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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 a. „võrgu neutraalsus” – põhimõte, et 
kogu interneti andmeliiklust koheldakse 
võrdselt ilma diskrimineerimata, 
piiramata või segamata, sõltumata selle 
saatjast, vastuvõtjast, tüübist, sisust, 
seadmest, teenusest või rakendusest; 

Or. en 
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Jens Rohde, Marietje Schaake  
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Raport A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punktid 14 ja 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 

millega pakutakse internetiühendust ja 

selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 

internetiga ühendatud otspunktide vahel, 

sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast; 

14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 

millega pakutakse kooskõlas võrgu 
neutraalsuse põhimõttega 
internetiühendust ja selle kaudu ühendust 

praktiliselt kõigi internetiga ühendatud 

otspunktide vahel, sõltumata kasutatavast 

võrgutehnoloogiast või lõppseadmetest; 

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, mis on optimeeritud konkreetsele 
sisule, rakendustele või teenustele või 

nende kombinatsioonile ning mida 
pakutakse loogiliselt eraldiseisvate 
vahendite abil ja range 
juurdepääsukontrolli alusel, mis pakub 
igas etapis täiustatud kvaliteeti nõudvat 
funktsionaalsust, ning mida ei turustata 
ega kasutata internetiühenduse teenust 

asendava teenusena; 

Or. en 
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Artikkel 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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. 

1. Lõppkasutajatel on õigus pääseda juurde 
teabele ja sisule ja seda levitada, kasutada 
ja pakkuda vabalt valitud rakendusi ja 
teenuseid ning kasutada vabalt valitud 
lõppseadmeid internetiühenduse teenuse 
kaudu, olenemata lõppkasutaja või 
teenusepakkuja asukohast või teenuse, 
teabe või sisu asukohast, päritolust või 
eesmärgist. 

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

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. 

2. Internetiühenduse teenuste pakkujatel, 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvatel 
ettevõtjatel ning sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujatel on vabadus pakkuda 
lõppkasutajatele eriteenuseid. 
Eriteenuseid pakutakse ainult juhul, kui 
võrgumaht on piisav selliste teenuste 
pakkumiseks lisaks internetiühendusele 
ning eriteenused ei kahjusta 
internetiühenduse teenuste kättesaadavust 
või kvaliteeti. Lõppkasutajatele 
internetiühenduse pakkujad ei tohi teha 
vahet funktsionaalselt samaväärsete 
teenuste ja rakenduste vahel. 
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3. Käesolev artikkel ei piira nende liidu 
või siseriiklike õigusaktide kohaldamist, 
mis on seotud edastatud teabe, sisu, 
rakenduse või teenuste õiguspärasusega. 

 

4. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud vabaduste 
kasutamist lihtsustab täielik teabe 
esitamine vastavalt artikli 25 lõikele 1, 
artikli 26 lõikele 2 ja artikli 27 lõigetele 1 
ja 2. 

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

5. Lepingus kokkulepitud 
internetiühenduse teenuse andmemahtude 
või kiiruste piires ei piira 
internetiühenduse teenuste pakkujad 
lõikes 1 sätestatud vabadusi, blokeerides 
juurdepääsu teatavale sisule, rakendustele 

või teenustele, muutes need aeglasemaks, 

halvendades nende kvaliteeti või neid 

diskrimineerides, välja arvatud juhtudel, 

kui osutub vajalikuks kohaldada mõistlikke 

andmeedastuse haldamise meetmeid. 
Mõistlikud andmeedastuse haldamise 

meetmed on läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad, proportsionaalsed ja 

vajalikud selleks, et 

5. Internetiühenduse teenuste pakkujad ja 
lõppkasutajad võivad kokku leppida 
internetiühenduse teenuste 
andmemahtudele ja kiirustele piirangute 
seadmises. Internetiühenduse teenuste 
pakkujad ei piira lõikes 1 sätestatud 
vabadusi, blokeerides juurdepääsu 

teatavale sisule, rakendustele või teenustele 
või nende teatavatele kategooriatele, 
muutes need aeglasemaks, teisendades 
neid, halvendades nende kvaliteeti või neid 
diskrimineerides, välja arvatud juhtudel, 

kui osutub vajalikuks kohaldada mõistlikke 

andmeedastuse haldamise meetmeid. 
Andmeedastuse haldamise meetmed on 
läbipaistvad, mittediskrimineerivad, 

proportsionaalsed ja vajalikud selleks, et 

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

a) rakendada kohtuotsust; 

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

terviklikkus ja turvalisus; 

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

terviklikkus ja turvalisus; 

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

 

d) vähendada miinimumini võrgu ajutist d) vältida või leevendada võrgu ajutist või 
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või erakorralist ülekoormust, tingimusel et 

samaväärset liiki andmeedastust 

käsitletakse ühtmoodi. 

erakorralist ülekoormust, tingimusel et 

samaväärset liiki andmeedastust 

käsitletakse ühtmoodi. 

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

Andmeedastuse haldamise meetmeid ei 
kohaldata kauem, kui on vajalik. 

Ilma et see piiraks direktiivi 95/46 
kohaldamist, hõlmavad andmeedastuse 
haldamise meetmed vaid sellist 
isikuandmete töötlemist, mis on 
käesolevas lõikes sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalik ja 
proportsionaalne, ning mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2002/58, eelkõige 
seoses side konfidentsiaalsusega. 

Internetiühenduse teenuste pakkujad 
näevad ette asjakohase, selge, avatud ja 
tõhusa korra käesoleva artikli väidetavaid 
rikkumisi käsitlevate kaebustega 
tegelemiseks. Kõnealuse korraga ei piirata 
lõppkasutajate õigust edastada juhtum 
arutamiseks riigi reguleerivale asutusele. 

Or. en 

 

 


