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LÜHISELGITUS 

Ettepanekuga võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa elektroonilise side ühtset turgu, 

lõpetatakse Euroopa Liidu kümmekond aastat väldanud seadusandlik sekkumine, et tagada 

eraisikutele ja ettevõtetele piiranguteta ja vähekulukas juurdepääs elektroonilise side 

teenustele. Euroopa Liit on killustunud 28 eraldiseisva riikliku turu vahel, mis erinevad 

lubade andmise, reguleerivate tingimuste, sageduste eraldamise ja tarbijakaitse küsimustes. 

Sellel killustatusel on negatiivne mõju. Eelkõige takistab see piiriüleste teenuste arengut, 

tõstab liikmesriikidevaheliste kõnede hindu ning kasutab vähe ära olemasolevate võrkude 

võimalusi. Praegune olukord mõjub negatiivselt ka konkurentsivõimele ja tööhõivele, eriti 

sektorites, kus konkurentsivõime tõstmine sõltub ühenduvusest ja teenuste integreeritud 

pakkumisest: logistika, pangandus, transport, energeetika, jaekaubandus, tervishoid jne. 

 

Regionaalarengukomisjon hindab käesoleva määruse ettepaneku mõju piiriregioonide 

arengule ning piiriülese territoriaalkoostöö tugevdamisele positiivselt.  

 

Regionaalarengukomisjon toonitab, et Euroopa Liidu struktuurifondid mängivad juba praegu 

Euroopa digitaalse tegevuskava rahastamises suurt rolli. Selles valguses hindab 

regionaalarengukomisjon positiivselt käesoleva määruse ettepaneku mõju stimuleerimaks 

avaliku sektori digitaalvaldkonda tehtavaid investeeringuid.  

 

Paralleelselt sellele arvamusele aluseks olevale määruse ettepanekule valmistub komisjon 

vastu võtma soovitust, mille eesmärk on eelkõige toetada lairibaühendusse investeerimist. 

Regionaalarengukomisjon palub selle soovituse sisu laiendada, et toetada kogu Euroopa Liidu 

territooriumil ühtlustatud digitaalteenuste arendamist, sealhulgas äärepoolseimates 

piirkondades ja saartel. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse 

järgmisi muudatusettepanekuid. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Nagu rõhutatakse Euroopa 

Parlamendi sisepoliitika peadirektoraadi 

poliitikaosakonna B (struktuuri- ja 

ühtekuuluvuspoliitika) 2013. aastal 

avaldatud uuringus „Internet, digitaalne 
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tegevuskava ja Euroopa regioonide 

majandusareng” on IKT tunnustamise ja 

vastuvõtmise ning infoühiskonna arengu 

seisukohast soodne keskkond regioonides 

oluline ja isegi otsustav tegur, kuna 

regionaalne tasand on IKT nõudluse 

kujunemisel eelistatud tasandiks. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 b) Euroopa elektroonilise side ühtse 

turu väljakujundamiseks ning 

territoriaalse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 

tugevdamiseks tuleks Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

1301/20131a artiklis 5 sätestatud 

investeerimisprioriteeti 2a ellu viia nii 

selleks, et täiustada lairibajuurdepääsu ja 

kiireid võrke, kui ka selleks, et toetada 

digitaalmajanduses uute 

tehnoloogialahenduste ja võrkude 

kasutuselevõtmist, samuti tuleks kõikidele 

Euroopa piirkondadele anda võimalus 

sellesse valdkonda investeerida, nagu on 

täpsustatud nimetatud määruse artiklis 4. 

 __________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 1301/2013, 17. detsember 

2013, mis käsitleb Euroopa 

Regionaalarengu Fondi ja 

majanduskasvu ja tööhõivesse 

investeerimise eesmärgiga seonduvaid 

erisätteid ning millega tunnistatakse 

kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 

(ELT L 347, 20.12.2013, lk 289). 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 c) Järgmise põlvkonna 

infrastruktuuridesse investeerimine, mis 

on hädavajalik, et liidu elanikud saaksid 

kasutada uusi uuenduslikke teenuseid, ei 

tohiks piirduda kesksete või tihedalt 

asustatud aladega, kus need end kindlasti 

ära tasuvad. Neid tuleb samaaegselt 

laiendada ka äärealadel ja 

äärepoolseimates, hõredamalt asustatud 

ning vähem arenenud piirkondades, et 

mitte veelgi süvendada nende arengut 

pärssivaid tegureid. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 d (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 d) Nagu uuringus märgitakse, on 

piirkondlikul tasandil võimalik tuvastada 

infoühiskonna poolt pakutavaid võimalusi 

ning juhtida selle arendamise 

edendamiseks mõeldud programme. 

