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LÜHISELGITUS

Käesoleva ettepanekuga hõlbustatakse piiriüleste sideteenuste pakkumist, võimaldades 
ettevõtjatel osutada teenuseid kõikjal liidus ELi ühtse loa alusel ning seega minimaalsete 
haldustakistustega. 

Raportöör tunnustab komisjoni ettepanekut, millega püütakse hõlbustada lõppkasutajate 
(avatud internetiga seotud) õiguste ühtlustamist, samuti jõupingutusi ühtlustada ettevõtjate 
pakutavaid elektroonilise side teenuseid käsitleva teabe avaldamist ettevõtjate poolt ning 
sellise teabe lisamist lepingutesse, samuti operaatori vahetamise korda ja rändlusteenustele 
kehtivaid tasusid. 

Raportööri arvates on kinnipidamine õigustest side konfidentsiaalsusele, eraelu ja 
isikuandmete puutumatusele hädavajalik, et luua tarbijate usaldus ELi elektroonilise side 
vastu ja tagada selle edu. Lõppkasutajad peavad olema kindlad, et neid õigusi austatakse 
kõikjal, kus nad elektroonilise side teenuseid ja võrke kasutavad ning et nende õiguste 
igasugune piiramine on proportsionaalne ja vajalik selgelt määratletud õiguspärase eesmärgi 
saavutamiseks. 

Seepärast on käesoleva arvamuse keskmes ettepaneku need aspektid, mis mõjutavad kõige 
tõenäolisemalt õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, samuti side 
konfidentsiaalsust. 

Raportöör peab kiiduväärseks võrgu neutraalsuse põhimõtte lisamist määrusesse ja rõhutab 
seepärast, et kõigi ettepaneku alusel lubatud meetmete suhtes, millega sekkutakse 
lõppkasutajate õigustesse andmekaitsele ja eraelu puutumatusele, tuleks kohaldada 
läbipaistvuse, range proportsionaalsuse ja vajalikkuse piiranguid.

Soovitatud muudatusettepanekute eesmärk on tagada side konfidentsiaalsus, eraelu ja 
isikuandmete kaitse, et suurendada tarbijate usaldust.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) IP-protokollil põhinevate ühenduvust 
võimaldavate toodete puudumine selliste 
eri liiki ja tagatud teenusekvaliteediga 
teenuste osutamiseks, mis võimaldavad 
võrgudomeenideülest ja võrgupiire 
ületavat teabevahetust nii liikmesriikide 
sees kui ka nende vahel, takistab täielikult 
internetiprotokollil põhinevatele 
võrkudele järkjärgulise ülemineku 
kontekstis selliste rakenduste arendamist, 
mis sõltuvad juurdepääsust teistele 
võrkudele, pärssides seeläbi tehnoloogilisi 
uuendusi. Lisaks sellele takistab 
kõnealune olukord selliste tõhususega 
kaasnevate võimaluste laiemat levimist, 
mis on seotud IP-põhiste võrkude ja 
tagatud teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavate toodete haldamise ja 
pakkumisega (eelkõige suurem turvalisus, 
usaldusväärsus ja paindlikkus, 
kulutõhusus ja ressursside kiirem 
jagamine), millest saavad kasu 
võrguoperaatorid, teenusepakkujad ja 
lõppkasutajad. Seega on vaja ühtlustatud 
lähenemisviisi nende toodete 
väljatöötamisele ja kättesaadavaks 
tegemisele mõistlikel tingimustel, mis 
hõlmavad vajaduse korral toodete 
ristpakkumise võimalust asjaomaste 
elektroonilise side ettevõtjate poolt.

(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, mille nõuetekohane 
toimimine sõltub nimetatud 
kindlaksmääratud kvaliteedist. Seetõttu 
on vaja nende teenuste ülesehituse ja 
kättesaadavuse ühtlustatud käsitust, 
sealhulgas kaitsemeetmeid, mis tagaksid, 
et kõrgem kvaliteet ei oleks 
funktsionaalselt identne, ei kahjustaks 
internetiühenduse teenuste toimimist, 
taskukohasust või kvaliteeti ega ohustaks 
konkurentsi, innovatsiooni või võrgu 
neutraalsust.
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Muudatusettepanek 2

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 
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.

