidele või üksikutele üldsusele 
elektroonilise side teenuste pakkujatele 
teenusekvaliteedi miinimumnõuded, kui 
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see on vajalik, et vältida internetiühenduse 
teenuse kvaliteedi üldist kahjustamist või 
halvendamist.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) on elektroonilise side teenuste ja 
võrkude ettevõtjatel võimalik investeerida 
uutesse ja täiustatud suure võimsusega 
infrastruktuuridesse ning teostada selliste 
infrastruktuuridega seotud innovatsiooni, 
aidates tõsta liidu konkurentsivõimet 
ülemaailmses ulatuses.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendada ühtse turu jätkusuutlikku 
konkurentsi ja liidu üldist 
konkurentsivõimet ning vähendada 
vastavalt sektoripõhist turu reguleerimist, 
kui need eesmärgid on saavutatud; 

välja jäetud

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud



PE524.714v02-00 14/61 AD\1016128ET.doc

ET

infrastruktuuridega seotud innovatsiooni; 

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ELi ühtne luba Euroopa elektroonilise 
side ettevõtjatele; 

välja jäetud

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) reguleerivate tingimuste jätkuv 
lähendamise seoses riikide reguleerivate 
asutuste poolt Euroopa elektroonilise side 
ettevõtjatele kehtestatud 
parandusmeetmete vajalikkuse ja 
proportsionaalsusega;

välja jäetud

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) lõppkasutajate täiendavad õigused 
lisaks direktiivis 2002/22/EÜ sisalduvatele 
õigustele ja jaemüügiturul tõhusa 
konkurentsi edendamine, millega luuakse 
Euroopa elektroonilise side tarbijate ala;
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „ELi ühtne luba” − õigusraamistik, 
mida kohaldatakse Euroopa elektroonilise 
side ettevõtja suhtes kõikjal liidus 
päritoluliikmeriigis välja antud üldloa 
alusel ja kooskõlas käesoleva määrusega; 

välja jäetud

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „päritoluliikmesriik” − liikmesriik, 
kus asub Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja peamine tegevuskoht; 

välja jäetud

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „vastuvõttev liikmesriik” − liikmesriik, 
mis ei ole päritoluliikmesriik ja kus 
Euroopa elektroonilise side ettevõtja 
pakub elektroonilise side võrke või 
teenuseid; 

välja jäetud

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 

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

selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 
sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast; 
liikmesriigid määravad internetiühenduse
teenuse suhtes kindlaks asjakohased 
teenusekvaliteedi miinimumnõuded, mis 
aitavad asjaomaselt järjepidevalt 
edendada tehnoloogia arengut; 
internetiühenduse teenus võimaldab 
lõppkasutajatel kasutada kõiki 
internetipõhiseid rakendusi parima 
võimaliku teenuse osutamise põhimõttel; 
ainus erand kehtestatakse sealjuures 
andmeedastuse mõistlikule ja 
põhjendatud haldamisele juhul, kui selle 
suhtes on kehtestatud selgelt 
kindaksmääratud kasutustingimused;

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) „eriteenus” − elektroonilise side 
teenus või mis tahes muu teenus, mida 
pakutakse internetiprotokolli kasutades ja 
mida teostatakse elektroonilise side 
suletud võrkudes lubade kontrolli alusel 
ning mis võimaldab pääseda juurde 
konkreetsele sisule, rakendustele või 
teenustele või nende kombinatsioonile, 
põhinedes andmeedastuse haldamise 
laialdasel kasutamisel, et tagada 
adekvaatsed teenuste näitajad; eriteenust 
ei turustata ega kasutata laialdaselt 
internetiühenduse teenust asendava 
teenusena;

Selgitus

See määratlus lähtub BERECi suunistest teenuse kvaliteedi kohta võrgu neutraalsuse 
valdkonnas.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 – Vabadus pakkuda 
elektroonilist sidet kõikjal liidus

välja jäetud

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

2. Kui käesolevas määruses ei ole 
sätestatud teisiti ja ilma et see piiraks 
määruse (EL) nr 531/2012 kohaldamist, 
kohaldatakse Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja suhtes igas asjaomases 
liikmesriigis kehtivaid eeskirju ja 
tingimusi vastavalt liidu õigusaktidele. 

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

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

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

6. Kui nende ettevõtjate vahel, kelle 
hulgas on Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja, tekib vaidlus direktiivide 
2002/19/EÜ, 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 
2002/22/EÜ, käesoleva määruse või 
määruse (EL) nr 531/2012 kohaselt 
vastuvõtvas liikmesriigis kohaldatavate 
kohustuste üle, võib elektroonilise side 
Euroopa pakkuja konsulteerida oma 
päritoluliikmesriigi reguleeriva 
asutustega, kes võib reguleerimistavade 
järjepidevuse edendamise huvides esitada 
arvamuse. Vaidluse lahendamisel võtab 
vastuvõtva liikmesriigi reguleeriv asutus 
päritoluliikmesriigi reguleeriva asutuse 
arvamust võimalikult suurel määral 
arvesse. 

7. Euroopa elektroonilise side ettevõtja, 
kellel on käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval õigus pakkuda elektroonilise 
side võrke ja teenuseid rohkem kui ühes 
liikmesriigis, esitab artiklis 4 sätestatud 
teatise hiljemalt 1. juuliks 2016.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 − Teavitamiskord Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate jaoks

välja jäetud

1. Käesoleva määruse kohaselt esitab 
Euroopa elektroonilise side ettevõtja 
päritoluliikmesriigi reguleerivale 
asutusele üheainsa teatise enne tegevuse 
alustamist vähemalt ühes liikmesriigis.

2. Teatises kinnitatakse elektroonilise side 
võrkude ja teenuste pakkumist või 
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kavatsust sellega alustada ning sellele 
lisatakse üksnes järgmine teave: 

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

(b) vastuvõttev liikmesriik või vastuvõtvad 
liikmesriigid, kus pakutakse või 
kavatsetakse pakkuda teenuseid ja võrke 
otse või tütarettevõtjate kaudu, ning 
viimasel juhul tütarettevõtja nimi, õiguslik 
seisund ja vorm, aadress, 
registreerimisnumber, koht, kus 
teenusepakkuja on registreeritud 
äriregistris või vastuvõtva liikmesriigi 
muus samalaadses avalikus registris, iga 
asjaomase tütarettevõtja kontaktandmed 
ja vastavad tegevuspiirkonnad. Kui 
tütarettevõtjat kontrollivad ühiselt kaks 
või enam elektroonilise side ettevõtjat, 
kelle peamised tegevuskohad asuvad eri 
liikmesriikides, nimetab tütarettevõtja, 
milline emaettevõtjate 
päritoluliikmesriikide hulgast on 
käesoleva määruse kohaldamise 
seisukohast tema asjakohane päritoluriik, 
ning kõnealuse päritoluliikmesriigi 
emaettevõtja teavitab sellest vastavalt. 

Teatis tuleb esitada päritoluliikmesriigi ja 
iga vastuvõtva liikmesriigi keel(t)es.