Samuti nähtub uuringust, et eri 

valitsustasandite vahelist suhtlust on 

võimalik tihendada. Digitaalse ühtse turu 

lõpuleviimiseks tuleb alt üles ja ülevalt 

alla suunatud lähenemisviise 

kombineerida või neid vähemalt 

paralleelselt arendada. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning (17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
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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 Parlamendi 

ja nõukogu otsuses 243/2012 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/EÜ ei ole olnud piisavad 

sellele probleemile lahenduse leidmiseks. 

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 sõltumata 

nende elukohast 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 Parlamendi 

ja nõukogu otsuses 243/2012 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/EÜ ei ole olnud piisavad 

sellele probleemile lahenduse leidmiseks. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 a) Samuti tuleb tagada RLAN-

pääsupunkte kasutavate lõppkasutajate 

andmete suurem turvalisus, et 

suurendada tarbijate usaldust ning 
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võimaldada seeläbi arendada välja 

traadita lairibaühenduse infrastruktuur. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 43 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(43) Elektroonilise side ühtse turu 

lõpuleviimine eeldab ka nende tõkete 

kõrvaldamist, mis takistavad 

lõppkasutajate juurdepääsu elektroonilise 

side teenustele kogu liidus. Seetõttu ei 

tohiks riigiasutused luua ega säilitada 

tõkkeid selliste teenuste piiriülesele 

ostmisele. Üldsusele elektroonilist sidet 

pakkuvad ettevõtjad ei tohiks keelata ega 

piirata lõppkasutajate juurdepääsu või neid 

diskrimineerida kodakondsuse või 

elukohaliikmesriigi alusel. Sellest 

hoolimata peaks olema võimalik 

kehtestada eristusi, mis põhinevad 

objektiivselt põhjendatud erinevustel 

hinna, riskide ja selliste turutingimuste 

osas nagu muutused nõudluses ja 

konkurentide tariifid. 

(43) Elektroonilise side ühtse turu 

lõpuleviimine eeldab ka nende tõkete 

kõrvaldamist, mis takistavad 

lõppkasutajate juurdepääsu elektroonilise 

side teenustele kogu liidus. Seetõttu ei tohi 

riigiasutused luua ega säilitada tõkkeid 

selliste teenuste piiriülesele ostmisele. 

Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 

ettevõtjad ei tohi keelata ega piirata 

lõppkasutajate juurdepääsu või neid 

diskrimineerida kodakondsuse või 

elukohaliikmesriigi alusel. Sellest 

hoolimata peaks olema võimalik 

kehtestada eristusi, mis põhinevad 

objektiivselt põhjendatud erinevustel 

hinna, riskide ja selliste turutingimuste 

osas nagu muutused nõudluses ja 

konkurentide tariifid, tagades seejuures 

levi kogu liidu territooriumil, sealhulgas 

hõredamalt asustatud, äärepoolseimates 

ja vähim arenenud piirkondades. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 44 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (44a) Kõrvalist asukohta, saarelist 

asendit, madalat rahvastikutihedust, 

madalat tarbijanõudlust ja riigisiseseid 

rändluspiirkondi, mis on iseloomulikud 

mõningatele Euroopa piirkondadele, 



 

PE524.757v02-00 8/14 AD\1016559ET.doc 

ET 

eelkõige äärepoolseimatele piirkondadele, 

ei saa lugeda objektiivseteks 

kriteeriumideks, mis võiksid õigustada 

elektroonilise püsi- või mobiilside 

ettevõtja poolset kõrgemate tariifide 

kehtestamist. 

Selgitus  

Euroopa elektroonilise side turg, mida käesoleva määrusega kehtestada tahetakse, peab 

kõikidele tarbijatele Euroopa Liidus võimaldama ühtseid tariife ja mittediskrimineeriva 

juurdepääsu elektroonilise side teenustele. Seepärast ei tohi asjaoluga, et tegu on kõrvalise 

asukoha, saarelise asendi, madala rahvastikutiheduse, madalat tarbijanõudluse ja riigisiseste 

rändluspiirkondadega, kaasneda kõrgemate tariifide kehtestamine.  

