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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 

(45) Internet on viimaste aastakümnete 

jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 

avatud platvormiks, millele on 

lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 

internetiühenduse teenuste pakkujatel 

kerge juurde pääseda. Võrgu neutraalsuse 
põhimõte tähendab seda, et andmeliiklust 
käsitletakse ühtmoodi, ilma 
diskrimineerimise, piiramise või 
segamiseta ning sõltumata saatjast, 
vastuvõtjast, tüübist, sisust, seadmest, 
teenusest või rakendusest; Nagu on 
öeldud 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. 
Praeguse regulatiivse raamistiku eesmärk 
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liikmesriikide individuaalsed meetmed. 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. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 
teenuste hulka võivad muu hulgas kuuluda 
IP ringhääling (IP-TV), videokonverentsid 
ja teatavad rakendused tervishoiu 

valdkonnas. Seega peaks lõppkasutajatel 
olema vabadus sõlmida üldsusele 

elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega 

või sisu, rakenduste või teenuste 

pakkujatega lepinguid parema 

teenusekvaliteediga eriteenuste 

osutamiseks. 

(49) Peaks olema võimalik rahuldada 
lõppkasutajate nõudlust selliste teenuste ja 

rakenduste järele, mis eeldavad 

teenusekvaliteedi kõrgemat või tagatud 
taset. Nende teenuste hulka võivad muu 

hulgas kuuluda ringhääling, 

videokonverentsid ja teatavad rakendused 

tervishoiu valdkonnas. Seega peaks 
lõppkasutajatel olema vabadus sõlmida kas 
internetiühenduse teenuse pakkujatega, 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 

ettevõtjatega või sisu, rakenduste või 

teenuste pakkujatega lepinguid parema 

teenusekvaliteediga eriteenuste 

osutamiseks. Kui sellised lepingud 
sõlmitakse internetiühenduse teenuse 
pakkujaga, peaks teenusepakkuja tagama, 
et parem teenusekvaliteet ei kahjusta 
internetiühenduse üldist kvaliteeti. 
Andmeedastuse haldamise meetmed ei 
tohiks ka põhjustada vahetegemist 
konkureerivate teenuste ja rakenduste 
vahel. 

Or. en 
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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 

(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. Võib olla ka vajalik, et 
sisu, rakenduste ja teenuste pakkujad 

saaksid leppida elektroonilist sidet 

pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 

teenusekvaliteedis teatavate teenuste 
osutamisel, nagu masinatevaheline 

teabevahetus (M2M). Sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujatel ning elektroonilist 
sidet pakkuvatel ettevõtjatel peaksid 
seetõttu olema ka edaspidi vabadus 
sõlmida kokkuleppeid kindlaksmääratud 

teenusekvaliteediga eriteenuste 

pakkumiseks tingimusel, et need 

kokkulepped ei kahjusta internetiühenduse 

üldist teenusekvaliteeti. 



 

AM\1024918ET.doc  PE529.689v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

kokkulepped ei kahjusta oluliselt 
internetiühenduse teenuste üldist kvaliteeti. 

Or. en 
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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 

(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 internetiühenduse teenust või 
muud elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad ja muude teenuste osutajad 
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 
kiiruse võrdlus, internetiühenduse teenuste 
ja parandatud kvaliteediga teenuste 
tõhususe võrdlus ning lõppkasutajate 

hinnang kvaliteedile. Riikide reguleerivad 
asutused peaksid kehtestama kaebuste 
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pakkujatele teenusekvaliteedi 

miinimumnõuded, kui see on vajalik, et 

vältida internetiühenduse teenuse 

kvaliteedi üldist kahjustamist või 

halvendamist. 

esitamise menetlused, millega tagatakse 
lõppkasutajate jaoks tõhusad, lihtsad ja 
hõlpsasti juurdepääsetavad 
õiguskaitsemehhanismid, ning neil peaks 
olema õigus kehtestada kõikidele või 

üksikutele internetiühenduse teenuse 
pakkujatele, muude elektroonilise side 
teenuste pakkujatele ja muude teenuste 
osutajatele teenusekvaliteedi 
miinimumnõuded, kui see on vajalik, et 

vältida internetiühenduse teenuse 

kvaliteedi üldist kahjustamist või 

halvendamist. 

Or. en 
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 12 a) „võrgu neutraalsus” – põhimõte, 
mille kohaselt kogu interneti 
andmeliiklust käsitletakse ühtmoodi, ilma 
diskrimineerimise, piiramise või 
sekkumiseta ning sõltumata saatjast, 
vastuvõtjast, tüübist, sisust, seadmest, 
teenusest või rakendusest; 

Or. en 
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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 
kasutatavatest võrgutehnoloogiatest 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 
või mis tahes muu 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 
turustada või mis ei ole kasutatav 
internetiühenduse teenuse asemel; 

Or. en 
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Vabadus pakkuda juurdepääsu avatud 

internetile ja vabadus seda kasutada ning 

andmeedastuse mõistlik haldamine  

Vabadus pakkuda juurdepääsu avatud 

internetile ja vabadus seda kasutada ning 

andmeedastuse mõistlik haldamine  

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

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.  

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. 

 

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

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 
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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.  

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. 