3. Päritoluliikmesriigi reguleerivat asutust 
tuleb teavitada kõigist muudatustest 
vastavalt lõikele 2 esitatud teabes ühe kuu 
jooksul pärast asjaolude muutumist. Kui 
muudatus, millest tuleb teatada, käsitleb 
kavatsust pakkuda elektroonilise side 
võrke või teenuseid vastuvõtvas 
liikmesriigis, mille kohta ei ole seni teatist 
esitatud, võib Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja hakata kõnealuses vastuvõtvas 
liikmesriigis tegutsema pärast teatise 
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esitamist. 

4. Käesolevas artiklis sätestatud 
teavitamiskohustuse täitmata jätmist 
käsitatakse Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja suhtes päritoluliikmesriigis 
kehtivate ühiste tingimuste rikkumisena. 

5. Päritoluliikmesriigi reguleeriv asutus 
edastab lõike 2 kohaselt saadud teabe 
ning lõike 3 kohaselt kõik selles teabes 
tehtud muudatused asjaomaste 
vastuvõtvate liikmesriikide reguleerivatele 
asutustele ning BERECi büroole ühe 
nädala jooksul pärast sellise teabe või 
muudatuse saamist.

BERECi büroo haldab avalikkusele 
kättesaadavat registrit käesoleva määruse 
kohaselt esitatud teatistest.

6. Euroopa elektroonilise side ettevõtja 
taotluse korral väljastab 
päritoluliikmesriigi reguleeriv asutus 
kooskõlas direktiivi 2002/20/EÜ artikliga 
9 kinnituse, milles täpsustatakse, et 
asjaomase ettevõtja suhtes kohaldatakse 
ELi ühtset luba.

7. Kui eri liikmesriikides on üks või mitu 
reguleerivat asutust seisukohal, et lõike 2 
kohaselt esitatud teatises või lõike 3 
kohaselt esitatud teabe muudatustes 
nimetatud päritoluliikmesriik ei vasta või 
ei vasta enam ettevõtja käesoleva määruse 
kohasele peamisele tegevuskohale, 
teatatakse sellest komisjonile, 
põhjendades oma hinnangut. Komisjonile 
esitatud teabe koopia saadetakse 
teadmiseks BERECi büroosse. Komisjon 
annab asjaomasele Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjale ja 
vaidlustatud päritoluliikmesriigi 
reguleerivale asutusele võimaluse esitada 
oma seisukohad ning teeb seejärel otsuse 
kõnealuse ettevõtja päritoluliikmesriigi 
kindlaksmääramise kohta vastavalt 
käesolevale määrusele kolme kuu jooksul 
pärast seda, kui talle on küsimusest 
teatatud. 
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 – Vastavus ELi ühtsele loale välja jäetud

1. Iga asjaomase liikmesriigi reguleeriv 
asutus kontrollib ja tagab direktiivi 
2002/20/EÜ artiklis 10 sätestatud 
menetlusi rakendava siseriikliku õiguse 
kohaselt, et Euroopa elektroonilise side 
ettevõtjad täidavad tema territooriumil 
kohaldatavaid eeskirju ja tingimusi 
vastavalt artiklile 3. 

2. Vastuvõtva liikmesriigi reguleeriv 
asutus edastab päritoluliikmesriigi 
reguleerivale asutusele kogu asjakohase 
teabe üksikmeetmetest, mis ta on võtnud 
Euroopa elektroonilise side ettevõtja 
suhtes, et tagada oma territooriumil 
kohaldatavate eeskirjade ja tingimuste 
täitmine vastavalt artiklile 3. 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 – Euroopa elektroonilise side 
ettevõtjate elektroonilise side pakkumise 
õiguste peatamine ja tühistamine 

välja jäetud

1. Ainult päritoluliikmesriigi reguleeriv 
asutus võib peatada või tühistada 
Euroopa elektroonilise side ettevõtja 
õigused pakkuda elektroonilise side võrke 
või teenuseid kõikjal liidus või mõnes selle 
osas vastavalt siseriiklikele õigusaktidele, 
millega on rakendatud direktiivi 
2002/20/EÜ artikli 10 lõige 5, ilma et see 
piiraks mis tahes asjaomase liikmesriigi 
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antud spektri või numbrite kasutamise 
õiguste peatamist või tühistamist 
käsitlevate meetmete ja vastavalt lõikele 3 
võetud ajutiste meetmete kohaldamist. 

2. Kui vastuvõtvas liikmesriigis artikli 3 
kohaselt kohaldatavate eeskirjade ja
tingimuste raske või korduva rikkumise 
korral ei ole vastuvõtva liikmesriigi 
reguleeriva asutuse lõikes 5 osutatud 
eeskirjade ja tingimuste täitmise 
tagamiseks võetud meetmed andnud 
tulemusi, teavitab vastuvõttev liikmesriik 
päritoluliikmesriigi reguleerivat asutust ja 
taotleb lõikes 1 sätestatud meetmete 
vastuvõtmist. 

3. Kuni päritoluliikmesriigi reguleeriv 
asutus ei ole teinud lõplikku otsust lõike 2 
kohaselt esitatud taotluse kohta, võib 
vastuvõtva liikmesriigi reguleeriv asutus 
võtta direktiivi 2002/20/EÜ artikli 10 
lõiget 6 rakendava siseriikliku õiguse 
kohaselt kiireloomulisi ajutisi meetmeid, 
kui tal on tõendeid tema territooriumil 
vastavalt artiklile 3 kohaldatavate 
eeskirjade ja tingimuste rikkumiste kohta. 
Erandina direktiivi 2002/20/EÜ artikli 10 
lõikes 6 seatud kolmekuulisest tähtajast, 
võivad kõnealused ajutised meetmed 
kehtida kuni ajani, mil 
päritoluliikmesriigi reguleeriv asutus 
võtab vastu lõpliku otsuse. 

Komisjoni, BERECit ja 
päritoluliikmesriigi reguleerivat asutust 
ning teisi vastuvõtvaid liikmesriike 
teavitatakse vastuvõetud ajutisest 
meetmest õigeaegselt.

4. Kui päritoluliikmesriigi reguleeriv 
asutus kaalub otsuse tegemist Euroopa 
elektroonilise side ettevõtja õiguste 
peatamise või tühistamise kohta vastavalt 
lõikele 1 kas omal algatusel või vastuvõtva 
liikmesriigi reguleeriva asutuse taotlusel, 
teatab ta oma kavatsusest iga vastuvõtva 
liikmesriigi reguleerivale asutusele, keda 
see otsus puudutab. Vastuvõtva 
liikmesriigi reguleeriv asutus võib ühe 
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kuu jooksul esitada arvamuse.

5. Võttes võimalikult suurel määral 
arvesse asjaomaste vastuvõtvate 
liikmesriikide reguleerivate asutuste 
arvamust, võtab päritoluliikmesriigi 
reguleeriv asutus vastu lõpliku otsuse 
ning teatab sellest nädala jooksul pärast 
vastuvõtmist komisjonile, BERECile ja 
nende vastuvõtvate liikmesriikide 
reguleerivatele asutustele, keda 
kõnealune otsus puudutab.