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 49 

 

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) 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. Selliste eriteenuste 

osutamine ei tohiks kahjustada 

internetiühenduse üldkvaliteeti. Lisaks ei 

tohiks andmeedastuse haldamise 

meetmeid kohaldada nii, et 

diskrimineeritakse eriteenuseid, mis 

konkureerivad teenustega, mida 

internetiühenduse pakkuja osutab kas 

otse või partnerluses teiste ettevõtjatega, 

välja arvatud objektiivselt põhjendatud 
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juhtudel. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 73 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(73) Kahe- või mitmepoolsete 

rändluslepingute abil võivad 

mobiilsideoperaatorid käsitleda oma 

riigisiseste klientide rändlust partnerite 

võrkudes enam-vähem võrdväärselt 

sellistele klientidele oma võrkudes teenuste 

pakkumisega, mis mõjutab kogu liitu katva 

virtuaalse võrgu raames kohaldatavaid 

jaemüügihindu. Selline hulgimüügitasandi 

süsteem võiks anda võimaluse arendada 

uusi rändlustooteid ning suurendada 

seeläbi valikuvõimalusi ja konkurentsi 

jaemüügitasandil. 

(73) Kaubanduslike või tehniliste 

rändluslepingute abil võivad 

mobiilsideoperaatorid käsitleda oma 

riigisiseste klientide rändlust partnerite 

võrkudes enam-vähem võrdväärselt 

sellistele klientidele oma võrkudes teenuste 

pakkumisega, mis mõjutab kogu liitu katva 

virtuaalse võrgu raames kohaldatavaid 

jaemüügihindu. Selline hulgimüügitasandi 

süsteem võiks anda võimaluse arendada 

uusi rändlustooteid ning suurendada 

seeläbi valikuvõimalusi ja konkurentsi 

jaemüügitasandil. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) võtavad liikmesriigid ja riigiasutused 

meetmeid tagamaks, et tariifide 

kehtestamisel, üldkasutatavate 

elektroonilise side võrkude kasutamisel ja 

üldsuse juurdepääsul elektrooniliste side 

teenustele kogu liidu territooriumil ei 

esine diskrimineerimist; 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) soodustada investeerimist uutesse ja 

täiustatud suure võimsusega 

infrastruktuuridesse, mis hõlmavad kogu 

liitu ja mis vastavad lõppkasutajate 

kasvavale nõudlusele, ning selliste 

infrastruktuuridega seotud innovatsiooni; 

c) soodustada investeerimist uutesse ja 

täiustatud suure võimsusega 

infrastruktuuridesse, mis hõlmavad kogu 

liitu ja mis vastavad lõppkasutajate 

kasvavale nõudlusele, ning selliste 

infrastruktuuridega seotud innovatsiooni, 

eelkõige hõredamalt asustatud 

piirkondades, äärealadel ja 

äärepoolseimates piirkondades; 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

1. Igal liidus registreeritud 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. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ilma et see piiraks asjaomastest 

rahvusvahelistest kokkulepetest, sealhulgas 

Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 

Liidu (ITU) raadioside eeskirjadest 

tulenevate kohustuste täitmist, tagavad 

riikide pädevad asutused raadiospektri 

kasutuse korraldamise oma territooriumil 

ning võtavad eelkõige kõik vajalikud 

raadiospektri eraldamise ja määramisega 

seotud meetmed, nii et see ei takistaks 

1. Ilma et see piiraks asjaomastest 

rahvusvahelistest kokkulepetest, sealhulgas 

Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 

Liidu (ITU) raadioside eeskirjadest 

tulenevate kohustuste täitmist, tagavad 

riikide pädevad asutused eelkõige artikli 

12 rakendamise kindlustamiseks 
raadiospektri kasutuse korraldamise oma 

territooriumil ning võtavad eelkõige kõik 

vajalikud raadiospektri eraldamise ja 
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ühelgi teisel liikmesriigil lubada oma 

territooriumil konkreetse ühtlustatud 

sagedusala kasutamist vastavalt liidu 

õigusele. 

määramisega seotud meetmed, nii et see ei 

takistaks ühelgi teisel liikmesriigil lubada 

oma territooriumil traadita 

lairibaühenduse jaoks konkreetse 

ühtlustatud sagedusala kasutamist vastavalt 

liidu õigusele. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Iga asjaomane liikmesriik võib kutsuda 

raadiospektripoliitika töörühma üles 

abistama kõnealust liikmesriiki ja teisi 

liikmesriike käesoleva artikli järgimisel. 