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Enneolematu 
innovatsiooni ja majandusaktiivsuse 
peamine tegur on digitaalajastul olnud 
asjaolu, et kogu interneti andmeliiklust 
koheldakse võrdselt, ilma 
diskrimineerimise, piiramise või 
sekkumiseta, sõltumata andmete saatjast, 
vastuvõtjast, tüübist, sisust, seadmest, 
teenusest või rakendusest ning kooskõlas 
võrgu neutraalsuse põhimõttega. Praeguse 
regulatiivse raamistiku eesmärk on 
edendada lõppkasutajate võimet pääseda 
juurde ja levitada teavet või kasutada 
rakendusi ja teenuseid vastavalt oma 
valikutele. See võime on kõige paremini 
tagatud, kui üldsusele elektroonilise side
teenust osutavad ettevõtjad kohtlevad iga 
liiki andmeliiklust võrdselt. 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 selgeid 
eeskirju, millega kehtestatakse liidu 
õiguses võrgu neutraalsuse põhimõte, et 
säilitada avatud internet ning vältida ühtse 
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turu killustamist üksikute liikmesriikide 
meetmete tõttu. Nagu on väljendatud 
Euroopa Parlamendi 17. novembri 2011. 
aasta resolutsioonis 2011/2866 avatud 
interneti ja võrgu neutraalsuse kohta 
Euroopas, on „interneti avatus [...] olnud 
tähtis konkurentsivõimet, majanduskasvu, 
sotsiaalset arengut ja innovatsiooni 
soodustav tegur, mis on kaasa toonud 
internetipõhiste rakenduste, sisu ja 
teenuste erakordse arengutaseme ning 
seeläbi ka sisu ja teenuste pakkumise ning 
nõudluse kasvu, tehes internetist 
teadmiste, ideede ja teabe vaba liikumise 
olulise kiirendaja, sh riikides, kus 
juurdepääs sõltumatutele 
massiteabevahenditele on piiratud”.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Lõppkasutajate vabaduse puhul 
pääseda juurde teabele ja seaduslikule 
sisule ja seda levitada ning kasutada 
rakendusi ja teenuseid vastavalt oma 
valikule tuleb järgida liidu õigust ja sellega 
kooskõlas olevaid riiklikke õigusakte.
Käesolevas määruses määratakse kindlaks 
selle vabaduse võimalikud piirangud, mida 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad võivad kohaldada, aga see ei 
piira liidu muid õigusakte, sealhulgas 
autoriõigust ja direktiivi 2000/31/EÜ.

(46) Lõppkasutajate vabaduse puhul 
pääseda juurde teabele ja seaduslikule 
sisule ja seda levitada ning kasutada 
rakendusi ja teenuseid vastavalt oma 
valikule tuleb järgida liidu õigust ja sellega 
kooskõlas olevaid riiklikke õigusakte.
Käesolevas määruses määratakse kindlaks 
selle vabaduse võimalikud piirangud, mida 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad võivad kohaldada, aga see ei 
piira liidu muid õigusakte, sealhulgas 
autoriõigust ja elektroonilist kaubandust 
käsitlevat direktiivi 2000/31/EÜ ning 
direktiivi 95/46/EÜ artiklit 13 ja 
direktiivi 2002/58/EÜ artiklit 15, milles 
määratletakse andmeedastuse haldamise 
meetmete piirangud andmekaitse ja 
eraelu puutumatuse perspektiivist.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste 
andmemahtude ja kiiruste piirangute 
piires blokeerida, aeglustada, halvendada 
ega diskrimineerida konkreetset sisu, 
rakendusi või teenuseid või nende 
konkreetseid kategooriaid, välja arvatud 
piiratud arvu mõistlike andmeliikluse 
haldamise meetmete puhul. Sellised 
meetmed peaksid olema läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad.
Mõisliku andmeliikluse haldamise alla 
kuulub raskete kuritegude ärahoidmine 
või takistamine, sealhulgas 
teenusepakkujate vabatahtlikult võetavad 
meetmed, et takistada juurdepääsu 
lapspornole ja selle levitamist. Võrgu 
ülekoormuse tagajärgi minimeerivaid
meetmeid tuleks pidada mõistlikuks 
tingimusel, et võrgu ülekoormus on ajutine 
või esineb erakorralistel asjaoludel.