6. Kui päritoluliikmesriigi reguleeriv 
asutus on otsustanud peatada või 
tühistada Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja õigused vastavalt lõikele 1, võtab 
asjaomase vastuvõtva liikmesriigi 
reguleeriv asutus vajalikud meetmed, et 
Euroopa elektroonilise side ettevõtja ei 
saaks jätkata tema territooriumil nende 
teenuste või võrkude pakkumist, mida 
kõnealune otsus käsitleb. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 – Täitemeetmete tagamise 
koordineerimine 

välja jäetud

1. Artikli 6 kohaldamisel võtab 
päritoluliikmesriigi reguleeriv asutus 
muus liikmesriigis pakutava või muus 
liikmesriigis kahju tekitanud 
elektroonilise side teenuse või võrguga 
seotud järelevalve- ja täitemeetmeid sama 
hoolsalt kui siis, kui elektroonilise side 
teenust või võrku oleks pakutud 
päritoluliikmesriigis.

2. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil on võimalik kätte toimetada 
artiklite 5 ja 6 kohaselt võetud 
meetmetega seotud õigusdokumente.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 – Tagatud teenusekvaliteediga 
(assured service quality, ASQ) 
ühenduvust võimaldav toode

välja jäetud

1. Kõigil operaatoritel on õigus pakkuda 
lõikes 4 täpsustatud Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet.

2. Kõik operaatorid rahuldavad 
elektroonilise side teenuste volitatud 
pakkuja kirjalikult esitatud mõistliku 
taotluse pakkuda lõikes 4 kindlaks 
määratud Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet. Keeldumine osutada 
Euroopa tagatud teenusekvaliteediga 
toodet peab põhinema objektiivsetel 
kriteeriumidel. Operaator peab esitama 
keeldumise põhjused ühe kuu jooksul 
alates kirjaliku taotluse saamisest. 

Keeldumise objektiivseks põhjuseks 
loetakse seda, et Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldava toote pakkumist taotlev 
osapool ei saa või ei taha liidus või 
kolmandates riikides pakkuda taotluse 
saanud osapoolele Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavat toodet mõistlikel tingimustel, 
kui taotluse saanud osapool seda taotleb. 

3. Kui taotlus lükatakse tagasi või kui 
kahe kuu jooksul alates kirjaliku taotluse 
saamisest ei jõuta kokkuleppele 
konkreetsetes tingimustes, sealhulgas 
hinnas, on kummalgi osapoolel õigus 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 20 
pöörduda asjaomase riikliku reguleeriva 
asutuse poole. Sel juhul võib kohaldada 
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käesoleva määruse artikli 3 lõiget 6.

4. Ühenduvust võimaldava toote 
pakkumist käsitatakse Euroopa tagatud 
teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldava toote pakkumisena, kui seda 
pakutakse vastavalt II lisas loetletud 
miinimumparameetritele ja kui see vastab 
kumulatiivselt järgmistele sisulistele 
nõuetele:

a) seda saab pakkuda kvaliteettootena 
kõikjal liidus;

b) teenusepakkujad saavad selle abil 
vastata lõppkasutajate vajadustele;

c) kulutõhusus, arvestades olemasolevaid 
lahendusi, mida saab pakkuda samades 
võrkudes; 

d) tegevuse tõhusus, eelkõige seoses 
sellega, et rakendamisega seotud 
takistused ja kasutuselevõtuga seotud 
kulud hoitakse klientide jaoks võimalikult 
väikesed, ja

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

5. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
32, et kohandada II lisa turu ja 
tehnoloogia arenguga, nii et lõikes 4 
loetletud sisulised nõuded oleksid 
jätkuvalt täidetud. 

Muudatusettepanek 32

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 

välja jäetud
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kõrgeimaid tariife 

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

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

Selgitus

Need on konkurentsiturud ja piirangutest vabad turud.

Muudatusettepanek 33

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 selleks oma 
vabatahtliku ja selgesõnalise teadva 
nõusoleku, ning kasutada internetisisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujate 
pakkumisi.

Muudatusettepanek 34

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 pakkuvate 
ettevõtjate või sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujad võivad pakkuda piiratud 
kasutajaskonnale suletud ja kontrollitud 
juurdepääsuga elektroonilise side võrgu 
kaudu eriteenuseid. Eriteenuseid ei tohi 
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turustada ega kasutada internetiühenduse 
teenust asendava teenusena ning see ei 
tohi olla sisu, rakenduste või teenuste 
poolest avatud internetiga identne.

Muudatusettepanek 35

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 
suletud elektroonilistes sidevõrkudes
seotud andmemahtusid või -liiklust teatava 
teenusekvaliteedi või spetsiaalse 
võimsusega eriteenustena, mis ei ole 
avaliku internetiühenduse teenuse kaudu 
kättesaadavate teenustega identsed. 
Eriteenuste osutamine ei kahjusta 
internetiühenduse teenuste kvaliteeti. Kui 
võrgu andmemahtu jagatakse 
internetiühenduse teenuste ja eriteenuste 
vahel, avaldab nende teenuste pakkuja 
selged ja ühemõttelised kriteeriumid, mille 
alusel võrgu andmemahtu jagatakse.

Muudatusettepanek 36

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;



AD\1016128ET.doc 29/61 PE524.714v02-00

ET

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 38

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
korraldatakse läbipaistvalt, piirdub 
vajaliku ajavahemikuga ja sellega 
kaasneb nende andmete töötlemine, mis 
on käesolevas lõikes sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud ja 
proportsionaalsed. 

Muudatusettepanek 39

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 

1. Riikide reguleerivad asutused jälgivad 
hoolikalt ja tagavad, et lõppkasutajad 
saavad tõhusalt kasutada artiklite 23 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud vabadusi ning 
avatud internetti, et täidetakse artikli 23
lõikes 5 osutatud mõistlikke 
andmeedastuse haldamise meetmeid 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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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.

Muudatusettepanek 40

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 kitsendamist.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 − Läbipaistvus ja teabe 
avaldamine

välja jäetud

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

a) nende nimi, aadress ja kontaktandmed;

b) iga tariifikava kohta pakutavad 
teenused ja teenusekvaliteedi asjaomased 
parameetrid, kohaldatavad hinnad 
(tarbijatele koos maksudega) ning kõik 
kohaldatavad tasud (liitumine, 
kasutamine, hooldus ja võimalikud 
lisatasud), samuti lõppseadmetega seotud 
kulud;

c) kehtivad tariifid seoses numbri või 
teenusega, mille suhtes kohaldatakse 
eraldi hinnatingimusi; 

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

e) internetiühenduse teenused, nende 
pakkumise korral täpsustatakse järgmised 
andmed: 

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

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

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

f) meetmed, mis on võetud selleks, et 
tagada puuetega lõppkasutajatele 
samaväärne juurdepääs, sealhulgas 
korrapäraselt ajakohastatud teave neile 
suunatud toodete ja teenuste üksikasjade 
kohta;

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

h) juurdepääs hädaabiteenusele ja teave 
helistaja asukoha kohta kõigi pakutavate 
teenuste puhul, võimalikud piirangud 
direktiivi 2002/22/EÜ artikli 26 kohaste 
hädaabiteenuste osutamisele ja nendega 
kaasnevad muudatused;

i) universaalteenusega seotud õigused, 
sealhulgas vajaduse korral direktiivi 
2002/22/EÜ I lisas nimetatud vahendid ja 
teenused.