Komisjon võib võtta vastu 

rakendusmeetmeid, mille eesmärk on 

tagada, et kooskõlastamise tulemuste 

puhul oleks täidetud nõue võimaldada 

asjaomastele liikmesriikidele võrdset 

juurdepääsu raadiospektrile, leida 

lahendus võimalikule ebajärjekindlusele, 

mis tekib, kui koordineeritud tegevuse 

tulemused on eri liikmesriikides erinevad, 

või tagada kooskõlastatud lahenduste 

jõustamine liidu õiguse kohaselt. 

Iga asjaomane liikmesriik võib kutsuda 

raadiospektripoliitika töörühma üles 

abistama kõnealust liikmesriiki ja teisi 

liikmesriike käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 

järgimisel. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Üldsusele elektroonilise side ettevõtjad 

ei kohalda lõppkasutajate suhtes 

kodakondsusel või elukohal põhinevaid 

diskrimineerivaid juurdepääsu või 

kasutamisega seotud nõudeid või 

tingimusi, välja arvatud juhul, kui need 

erinevused on objektiivselt põhjendatud. 

2. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 

ettevõtjad ei kohalda lõppkasutajate suhtes 

kodakondsusel või elukohal põhinevaid 

diskrimineerivaid juurdepääsu või 

kasutamisega seotud nõudeid või 

tingimusi. 
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Selgitus 

Raportöör leiab, et väljend „objektiivselt põhjendatud” toob oma ebamäärasuse tõttu kaasa 

just selle, mida artikliga püütakse takistada, nimelt võimaldades üldsusele elektroonilist sidet 

pakkuvatel ettevõtetel kohaldada diskrimineerivaid juurdepääsu või kasutamisega seotud 

nõudeid või tingimusi. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatus  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 

ettevõtjad ei kohalda muudel kui 

objektiivsetel põhjustel teist liikmesriiki 

hõlmava liidusisese side puhul kõrgeimaid 

tariife 

3. Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 

ettevõtjad ei kohalda teist liikmesriiki 

hõlmava liidusisese side puhul kõrgeimaid 

tariife: 

Selgitus 

Raportöör leiab, et väljend „objektiivselt põhjendatud” toob oma ebamäärasuse tõttu kaasa 

just selle, mida artikliga püütakse takistada, nimelt võimaldades üldsusele elektroonilist sidet 

pakkuvatel ettevõtetel kohaldada diskrimineerivaid juurdepääsu või kasutamisega seotud 

nõudeid või tingimusi. 

 

Muudatusettepanek  18 

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 

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 tohi mingil viisil kahjustada 

internetiühenduse teenuste kvaliteeti, eriti 

kaugemates piirkondades, kus ribalaiused 



 

AD\1016559ET.doc 13/14 PE524.757v02-00 

 ET 

üldkvaliteeti. on piiratud. 

Selgitus 

Raportöör leiab, et käesoleva määruse ettepanekuga tuleks eriteenuste pakkumise näol kogu 

liidu territooriumil ühtsel viisil ette näha piiratud ribalaiused.  

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Eriteenuste osutamine ei tohi mingil juhul 

vähendada internetiühenduse kvaliteeti, 

eelkõige äärepoolseimates piirkondades ja 

hõreda asustusega põhjapoolsetes 

piirkondades, kus internetiühendus ja 

internetiteenuse kvaliteet on sageli 

piiratud. 

Selgitus 

Sageli on nii, et turujõuga ettevõtjad ei võta äärepoolseimates ja hõreda asustusega 

piirkondades vastutust suure läbilaskevõimega internetiühenduse tagamiseks. 

Internetiühendus on aga just nendes piirkondades eriti oluline, kuna tuleb ületada suuri 

geograafilisi vahemaid. Suure läbilaskevõimega internetiühendus on äärmiselt oluline 

põhjapoolseimates piirkondades, kus turismi tõttu kasvab elanike arv teataval aastaajal 20 

korda. 
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