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad blokeerida, aeglustada, 
halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu tehniliselt mõistlike, 
selgelt piiritletud ning ärihuvidest 
ajendamata andmeliikluse haldamise 
meetmete puhul. Sellised meetmed peaksid 
olema läbipaistvad, rangelt vajalikud,
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad.
Võrgu ülekoormuse tagajärgi leevendavaid
meetmeid tuleks pidada mõistlikuks 
tingimusel, et võrgu ülekoormus on ajutine 
või esineb erakorralistel asjaoludel.

Muudatusettepanek 5

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 

(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. Kui sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujad saaksid leppida 
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leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks
ning see võimalus osutub tõenäoliselt 
oluliseks selliste uute teenuste arendamisel 
nagu masinatevaheline teabevahetus
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 
kokkulepped võimaldama üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada ja 
hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad ning 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad peaksid seetõttu olema vabad 
sõlmima kokkuleppeid kindlaksmääratud 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumiseks tingimusel, et need 
kokkulepped ei kahjusta oluliselt
internetiühenduse teenuste üldist kvaliteeti.

üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis, võiks see aidata 
edendada eriteenuseid ning omada 
tähtsust 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. Kõik see ei 
tohiks aga kahjustada interneti arengut 
ega võrgu neutraalsuse põhimõtet. Sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad ning 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad peaksid seetõttu olema vabad 
sõlmima kokkuleppeid kindlaksmääratud 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumiseks tingimusel, et need
kindlaksmääratud kvaliteedinäitajad on 
tehniliselt vajalikud teenuse toimivuse 
tagamiseks ning nimetatud kokkulepped 
ei kahjusta internetiühenduse teenuste 
kvaliteeti.

Muudatusettepanek 6

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 

(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 
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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.

selged ja arusaadavad teavitamis- ja 
õiguskaitsemehhanismid lõppkasutajate 
jaoks, kes on kogenud internetisisu, 
teenuste või rakendustega seotud 
diskrimineerimist, piiranguid 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 see on vajalik, et 
vältida internetiühenduse teenuse 
kvaliteedi üldist kahjustamist või 
halvendamist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58 a) Isikuandmete töötlemine, millele on 
viidatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses, millega nähakse ette sätted, mis 
käsitlevad Euroopa elektroonilise side 
ühtset turgu ja ühendatud Euroopani 
jõudmiseks vajalikke meetmeid, peaks 
olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta1a, milles 
reguleeritakse käesoleva määruse kohast 
isikuandmete töötlemist liikmesriikides 
liikmesriikide pädevate asutuste, eeskätt 
liikmesriikide määratud sõltumatute 
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riigiasutuste järelevalve all, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 
2002. aasta direktiiviga 2002/58/EÜ, 
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 
ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris1b.

________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 
95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 
281, 23.11.1995, lk 31).
1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, 
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 
ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris (EÜT L 201, 
31.7.2002, lk 37).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58 b) Isikuandmete töötlemine, millele 
osutatakse ettepanekus võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad 
Euroopa elektroonilise side ühtset turgu 
ja ühendatud Euroopani jõudmiseks 
vajalikke meetmeid, peaks toimuma 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2000. aasta 
määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
ühenduse institutsioonides ja asutustes 
ning selliste andmete vaba liikumise 
kohta1a.

__________________
1a EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80 a) Käesolevas määruses järgitakse 
ELi andmekaitsealaste õigusaktide sätteid 
ja põhimõtteid.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) tagada, et kogu interneti 
andmeliiklust koheldakse võrdselt ilma 
diskrimineerimise, piiramise või 
sekkumiseta, sõltumata andmete saatjast, 
vastuvõtjast, tüübist, sisust, seadmest, 
teenusest või rakendusest;

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolev direktiiv ei piira direktiivi 
95/46/EÜ ja teiste kehtivate ELi 
andmekaitsealaste õigusaktide 
kohaldamist.
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Muudatusettepanek 12