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

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

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

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

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

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

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 − Lepingutega seotud 
teavitamisnõuded 

välja jäetud

1. Enne kui üldkasutatava elektroonilise 
side võrkudega ühenduse pakkumist või 
üldkasutatavaid elektroonilise side 
teenuseid käsitlev leping muutub 
siduvaks, esitavad üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad tarbijatele ja 
teistele lõppkasutajatele, välja arvatud 
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juhul, kui nad on sõnaselgelt teisiti kokku 
leppinud, vähemalt järgmise teabe:

a) teenusepakkuja nimi, aadress ja 
kontaktandmed ning aadress ja 
kontaktandmed võimalike kaebuste 
esitamiseks, kui see on erinev;

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

i) iga tariifikava kohta pakutavad 
teenused, nende andmeside maht ja kõik 
asjakohased teenusekvaliteedi 
parameetrid, sealhulgas ühenduse 
esmakordse loomise aeg;

ii) kas ja millistes liikmesriikides 
pakutakse juurdepääsu hädaabiteenustele 
ja teavet helistaja asukoha kohta ning 
võimalikud piirangud direktiivi 
2002/22/EÜ artikli 26 kohasele 
hädaabiteenuste osutamisele;

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

iv) kõik teenusepakkuja poolt tarnitud 
lõppseadme kasutamisele kehtestatud 
piirangud, sealhulgas teave lõppseadme 
luku desaktiveerimise ja võimalike tasude 
kohta neil juhtudel, mil leping lõpetatakse 
enne lepingu minimaalse kestuse lõppu;

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

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

(e) lepingu kestus ning selle pikendamise 
ja lõpetamise tingimused, sealhulgas

(i) soodustingimuste kasutamiseks vajalik 
miinimumkasutus või minimaalne kestus;
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ii) kõik teenusepakkuja vahetamise ning 
numbri ja muude kontaktandmete 
liikuvusega seotud kulud, sealhulgas 
hüvitamise kord, mida kohaldatakse 
teenusepakkuja vahetamisel tekkinud 
viivituste või kuritarvituste korral; 

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

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

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

h) puuetega lõppkasutajate puhul neile 
suunatud toodete ja teenuste üksikasjad; 

i) vaidluste, sealhulgas piiriüleste 
vaidluste lahendamise menetluse 
algatamise viisid vastavalt direktiivi 
2002/22/EÜ artiklile 34 ja käesoleva 
määruse artiklile 22;

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

2. Kui lõppkasutajaga, kes ei ole tarbija, 
ei ole kokku lepitud teisiti, esitavad 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lõppkasutajatele lisaks lõikes 1 
sätestatule vähemalt järgmise 
internetiühenduse teenustega seonduva 
teabe:

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

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

c) muud teenusekvaliteedi parameetrid;

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

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

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud teave 
esitatakse selgel, arusaadaval ja kergesti 
kättesaadaval kujul lõppkasutaja 
asukohaliikmesriigi ametlikus keeles ja 
seda ajakohastatakse korrapäraselt. See 
teave moodustab lepingu lahutamatu osa, 
mida võib muuta ainult juhul, kui 
lepingupooled on sõnaselgelt selles kokku 
leppinud. Lõppkasutaja saab lepingu 
kirjaliku koopia.

4. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, milles täpsustatakse lõikes 
2 nimetatud teavitamisnõuete üksikasjad. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 33 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. 
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5. Asjaomaste riigiasutuste nõudmisel 
sisaldab leping teavet, mille asjaomased 
asutused esitavad sel eesmärgil ja mis 
käsitleb elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste kasutamist ebaseaduslikuks 
tegevuseks või kahjustava sisu 
levitamiseks ning osutatava teenuse puhul 
asjakohaseid kaitseviise artikli 25 lõikes 4 
osutatud isikute turvalisuse tagamiseks ja 
isikuandmete ebaseadusliku töötlemise 
ohu vastu.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 – Tarbimise kontroll välja jäetud

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

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

3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad võimaldavad lõppkasutajatel 
vahetult enne kõne ühendamist saada 
hõlpsasti ja ilma lisatasudeta teavet 
kehtivate tariifide kohta seoses numbri või 
teenusega, mille suhtes kohaldatakse 
eraldi hinnatingimusi, välja arvatud 
juhul, kui riigi reguleeriv asutus on 
teinud proportsionaalsuse põhimõttest 
lähtuvalt erandi. Vastavasisuline teave 
esitatakse võrreldaval viisil kõigi selliste 
numbrite või teenuste kohta.

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

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 − Lepingu lõpetamine välja jäetud

1. Tarbijate ja üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvate ettevõtjate vahel 
sõlmitavate lepingute miinimumkestus ei 
ületa 24 kuud. Üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad pakuvad 
lõppkasutajatele võimalust sõlmida 
leping, mille maksimaalne kestus on 12 
kuud. 

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

3. Kui lepingud või riiklikud õigusaktid 
näevad ette lepinguperioodi automaatse 
pikenemise, teavitab üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuv ettevõtja 
lõppkasutajat sellest õigeaegselt, nii et 
lõppkasutajal on vähemalt üks kuu aega 
automaatse pikenemise vaidlustamiseks. 
Kui lõppkasutaja seda ei vaidlusta, 
loetakse leping tähtajatuks ja 
lõppkasutaja saab selle igal ajal lõpetada 
ühekuulise etteteatamistähtajaga ja 
lisatasudeta. 

4. Lõppkasutajal on õigus lõpetada leping 
lisatasudeta pärast seda, kui talle on 
teatatud üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuva ettevõtja kavandatud 
lepingutingimuste muutmisest, välja 
arvatud juhul, kui kavandatud 
muudatused on üksnes lõppkasutaja 
huvides. Teenusepakkujad teavitavad 
lõppkasutajaid igast sellisest muudatusest 
piisavalt vara (vähemalt kuu aega varem) 
ja teavitavad neid samal ajal õigusest 
leping lisatasudeta lõpetada, kui uued 
tingimused ei ole neile vastuvõetavad. 
Lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis.

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

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

7. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad kohaldavad selliseid lepingu 
lõpetamise tingimusi ja korda, mis ei 
takista või ei mõjuta teenusepakkuja 
vahetamisest loobumist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 − Teenuspakett välja jäetud

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

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 − Teenusepakkuja 
vahetamine ja numbri liikuvus 

välja jäetud

1. Kõigil lõppkasutajatel, kel on riigi 
numeratsiooniplaani kuuluv number, on 
taotluse esitamise korral õigus säilitada 
direktiivi 2002/22/EÜ I lisa C osa kohaselt 
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oma number (numbrid) sellest olenemata, 
milline üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuv ettevõtja teenust osutab, eeldusel 
et teenusepakkuja on elektroonilise side 
ettevõtja selles liikmesriigis, mis on seotud 
riigi numeratsiooniplaaniga, või Euroopa 
elektroonilise side ettevõtja, kes on
teatanud päritoluliikmesriigi pädevale 
reguleerivale asutusele, et ta pakub või 
kavatseb pakkuda neid teenuseid 
liikmesriigis, mis on seotud riigi 
numeratsiooniplaaniga. 

2. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjate vahelised numbri liikuvuse
pakkumisega seotud tasud on kulupõhised 
ning lõppkasutajatelt nõutavad 
võimalikud otsesed tasud ei mõjuta 
lõppkasutajaid teenusepakkuja 
vahetamisest loobuma.

3. Numbri teisaldamine ja sellele järgnev 
aktiveerimine toimub võimalikult lühikese 
aja jooksul. Nende lõppkasutajate 
number, kes on teinud lepingu numbri 
üleviimiseks uue teenusepakkuja alla, 
aktiveeritakse ühe tööpäeva jooksul sellise 
lepingu sõlmimisest. Teenuse võimalik 
katkemine teisaldamise protsessi ajal ei 
ületa üht tööpäeva. 

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

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

7. Kui lõppkasutajal, kes vahetab 
internetiühenduse teenuse pakkujat, on 
üleandva teenusepakkuja poolt antud e-
posti aadress, saadab üleandev 
teenusepakkuja lõppkasutaja taotluse 
korral lõppkasutajale 12 kuu jooksul 
tasuta edasi kõik lõppkasutaja eelmisele e-
posti aadressile saadetavad e-kirjad. 
Kõnealune e-posti edasisaatmise teenus 
hõlmab kõigile e-kirja saatjatele 
saadetavat automaatset vastussõnumit, 
milles neid teavitatakse lõppkasutaja 
uuest e-posti aadressist. Lõppkasutajal on 
võimalus taotleda, et uut e-posti aadressi 
ei avaldataks automaatses vastussõnumis. 

Pärast esialgset 12-kuulist perioodi pakub 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuv 
üleandev ettevõtja lõppkasutajale 
võimalust pikendada e-posti edasisaatmise 
perioodi, vajaduse korral tasu eest. 
Üldsusele elektroonilist sidet pakkuv 
üleandev ettevõtja ei anna lõppkasutaja 
algset e-posti aadressi teisele 
lõppkasutajale enne, kui lepingu 
lõppemisest on möödunud kaks aastat, 
ega ühelgi juhul selle aja jooksul, milleks 
e-posti edasisaatmise teenust on 
pikendatud. 

8. Riikide pädevad asutused võivad 
kehtestada üldise teenusepakkuja 
vahetamist ja numbri liikuvust käsitleva 
menetluse, sealhulgas teenusepakkujate 
suhtes kohaldatavad asjakohased 
karistused ja lõppkasutajatele makstavad 
hüvitised. Nad võtavad arvesse vajadust 
kaitsta lõppkasutajaid kogu 
vahetusprotsessi jooksul ja tagada selle 
protsessi tõhusus.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artikli 12 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine punkt: 

a a) haldustasusid ei kohaldata nende 
elektroonilise side teenuse ettevõtjate 
suhtes, kes pakuvad teenuseid sellises 
teises liikmesriigis, kus elektroonilise side 
teenuste aastakäive on alla 0,5% riigi 
elektroonilise side käibest.”

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artikli 13 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine punkt:

b b) määrata universaalteenuse osutamise 
netokulu jagamise makseid nendele 
elektroonilise side teenuse ettevõtjatele, 
kes pakuvad teenuseid sellises teises 
liikmesriigis, kus elektroonilise side 
teenuste aastakäive on alla 2% riigi 
elektroonilise side käibest.”

Selgitus

ELi ühtne luba on koormav, seda ei ole põhjalikult hinnatud ja seda kritiseerivad nii riikide 
reguleerivad asutused kui ka elektroonilise side teenuse ettevõtjad. Neid eesmärke on 
võimalik saavutada riikide reguleerivate asutuste sujuva koostööga ning muudatuste 
tegemisega direktiividesse 2002/70 ja 2002/22.
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Muudatusettepanek 50

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 b) Artikli 20 lõike 1 punkt b asendatakse 
järgmisega:

b) osutatavad teenused, sealhulgas eelkõige 
järgmised andmed:

b) osutatavad teenused, sealhulgas eelkõige 
järgmised andmed:

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

– iga tariifikava kohta pakutavad 
teenused ja teenusekvaliteedi asjaomased 
parameetrid;

– teave kõigi muude tingimuste kohta, mis 
piiravad teenustele ja rakendustele 
juurdepääsu ja/või nende kasutamist, kui 
sellised tingimused on lubatud siseriikliku 
õiguse kohaselt kooskõlas ühenduse 
õigusega;

– internetiühenduse teenused, nende 
pakkumise korral täpsustatakse järgmised 
andmed: 

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

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

– teave ettevõtja kehtestatud korra kohta 
võrguühenduses toimuva liikluse 
mõõtmiseks ja kohandamiseks, et hoida 
ära võrguühenduse täiskoormus või 
ülekoormus, ning teave selle kohta, 
kuidas selline kord võiks mõjutada 
teenuse kvaliteeti;

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

– pakutavate hooldusteenuste liigid ja 
kliendile pakutavad tugiteenused ning 
nende teenuste saamise viisid;

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

(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;

Muudatusettepanek 51

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 c) Artikli 21 lõige 1 asendatakse 
järgmisega: 

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

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

Muudatusettepanek 52

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

1 d) Artikli 21 lõige 2 asendatakse 
järgmisega: 

2. Riikide reguleerivad asutused toetavad
võrreldava teabe jagamist, et lõppkasutajad 
ja tarbijad saaksid iseseisvalt hinnata eri 
kasutusmudelite kulusid, näiteks 
interaktiivsete juhendite või samalaadsete 
vahendite abil. Kui sellised teenused ei ole 
turul tasuta või mõistliku hinnaga 
kättesaadavad, tagavad liikmesriigid, et 
riikide reguleerivad asutused saaksid teha 
sellised juhendid või vahendid 
kättesaadavaks ise või kolmandate isikute 
kaudu. Kolmandatel isikutel on õigus 
kasutada elektroonilisi sidevõrke ja/või 
üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvate ettevõtjate 
avaldatud teavet tasuta, selleks et selliseid 
interaktiivseid juhendeid või samalaadseid 
vahendeid müüa või need kättesaadavaks 
teha.

„2. Riikide reguleerivad asutused tagavad
võrreldava teabe jagamise, et 
lõppkasutajad ja tarbijad saaksid iseseisvalt 
hinnata eri kasutusmudelite kulusid, 
näiteks interaktiivsete juhendite või 
samalaadsete vahendite abil.”
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1 e (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1e) Artikli 21 lõike 3 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:

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

„3. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivad asutused kohustaksid 
üldkasutatavaid elektroonilisi sidevõrke 
ja/või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvaid ettevõtjaid muu 
hulgas”
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Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f) Lisatakse järgmine artikkel:

Artikkel 21 a

Tarbimise kontroll 

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

2. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad tagavad, et lõppkasutajale 
saadetakse asjakohane teade, kui teenuste 
tarbimine on jõudnud 80 protsendini lõike 
1 kohaselt kindlaksmääratud rahalisest 
ülempiirist. Rahalise ülempiiri 
saavutamisel saavad lõppkasutajad 
endiselt vastu võtta kõnesid ja 
lühisõnumeid ning kasutada tasuta 
telefoninumbreid ja hädaabiteenuseid, 
helistades Euroopa hädaabinumbril 112 
tasuta kuni kokkulepitud arveldusperioodi 
lõpuni. 