 

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 21 a, sealhulgas ka teave 
võimalike kohaldatavate mõistlike 
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 

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. 
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vajalikud selleks, et  Andmeedastuse haldamise meetmed 
peavad olema 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 
või erakorralist ülekoormust, tingimusel et 

samaväärset liiki andmeedastust 

käsitletakse ühtmoodi. 

d) vältida või leevendada võrgu ajutise või 
erakorralise ülekoormuse mõju, 
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/EÜ 
kohaldamist, hõlmavad andmeliikluse 
haldamise meetmed vaid selliste 
isikuandmete töötlemist, mis on 
käesolevas lõikes sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud ja 
proportsionaalsed, ning mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2002/58/EÜ, 
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 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teenusekvaliteedi kaitsemeetmed  Teenusekvaliteedi kaitsemeetmed  

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. Artikli 23 suhtes oma artikli 30a kohase 
pädevuse teostamisel jälgivad riikide 
reguleerivad asutused hoolikalt seda, et 
järgitaks artikli 23 lõiget 5 ja et jätkuvalt 
on kättesaadaval mittediskrimineerivad 

internetiühenduse teenused, mille kvaliteet 

peegeldab tehnoloogia arengut. Nad 
jälgivad koostöös muude riikide pädevate 

asutustega ka mõju kultuurilisele 

mitmekesisusele ja innovatsioonile. Riikide 
reguleerivad asutused avaldavad igal 
aastal aruanded nende teostatud 
järelevalve ja tähelepanekute kohta ning 
esitavad need aruanded komisjonile ja 
BERECile.  

2. Selleks et vältida internetiühenduse 
teenuse kvaliteedi üldist kahjustamist või 

et tagada lõppkasutajate võimalus pääseda 

juurde sisule või teabele, seda levitada või 

kasutada enda valitud rakendusi ja 
teenuseid, on riikide reguleerivatel 
asutustel õigus kehtestada üldsusele 

elektroonilist sidet pakkuvatele 

ettevõtjatele teenusekvaliteedi 

Selleks et vältida internetiühenduse 
teenuste kvaliteedi kahjustamist või et 

tagada lõppkasutajate võimalus pääseda 

juurde sisule või teabele, seda levitada või 

kasutada enda valitud rakendusi, teenuseid 
ja tarkvara, on riikide reguleerivatel 
asutustel õigus kehtestada üldsusele 

elektroonilist sidet pakkuvatele 

ettevõtjatele teenusekvaliteedi 
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miinimumnõuded.  miinimumnõuded ja vajaduse korral muid 
riigi reguleerivate asutuste määratud 
teenusekvaliteedi parameetreid.  

Riikide reguleerivad asutused esitavad 

komisjonile aegsasti enne selliste nõuete 

kehtestamist kokkuvõtte, milles 

käsitletakse meetmete võtmise põhjuseid, 

kavandatavaid nõudeid ja kavandatavat 

tegevuskava. Nimetatud teave tehakse 

kättesaadavaks ka BERECile. Komisjon 

võib pärast kõnealuse teabega tutvumist 

esitada selle kohta märkusi või soovitusi, 

eelkõige tagamaks, et kavandatavad 

nõuded ei mõju kahjulikult siseturu 

toimimisele. Kavandatavaid nõudeid ei 
võeta vastu kahe kuu jooksul alates sellest, 

kui komisjon on saanud kätte täieliku 

teabe, välja arvatud juhul, kui komisjon ja 

riigi reguleeriv asutus on kokku leppinud 

teisiti, kui komisjon on riigi reguleerivat 

asutust teavitanud lühemast 

läbivaatamisperioodist või kui komisjon on 

esitanud märkusi või soovitusi. Riikide 
reguleerivad asutused võtavad täiel määral 

arvesse komisjoni märkusi või soovitusi 

ning edastavad komisjonile ja BERECile 
vastuvõetud nõuded.  

Riikide reguleerivad asutused esitavad 

komisjonile aegsasti enne selliste nõuete 

kehtestamist kokkuvõtte, milles 

käsitletakse meetmete võtmise põhjuseid, 

kavandatavaid nõudeid ja kavandatavat 

tegevuskava. Nimetatud teave tehakse 

kättesaadavaks ka BERECile. Komisjon 

võib pärast kõnealuse teabega tutvumist 

esitada selle kohta märkusi või soovitusi, 

eelkõige tagamaks, et kavandatavad 

nõuded ei mõju kahjulikult siseturu 

toimimisele. Kavandatavaid nõudeid ei 
võeta vastu kahe kuu jooksul alates sellest, 

kui komisjon on saanud kätte täieliku 

teabe, välja arvatud juhul, kui komisjon ja 

riigi reguleeriv asutus on kokku leppinud 

teisiti, kui komisjon on riigi reguleerivat 

asutust teavitanud lühemast 

läbivaatamisperioodist või kui komisjon on 

esitanud märkusi või soovitusi. Riikide 
reguleerivad asutused võtavad täiel määral 

arvesse komisjoni märkusi või soovitusi 

ning teavitavad komisjoni ja BERECit 
vastuvõetud nõuetest.  

3. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, milles määratakse kindlaks 

ühetaolised tingimused käesolevast artiklist 

riikide pädevatele asutustele tulenevate 

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

3. Pärast sidusrühmadega konsulteerimist 
ja tihedas koostöös komisjoniga kehtestab 
BEREC kuue kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse vastuvõtmist üldised 
suunised, milles määratakse kindlaks 

ühetaolised tingimused käesolevast artiklist 

riikide pädevatele asutustele tulenevate 

kohustuste rakendamiseks, sh 
andmeliikluse haldamise meetmete 
rakendamise ja nõuetele vastavuse 
järelevalve osas.  

Or. en 

 