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 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) „võrgu neutraalsus” – põhimõte, et 
kogu interneti andmeliiklust koheldakse 
võrdselt, ilma diskrimineerimise, 
piiramise või sekkumiseta, sõltumata 
andmete saatjast, vastuvõtjast, tüübist, 
sisust, seadmest, teenusest või 
rakendusest;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) „eriteenus” − elektroonilise side 
teenus, mida rakendatakse suletud 
elektroonilise side võrkudes range 
juurdepääsukontrolliga internetiprotokolli 
kasutades; eriteenust ei turustata ega 
kasutata internetiühenduse teenust 
asendava teenusena ning see ei ole 
funktsionaalselt identne avaliku 
internetiühenduse teenuse kaudu 
kättesaadavate teenustega;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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. Olenemata 
BERECi büroo valitud registri vormist 
(elektrooniline või trükitud), peaks büroo 
kohaldama registri haldamisel piisavaid 
turvameetmeid kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 45/2001 artikliga 22.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Lisaks peaks BEREC andma 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 
artikliga 12 sideteenuste ettevõtjatele 
teavet, mida võib levitada ettevõtja 
päritoluliikmesriigi reguleerivate asutuste 
kaudu.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) isikuandmete kaitset, eraelu 
puutumatuse kaitset, võrkude turvalisust 
ja terviklust ning läbipaistvust käsitlevate 
eeskirjade igakülgne järgimine vastavalt 
liidu õigusele;

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 22

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

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

Lõppkasutajatel on õigus pääseda juurde 
teabele ja sisule ning seda levitada, 
kasutada rakendusi, ühendada riistvara
ning kasutada vabalt valitud teenuseid, 
tarkvara ja seadmeid internetiühenduse 
teenuse kaudu kooskõlas võrgu 
neutraalsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tingimusel et lepingutes võetakse 
nõuetekohaselt arvesse võrgu 
neutraalsuse põhimõtet ega 
diskrimineerita sisu, rakenduse, teenuse 
või konkreetsete kategooriate alusel, on
lõppkasutajatel õigus sõlmida
andmemahtude ja kiiruste osas erinevaid 
lepinguid, tingimusel et nad annavad 
vabatahtlikult oma selgesõnalise ja 
teadliku nõusoleku.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõppkasutajatel on samuti õigus leppida 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjate või sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujatega kokku parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumises. Kui internetiühenduse 
teenuste pakkujaga sõlmitakse sellised 
kokkulepped, tagab pakkuja kooskõlas 
võrgu neutraalsuse põhimõttega, et parem 
teenusekvaliteet ei kahjusta 
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internetiühenduse teenuste toimimist, 
taskukohasust ega kvaliteeti.

Muudatusettepanek 25

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 
funktsionaalselt 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 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingus kokkulepitud internetiühenduse 
teenuse andmemahtude või kiiruste piires
ei piira internetiühenduse teenuste 
pakkujad lõikes 1 sätestatud vabadusi, 
blokeerides juurdepääsu teatavale sisule, 
rakendustele või teenustele, muutes need 
aeglasemaks, halvendades nende kvaliteeti 
või neid diskrimineerides, välja arvatud
juhtudel, kui osutub vajalikuks kohaldada 

Kooskõlas võrgu neutraalsuse 
põhimõttega ei piira internetiühenduse 
teenuste pakkujad lõikes 1 sätestatud
õigusi, blokeerides juurdepääsu teatavale 
sisule, rakendustele või teenustele või 
nende konkreetsetele kategooriatele, 
muutes need aeglasemaks, halvendades 
nende kvaliteeti, neid muutes või neid 
diskrimineerides, välja arvatud erijuhtudel, 
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mõistlikke andmeedastuse haldamise 
meetmeid. Mõistlikud andmeedastuse 
haldamise meetmed on läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad, proportsionaalsed ja 
vajalikud selleks, et

kui osutub rangelt vajalikuks kohaldada 
mõistlikke andmeedastuse haldamise 
meetmeid. Mõistlikud andmeedastuse 
haldamise meetmed on läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad, rangelt
proportsionaalsed ning nende suhtes 
kohaldatakse selgeid, arusaadavaid ja
kättesaadavaid õiguskaitsemehhanisme, 
ja need on vajalikud selleks, et

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) pakkuda selget ja konkreetset teavet 
side suhtes rakendatavate lubatud 
kontrollimeetodite kohta;