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

Muudatusettepanek 55

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

1 g) Lisatakse järgmine artikkel:

Artikkel 21 b

Lepingu lõpetamine

1. Tarbijate ja üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvate ettevõtjate vahel 
sõlmitavate lepingute miinimumkestus ei 
ületa 24 kuud. Üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad pakuvad 
lõppkasutajatele võimalust sõlmida 
leping, mille maksimaalne kestus on 12 
kuud. 

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

3. 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. 

4. Igasugust kiiruse või muude 
kvaliteediparameetritega seonduvat 
keskmist jõudluse märkimisväärset ja 
püsivat erinevust üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuva ettevõtja pool teatatud 
jõudlusest käsitatakse lõppkasutajate 
õiguskaitsevahendite siseriikliku õiguse 
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kohasel kindlaksmääramisel toimivust 
käsitlevate nõuete täitmata jätmisena. 

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 – Määruse (EÜ) nr 531/2012 
muutmine 

välja jäetud

Määrust (EL) nr 531/2012 muudetakse 
järgmiselt.

(1) Artikli 1 lõikesse 1 lisatakse kolmas 
lõik:

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

(2) Artikli 2 lõikesse 2 lisatakse punkt r:

„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 
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nende riigisisesed mobiilsideteenused.”

(3) Artiklisse 4 lisatakse lõige 7:

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

(4) Lisatakse artikkel 4a:

„Artikkel 4a

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse nende 
rändlusteenuse pakkujate suhtes, kes 

a) kohaldavad vaikimisi ja kõigis 
reguleeritud rändlusteenuseid 
sisaldavates jaemüügipakettides 
riigisiseste teenuste suhtes kehtivat tasu 
nii riigisiseste teenuste kui ka reguleeritud 
rändlusteenuste suhtes kõikjal liidus nii, 
nagu reguleeritud rändlusteenuseid 
tarbitaks koduvõrgus, ja

b) tagavad kas oma võrkude või teiste 
rändlusteenuse pakkujatega sõlmitud 
kahe- või mitmepoolsete rändluslepingute 
kaudu selle, et punkti a sätteid täidab 
vähemalt üks rändlusteenuse pakkuja 
kõigis liikmesriikides. 

2. Lõigetega 1, 6 ja 7 ei välistata, et 
rändlusteenuse pakkuja piirab jaemüügi 
tasandi reguleeritud rändlusteenuste 
tarbimist riigisiseste teenuste tasuga, 
viidates mõistliku kasutamise 
kriteeriumidele. Kõiki mõistliku 
kasutamise kriteeriume kohaldatakse 
sellisel viisil, et tarbijad, kes kasutavad 
rändlusteenuse pakkuja erinevaid 
riigisiseseid jaemüügipakette, saavad 
liidus reisides julgelt jätkata oma 
päritoluriigis tekkinud tavapäraseid 
tarbimisharjumusi, mis on seotud 
riigisiseste jaemüügipakettidega. 
Rändlusteenuse pakkuja, kes kasutab 
seda võimalust, avaldab vastavalt määruse 
XXX/2014 artikli 25 lõike 1 punktile b ja 
lisab selle vastavalt nimetatud määruse 
artikli 26 lõike 1 punktidele b ja c oma 
lepingutesse, üksikasjaliku arvandmeid 
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sisaldava teabe selle kohta, kuidas 
kohaldatakse mõistliku kasutamise 
kriteeriume, koos asjaomase 
jaemüügipaketi peamiste 
hinnaelementide, mahu ja muude 
parameetritega.

31. detsembriks 2014 kehtestab BEREC 
pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 
tihedas koostöös komisjoniga üldsuunised 
mõistliku kasutamise kriteeriumide 
kohaldamiseks jaemüügi tasandi 
lepingutes, mida pakuvad käesolevas 
artiklis sätestatud võimalusi kasutavad 
rändlusteenuse pakkujad. Sellised 
suunised töötab BEREC välja vastavalt 
esimeses lõigus sätestatud 
üldeesmärkidele ning võtab eelkõige 
arvesse hinna- ja tarbimismudelite 
arengut liikmesriikides, riigisiseste 
hinnatasemete ühtsuse määra kõikjal 
liidus, riigisiseste teenuste tasu eest 
pakutava rändlusteenuse jälgitavat mõju 
selliste hindade arengule ning 
rändlusteenuse hulgihindade arengut 
rändlusteenuse pakkujate vahel toimuva 
tasakaalustamata liikluse puhul.

Riigi pädev reguleeriv asutus kontrollib ja 
jälgib mõistliku kasutamise kriteeriumide 
kohaldamist, võttes täiel määral arvesse 
BERECi esitatud üldsuuniseid pärast 
nende vastuvõtmist, ning tagab, et ei 
kohaldata põhjendamatuid tingimusi.

3. Individuaalsel tasandil võivad 
lõppkasutajad, keda teenindab käesolevas 
artiklis sätestatud võimalusi kasutav 
rändlusteenuse pakkuja, loobuda taotluse 
esitamise korral omal tahtel ja sõnaselgelt 
eelisest, mida toob teatava jaemüügipaketi 
raames reguleeritud rändlusteenuste eest 
võetav riigisisese teenuse tasu, 
vastutasuna kõnealuse teenusepakkuja 
pakutavate muude eeliste eest. 
Rändlusteenuse pakkuja tuletab neile 
lõppkasutajatele meelde neid 
rändlusteenuse eeliseid, mis nad 
loobumisega kaotavad. Riikide 
reguleerivad ametiasutused kontrollivad
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eelkõige seda, et käesolevas artiklis 
sätestatud võimalusi kasutavad 
rändlusteenuse pakkujad ei rakendaks 
tavarežiimist kõrvalehoidmist 
põhjustavaid äritavasid.

4. Artiklites 8, 10 ja 13 sätestatud 
reguleeritud jaemüügitasandi 
rändlushindu ei kohaldata käesolevas 
artiklis sätestatud võimalusi kasutava 
rändlusteenuse pakkuja rändlusteenuste 
suhtes, kui need arvutatakse riigisiseste 
teenuste suhtes kehtiva tasu alusel. 

Kui käesolevas artiklis sätestatud 
võimalusi kasutav rändlusteenuse 
pakkuja kohaldab selliste reguleeritud 
rändlusteenuste tarbimise eest, mis 
lähevad kaugemale selliste teenuste lõike 
2 kohasest mõistlikust kasutamisest, 
tasusid, mis erinevad riigisiseste teenuste 
eest nõutavatest tasudest, või kui 
üksikisikust lõppkasutaja loobub lõike 3
kohaselt sõnaselgelt reguleeritud 
rändlusteenuste eest võetava riigisisese 
teenuse tasu eelisest, ei ületa nimetatud 
reguleeritud rändlusteenuste tasud 
artiklites 8, 10 ja 13 sätestatud 
jaemüügitasandi rändlushindu. 

5. Rändlusteenuse pakkuja, kes soovib 
kasutada käesoleva artikli sätteid, esitab 
oma teatise ja kõik kahe- või 
mitmepoolsed lepingud, mille alusel ta 
täidab lõike 1 tingimused, ja nendesse 
tehtavad muudatused, BERECi büroole. 
Teatist esitav rändlusteenuse pakkuja 
lisab teatisesse tõendi, et teatatud kahe-
või mitmepoolse lepingu partnerid on 
sellise teatamisega nõus. 

6. Ajavahemikul 1. juuli 2014 − 30. juuni 
2016 kohaldatakse käesolevat artiklit 
nende rändlusteenuse pakkujate suhtes, 
kes ei vasta lõikes 1 sätestatud 
tingimustele, kui nad järgivad järgmisi 
tingimusi:

a) rändlusteenuse pakkuja esitab oma 
teatise ja mis tahes asjakohased kahe- või 
mitmepoolsed rändluslepingud lõike 5 
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kohaselt BERECi büroole konkreetse 
viitega käesolevale lõikele;

b) rändlusteenuse pakkuja tagab kas oma 
võrkude või teiste rändlusteenuse 
pakkujatega sõlmitud kahe- või 
mitmepoolsete rändluslepingute kaudu 
selle, et punktide c, d ja e tingimused on 
täidetud vähemalt 17 liikmesriigis, mis 
moodustab 70 % liidu elanikkonnast;

c) rändlusteenuse pakkuja ja punktis b 
nimetatud lepingupartnerid kohustuvad 
tegema kättesaadavaks ja pakkuma 
aktiivselt hiljemalt 1. juulist 2014 või 
alates teavitamise kuupäevast, vastavalt 
sellele, milline kuupäev on hilisem, 
vähemalt ühte jaemüügipaketti, mille 
tariifivõimaluste puhul võetakse 
riigisisese teenuse tasu nii riigisiseste 
teenuste kui ka kogu liidus reguleeritud 
rändlusteenuste eest nii, nagu 
reguleeritud rändlusteenuseid tarbitaks 
koduvõrgus;

d) rändlusteenuse pakkuja ja punktis b 
nimetatud lepingupartnerid kohustuvad 
tegema kättesaadavaks ja aktiivselt 
pakkuma hiljemalt 1. juulist 2015 või 
alates teavitamise kuupäevast, vastavalt 
sellele, milline kuupäev on hilisem, 
selliseid jaemüügipakettide 
tariifivõimalusi, mida sama aasta 1. 
jaanuaril kasutas vähemalt 50 % nende 
kliendibaasist;

e) rändlusteenuse pakkuja ja punktis b 
nimetatud lepingupartnerid kohustuvad 
täitma lõike 1 punkti b hiljemalt alates 1. 
juulist 2016 kõigis oma 
jaemüügipakettides.

Alternatiivina punktis d osutatud 
kohustusele võivad käesolevas artiklis 
sätestatud võimalusi kasutav 
rändlusteenuse pakkuja ja lõikes b 
nimetatud lepingupartner võtta alates 1. 
juulist 2015 või alates teavitamise 
kuupäevast, vastavalt sellele, milline 
kuupäev on hilisem, kohustuseks, et 
rändlusteenuse lisatasud, mida võetakse 
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lisaks erinevates jaemüügipakettides 
kohaldatavale riigisisese teenuse tasule, ei 
ületa koondsummana 50 % neis 
pakettides 1. jaanuaril 2015 kohaldatavast 
tasust, sõltumata sellest, kas neid 
lisatasusid arvutatakse selliste ühikute 
alusel nagu kõneminutid või megabaidid, 
selliste ajavahemike alusel nagu rändluse 
päevad või nädalad või muude vahendite 
või nende kombinatsiooni alusel. 
Nimetatud punktile tuginevad 
rändlusteenuse pakkujad tõendavad riigi 
reguleerivale asutusele 50 % vähenemise 
nõude täitmist ning esitavad kõik 
vajalikud nõutavad tõendusmaterjalid. 

Kui käesolevas artiklis sätestatud 
võimalusi kasutav rändlusteenuse 
pakkuja esitab oma teatise ja mis tahes 
asjakohase kahe- või mitmepoolse 
rändluslepingu esimese lõigu punkti a 
kohaselt BERECi büroole ning kuulub 
seeläbi käesoleva lõigu 
reguleerimisalasse, peavad 
rändlusteenuse pakkuja ja punktis b 
nimetatud lepingupartner täitma vastavalt 
esimese lõigu punktidele c, d ja e oma 
kohustusi, sealhulgas nimetatud lõigu 
punktis d sätestatud alternatiivset 
kohustust, vähemalt 1. juulini 2018.

7. Ajavahemikul 1. juuli 2014 − 30. juuni 
2016 kohaldatakse käesolevat artiklit 
nende rändlusteenuse pakkujate suhtes, 
kes ei vasta lõikes 1 sätestatud 
tingimustele, kui nad järgivad järgmisi 
tingimusi:

a) rändlusteenuse pakkuja esitab oma 
teatise ja mis tahes asjakohased kahe- või 
mitmepoolsed rändluslepingud lõike 5 
kohaselt BERECi büroole konkreetse 
viitega käesolevale lõikele;

b) rändlusteenuse pakkuja tagab kas oma 
võrkude või muude rändlusteenuse 
pakkujatega sõlmitud kahe- või 
mitmepoolsete rändluslepingute kaudu 
selle, et lõike 1 punkti a tingimused on 
täidetud vähemalt 10 liikmesriigis, mis 
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moodustab 30% liidu elanikkonnast, 
hiljemalt 1. juulist 2014 või alates 
teavitamise kuupäevast, vastavalt sellele, 
milline kuupäev on hilisem;

c) rändlusteenuse pakkuja tagab kas oma 
võrkude või muude rändlusteenuse 
pakkujatega sõlmitud kahe- või 
mitmepoolsete rändluslepingute kaudu 
selle, et lõike 1 punkti a tingimused on 
täidetud vähemalt 14 liikmesriigis, mis 
moodustab 50% liidu elanikkonnast, 
hiljemalt 1. juulist 2015 või alates 
teavitamise kuupäevast, vastavalt sellele, 
milline kuupäev on hilisem;

d) rändlusteenuse pakkuja tagab kas oma 
võrkude või teiste rändlusteenuse 
pakkujatega sõlmitud kahe- või 
mitmepoolsete rändluslepingute kaudu 
selle, et lõike 1 punkti a tingimused on 
täidetud vähemalt 17 liikmesriigis, mis 
moodustab 70 % liidu elanikkonnas, 
hiljemalt 1. juulist 2016 või alates 
teavitamise kuupäevast, vastavalt sellele, 
milline kuupäev on hilisem.

Kui käesolevas artiklis sätestatud 
võimalusi kasutav rändlusteenuse 
pakkuja esitab oma teatise või mis tahes 
asjakohase kahe- või mitmepoolse 
rändluslepingu BERECi büroole vastavalt 
esimese lõigu punktile a ning kuulub 
seeläbi käesoleva lõike 
reguleerimisalasse, peavad teatise 
esitanud rändlusteenuse pakkuja ja 
punktis b nimetatud lepingupartner 
täitma oma kohustusi, et vastata lõike 1 
punkti a tingimustele vähemalt 1. juulini 
2018.