Selgitus

Ettepaneku 23 lõikes 5 sätestatakse „mõistlikud andmeedastuse haldamise meetmed”, mille 
alusel võib internetiteenuse pakkuja diskrimineerida, halvendada, aeglustada või blokeerida 
andmeedastust, kuid ei sätestata teavet selliste meetmete aluseks olevate sideteenuste 
kontrollimeetmete kohta. Et tagada lõppkasutajate jaoks kindlustunne andmeedastuse 
haldamise meetmete mõju suhtes andmekaitsele ja eraelule, tuleks artikli 23 lõikes 5 seega 
sätestada selge teave sideteenuste kontrollimeetmete kohta.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) säilitada Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja võrgu, selle kaudu osutatavate 
teenuste ja lõppkasutajate lõppseadmete 
terviklikkus ja turvalisus;
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Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) takistada otseturustuse eesmärgil
pealesunnitud teabe edastamist
kasutajatele, kes on eelnevalt
vabatahtlikult, teadlikult ja sõnaselgelt
nõustunud nende piiravate meetmetega;
selline nõusolek peaks olema teadlik, 
konkreetne, selge ja vabatahtlik.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) leevendada võrgu ajutist ja erakorralist 
ülekoormust, eelkõige rakendusest 
sõltumatute meetmete abil, tingimusel et
kogu andmeedastust käsitletakse ühtmoodi.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Andmeedastuse mõistlik haldamine 
hõlmab vaid selliste andmete töötlemist, 
mis on käesolevas lõikes sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud ja 
proportsionaalsed. Seetõttu on kõik 
filtrikontrolli ja andmeanalüüsi meetodid 
kooskõlas eraelu puutumatuse ja liidu 
andmekaitsealase õigusega. Vaikeseades 
tuleks selliste meetoditega uurida ainult 
päises sisalduvat teavet. Suhtluse sisu 
töötlemine ei ole nendel eesmärkidel 
lubatud. Mitte mingil tingimusel ei 



PE523.069v03-00 20/27 AD\1020266ET.doc

ET

töödelda direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 
lõikes 1 määratletud tundlikku teavet.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Riikide reguleerivad asutused jälgivad 
hoolikalt ja tagavad, et lõppkasutajad 
saavad tõhusalt kasutada artiklite 23 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud vabadusi, et 
täidetakse artikli 23 lõiget 5 ja artikli 2 
punkti 15 ning et jätkuvalt on 
kättesaadaval mittediskrimineerivad 
internetiühenduse teenused kooskõlas 
võrgu neutraalsuse põhimõttega, ning 
nende kvaliteet peegeldab tehnoloogia 
arengut ja neid ei kahjusta eriteenused.
Nad jälgivad koostöös muude riikide 
pädevate asutuste ja 
andmekaitseasutustega ka eriteenuste 
mõju kultuurilisele mitmekesisusele ja 
innovatsioonile. Riikide reguleerivad 
asutused esitavad komisjonile, BERECile 
ja avalikkusele iga-aastase aruande 
teostatud järelevalve ja tähelepanekute 
kohta. See järelevalve peab olema 
kooskõlas side konfidentsiaalsuse 
põhimõttega ega tohi hõlmata 
isikuandmete töötlemist.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)
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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 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad avaldavad, välja arvatud eraldi 
läbiräägitavate pakkumiste puhul, selgel, 
terviklikul ja kergesti juurdepääsetaval 
viisil järgmise läbipaistva, võrreldava, 
piisava ja ajakohase teabe:
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Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv a) selge ja asjakohane teave 
kontrollimeetodite kohta, mida 
kasutatakse andmeedastuse haldamise 
meetmete puhul ja mis on kehtestatud 
artikli 23 lõikes 5 loetletud eesmärkidel, 
ning nende mõju kasutajate õigusele 
seoses eraelu puutumatuse ja andmete 
kaitsega.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

g) direktiivi 2002/22/EÜ artikli 25 kohase 
kohustuse korral lõppkasutaja otsus selle 
kohta, kas ta soovib oma isikuandmete 
lisamist kataloogi, ning asjaomased 
andmed; sellisesse kataloogi lisatud 
isikuandmeid töödeldakse kooskõlas 
direktiivi 2002/58/EÜ artikli 12 sätetega.