8. Rändlusteenuse pakkujad peavad heas 
usus läbirääkimisi kahe- või mitmepoolse 
rändluslepingu sõlmimiseks õiglastel ja 
mõistlikel tingimustel, võttes arvesse 
eesmärki, et selline kokkulepe teiste 
rändlusteenuse pakkujatega peaks 
võimaldama virtuaalselt laiendada 
koduvõrgu leviala ning kõigil käesolevas 
artiklis sätestatud võimalusi kasutavatel 
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rändlusteenuse pakkujatel osutada 
jaemüügi tasandil reguleeritud 
rändlusteenuseid jätkusuutlikult sama 
hinnatasemega kui nende riigisisesed 
mobiilsideteenused.

9. Erandina lõikest 1 kohaldatakse pärast 
1. juulit 2016 käesolevat artiklit 
käesolevas artiklis sätestatud võimalusi 
kasutavate rändlusteenuse pakkujate 
suhtes, kui need rändlusteenuse pakkujad 
tõendavad, et nad on heas usus püüdnud 
sõlmida või laiendada kahe- või 
mitmepoolset lepingut õiglastel ja 
mõistlikel tingimusel kõigis 
liikmesriikides, kus nad veel lõike 1 
nõuetele ei vasta, ning et nad ei ole 
suutnud sõlmida ühes või enamas 
liikmesriigis rändlusteenuse pakkujaga 
kahe- või mitmepoolset rändluslepingut, 
tingimusel et nad täidavad lõike 6 punktis 
b osutatud minimaalse võrkudega kaetuse 
nõudeid ja käesoleva artikli kõiki teisi 
asjakohaseid sätteid. Käesolevas artiklis 
sätestatud võimalusi kasutavad 
rändlusteenuse pakkujad jätkavad sellisel 
juhul jõupingutusi, et luua mõistlikud 
tingimused rändluslepingu sõlmimiseks 
rändlusteenuse pakkujaga esindamata 
liikmesriikide hulgast.

10. Kui alternatiivse rändlusteenuse 
pakkujale on artikli 4 lõike 1 kohaselt 
juba antud juurdepääs riigisiseste 
teenuste pakkuja klientidele ja kui ta on 
juba teinud vajalikud investeeringud 
nende klientide teenindamiseks, ei 
kohaldata selliste riigisiseste 
teenusepakkujate suhtes artikli 4 lõiget 7 
kolmeaastase üleminekuperioodi jooksul. 
Üleminekuperiood ei piira vajadust 
järgida võimalikku alternatiivse 
rändlusteenuse pakkujaga kokkulepitud 
pikemat lepinguperioodi.

11. Käesolev artikkel ei piira liidu 
konkurentsieeskirjade kohaldamist kahe-
või mitmepoolsete rändluslepingute 
suhtes.”
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(5) Artikli 8 lõiget 2 muudetakse 
järgmiselt:

a) esimene lõik asendatakse järgmisega:

„2. Alates 1. juulist 2013 võib 
kõneteenuste eurotariifi jaehind (ilma 
käibemaksuta), mida rändlusteenuse 
pakkuja võib oma rändluskliendilt 
reguleeritud rändluskõne eest nõuda, iga 
rändluskõne puhul erineda, kuid ei või 
ületada 0,24 eurot minuti eest tehtud kõne 
puhul ja 0,07 eurot minuti eest 
vastuvõetud kõne puhul. Tehtud kõnede 
maksimaalne jaehind langeb 0,19 eurole 
1. juulil 2014. Alates 1. juulist 2014 ei tohi 
rändlusteenuse pakkujad oma
rändlusklientidelt nõuda tasu vastuvõetud 
kõnede eest, ilma et see piiraks meetmete 
võtmist tavatu või pettusliku kasutamise 
takistamiseks. Ilma et see piiraks artikli 
19 kohaldamist, kehtivad kõnealused 
maksimaalsed jaehinnad kõneteenuste 
eurotariifi puhul 30. juunini 2017.”;

b) kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kõik rändlusteenuse pakkujad 
maksustavad oma rändluskliente sellise 
reguleeritud rändluskõne pakkumise eest, 
mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, 
sekundipõhise arvestuse kohaselt.”

(6) Artiklisse 14 lisatakse lõige 1a:

„1 a. 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 
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lõigule.”

(7) Artiklisse 15 lisatakse lõige 2a:

„2 a. 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 
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.”

(8) Artiklit 19 muudetakse järgmiselt:

a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i) esimene lause asendatakse järgmisega:

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

ii) punkt g asendatakse järgmisega:

„g) mil määral on artiklites 3 ja 4 
sätestatud struktuurimeetmete ning 
artiklis 4a sätestatud alternatiivse 
süsteemi rakendamine aidanud kaasa 
konkurentsi arendamisele 
rändlusteenuste siseturul, ning seda, et 
rändlus- ja riigisiseste tariifide vahel ei 
ole tegelikku erinevust;”

iii) lisatakse punk i:

„i) mil määral, kui üldse, mõjutab 
riigisiseste jaemüügihindade arengut 
tuntavalt nii riigisiseste teenuste kui ka 
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reguleeritud rändlusteenuste suhtes 
kõikjal liidus rändlusteenuse pakkujate 
poolt võetav riigisisese teenuse tasu.”;

b) lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i) esimene lause asendatakse järgmisega:

„Kui aruandest selgub, et tariifivõimalusi, 
mille puhul riigisisese teenuse tasu 
võetakse nii riigisiseste kui ka 
reguleeritud rändlusteenuste eest, ei paku 
vähemalt üks rändlusteenuse pakkuja 
igas liikmesriigis kõigis 
jaemüügipakettides mõistliku kasutamise 
tariifivõimalusi, või et rändlusteenuste 
alternatiivsete pakkujate pakkumised ei 
ole teinud sisuliselt samaväärseid 
jaemüügi tasandi rändlustariife tarbijatele 
kõikjal liidus kättesaadavaks, esitab 
komisjon samaks kuupäevaks 
asjakohased ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, et leida 
olukorrale lahendus ja tagada, et 
riigisiseste ja rändlustariifide vahel ei 
oleks siseturul erinevusi.”;

ii) punkt d asendatakse järgmisega:

„d) muuta hulgihindade ülempiiri 
kehtivusaega või vähendada artiklites 7, 9 
ja 12 sätestatud hulgihindade ülempiiri, 
eesmärgiga parandada kõigi 
rändlusteenuse pakkujate suutlikkust teha 
jaemüügipakettides kättesaadavaks 
mõistliku kasutamise tariifivõimalused, 
mille puhul kehtivat riigisisese teenuse 
tasu võetakse nii riigisiseste teenuste kui 
ka reguleeritud rändlusteenuste eest nii, 
nagu viimasena nimetatud teenuseid 
tarbitaks koduvõrgus.”

Selgitus

Määruse (EL) nr 531/2012 muutmine praegusel ajahetkel vähendaks oluliselt 
teenusepakkujate kavandamis- ja õiguskindlust. Igal juhul tuleks ära oodata, kuni komisjon 
kontrollib käesoleva määruse toimimist, nagu see on sätestatud nimetatud määruse artiklis 
19.
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