Selgitus

Direktiivi 2002/58/EÜ artiklis 12 nähakse ette, et lõppkasutajaid tuleks teavitada asjaomase 
kataloogi otstarbest ning nende isikuandmete võimalikest täiendavatest kasutusvõimalustest 
selle kataloogi otsingufunktsioonide alusel.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) teave artikli 26 lõike 1 punktis j 
osutatud meetmete ja nende võimaliku 
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mõju kohta lõppkasutajate õigustele 
seoses eraelu puutumatuse ja andmete 
kaitsega.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad pakuvad lõppkasutajatele tasuta 
üksikasjalike arvete võimalust, tingimusel, 
et austatakse nõuetekohaselt kõnet 
valivate kasutajate ja kõnet vastuvõtvate 
abonentide õigust eraelu puutumatusele.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Lisatakse järgmine artikkel:

Artikkel 6 a

Jaemüügi tasandi rändlustasude 
kaotamine

Alates 1. juulist 2015 ei kohalda 
rändlusteenusepakkujad rändlusteenuse 
klientide suhtes mis tahes lisatasusid 
võrreldes riikliku tasandi 
mobiilsideteenuste tasudega ühegi tehtud 
või vastu võetud reguleeritud 
rändluskõne, ühegi saadetud reguleeritud 
rändluslühisõnumi või MMS-
rändlussõnumi eest või ühegi kasutatud 
reguleeritud andmeside-rändlusteenuse 
eest või mis tahes üldist tasu välismaal 
lõppseadmete või teenuste kasutamise 
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võimaldamise eest.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EL) nr 531/2012
Artikkel 7 – lõiked 1 ja 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(4 b) Artikli 7 lõiked 1 ja 2 asendatakse 
järgmiselt:

„1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
rändlusteenuse osutajalt kõnealusest 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi alates 1. juulist 2012 
ületada 0,14 eurot minutis.

„1. Keskmine hulgihind, mida külastatava 
võrgu operaator võib nõuda kliendi 
rändlusteenuse osutajalt kõnealusest 
külastatavast võrgust alustatud reguleeritud 
rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas 
kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise 
kulude eest), ei tohi ületada lõikes 2 
kehtestatud ülempiiri.

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse 12-kuulise ajavahemiku 
kohta või lühema ajavahemiku kohta, kui 
käesolevas lõikes sätestatud keskmise 
hulgihinna ülempiiri kohaldamisaja lõpuni 
või 30. juunini 2022 jääb vähem kui 12 
kuud. Keskmise hulgihinna ülempiir 
langeb 1. juulil 2013 0,10 eurole ja 1. juulil
2014 0,05 eurole ning ilma et see piiraks 

2. Lõikes 1 osutatud keskmine hulgihind 
kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja 
see arvutatakse 12-kuulise ajavahemiku 
kohta või lühema ajavahemiku kohta, kui 
käesolevas lõikes sätestatud keskmise 
hulgihinna ülempiiri kohaldamisaja lõpuni 
või 30. juunini 2022 jääb vähem kui 12 
kuud. Keskmise hulgihinna ülempiir ei tohi 
ületada 1. juulil 2013 EUR 0,10 eurot 
ning langeb 1. juulil 2014 0,03 eurole, 1. 
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artikli 19 kohaldamist, on hulgihind kuni 
30. juunini 2022 0,05 eurot.”

juulil 2015 0,02 eurole ja 1. juulil 2016 
0,01 eurole.”

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA TAGATUD 
TEENUSEKVALITEEDIGA 
ÜHENDUVUST VÕIMALDAVATE 
TOODETE MIINIMUMNÄITAJAD

välja jäetud

Võrguelemendid ja nendega seotud teave

– Püsiliini kaudu pakutava ühenduvust 
võimaldava toote kirjeldus, sealhulgas 
tehnilised näitajad ja võimalike 
asjakohaste standardite vastuvõtmine.

Võrgufunktsioonid:
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– ühenduvust käsitlev leping, millega 
tagatakse otspunktidevaheline 
teenusekvaliteet, tuginedes ühistele 
kindlaksmääratud näitajatele, mis 
võimaldavad pakkuda vähemalt 
järgmistesse klassidesse kuuluvaid 
teenuseid:

– hääl- ja videokõned;

– audiovisuaalse sisu edastus ning

– eluliselt tähtsaid andmeid puudutavad 
rakendused.
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