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TASKUKOHASED SIDETEENUSED
ETTEVÕTJATELE JA TARBIJATELE

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) ning andmeside ja internetiühenduse
teenused on asendanud tavapärase telefoniside ning neist on saanud nii
tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks esmatähtsad tooted. Oleme tunnistajaks,
kuidas tellitav audiovisuaalne sisu muutub üha rohkem kättesaadavaks ning
4G ja 5G internetiühendus kasvab hüppeliselt. Vastuseks sellele on EL
loonud telekommunikatsiooni reguleeriva raamistiku, mis koosneb kõigis ELi
liikmesriikides kehtivatest normikogumikest. See hõlmab traadiga ja traadita
sidetehnoloogiat, internetti ning ringhäälingu- ja ülekandeteenuseid. Siseturu- ja
tarbijakaitsekomisjoni (IMCO) tellimusel hiljuti tehtud uuringu kohaselt annavad
telekommunikatsiooniteenused ELi SKPsse igal aastal 86,1 miljardit eurot ning
Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud uued seadusandlikud meetmed võiksid anda
lisaks 40 miljardit eurot.

ÕIGUSLIK ALUS

Kuna elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste valdkonnas aluslepingutega mingeid
otseseid volitusi ette ei nähtud, on selle valdkonna õiguslik alus tuletatud
mitmest erinevast Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping)
artiklist. Poliitikameetmete kujundamisel tuligi lähtuda erinevatest artiklitest, sest
meediatoodete ja -teenuste keerukast olemusest tingituna ei ole võimalik käsitleda
neid üksnes kultuuri- ega ka lihtsalt majandushüvedena. EL võib võtta asjakohaseid
meetmeid selliste valdkondlike ja horisontaalsete poliitikavaldkondade raames nagu
tööstuspoliitika (ELi toimimise lepingu artikkel 173), konkurentsipoliitika (ELi toimimise
lepingu artiklid 101–109), kaubanduspoliitika (ELi toimimise lepingu artiklid 206 ja 207),
üleeuroopalised võrgud (ELi toimimise lepingu artiklid 170–172), teadusuuringud
ja tehnoloogia arendamine ning kosmos (ELi toimimise lepingu artiklid 179–
190), õigusnormide ühtlustamine tehnilise ühtlustamise eesmärgil või sarnaste
tehnoloogiliste standardite kasutamine (ELi toimimise lepingu artikkel 114), kaupade
vaba liikumine (ELi toimimise lepingu artiklid 28, 30, 34 ja 35), isikute, teenuste
ja kapitali vaba liikumine (ELi toimimise lepingu artiklid 45–66), haridus, kutseõpe,
noorsugu ja sport (ELi toimimise lepingu artiklid 165 ja 166) ning kultuur (ELi toimimise
lepingu artikkel 167).
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EESMÄRGID

Lissaboni strateegiast lähtuvas kümneaastases Euroopa digitaalarengu
tegevuskavas, mis avaldati 2010. aastal, märgiti esimest korda, et info- ja
kommunikatsioonitehnoloogial on oluline soodustav roll selles, et aidata ELil saavutada
oma eesmärke. 2015. aastal võeti tegevuskava aluseks ka viieks aastaks koostatud
digitaalse ühtse turu strateegia, et tagada õiglane, avatud ja turvaline digikeskkond,
tuginedes kolmele sambale: anda tarbijatele ja ettevõtjatele parem juurdepääs
digikaupadele ja -teenustele kogu Euroopas, luua digivõrkude ja -teenuste arenguks
sobivad tingimused ning maksimeerida digimajanduse kasvupotentsiaali.
2020. aastal keskenduti teises viieaastases digistrateegias „Euroopa digituleviku
kujundamine“ kolmele peamisele eesmärgile: inimeste heaks toimiv tehnoloogia,
õiglane ja konkurentsivõimeline majandus ning avatud, demokraatlik ja kestlik
ühiskond. 2021. aastal järgnes sellele kümneaastane „Digikompass 2030: Euroopa
tee digikümnendil“, millega muudeti ELi 2030. aasta digieesmärgid konkreetseteks
sihtmärkideks.

SAAVUTUSED

A. Digitaalne ühtne turg
2015. aastal avaldas komisjon digitaalse ühtse turu strateegia (COM(2015)0192),
mille eesmärk oli kõrvaldada virtuaalsed piirid, edendada digitaalset ühenduvust ja
lihtsustada tarbijate juurdepääsu piiriülesele veebisisule. 2016. aasta jaanuaris võttis
Euroopa Parlament vastu resolutsiooni ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu
aktiks[1].
Seda digitaalse ühenduvuse edendamise lubadust on uuendatud ELi teatises
„Digikompass 2030: Euroopa tee digikümnendil“ kui ühte selle põhisuunda,
milles keskendutakse taristu laiendamisele. Teatise kohaselt peaks kõikidel ELi
kodumajapidamistel olema gigabitiühenduvus ja kõik asustatud piirkonnad peaksid
olema kaetud 5G-võrguga. Lisaks peaks tehnoloogia viimasele sõnale vastavate
ja kestlike pooljuhtide tootmine Euroopas moodustama väärtuselt 20% maailma
toodangust ja kogu ELis tuleks võtta kasutusele 10 000 üliturvalist kliimaneutraalset
servasõlme. 17. jaanuaril 2022 võttis EL kasutusele oma esimese kvantarvuti –
ülimalt kõrgetasemelise tehnoloogiasüsteemi, mis on Saksamaal asuva Jülichi
superandmetöötluse keskuse (Jülich Supercomputing Centre) osa.
B. Rändlusteenuse määrus
Rändlusteenuse määrusega kehtestati reegel „rändle nagu kodus“, millega nähti
ELis ette jaemüügitasandi rändlustasude kaotamine alates 15. juunist 2017 ja
kehtestati ühtlasi ka hulgihindade ülempiirid, et võimaldada nii kulude katmist kui
ka rändlusteenuste jätkusuutlikku osutamist. Määrus on osa ELi digitaalse ühtse
turuga seotud saavutustest ja kehtib praegu kuni 30. juunini 2022. Tänu selle
edukusele, millest nähtub digitaalse ühtse turu kasulikkus ELi kodanike jaoks, esitati
uus määrus, et pikendada kehtivaid reegleid veel kümneks aastaks (COM(2021)0085).

[1]ELT C 11, 12.1.2018, lk 55.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:52015DC0192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:52016IP0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:52016IP0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52021PC0085


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/et

Pärast seda, kui nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijad jõudsid 2021. aasta
detsembris esialgsele kokkuleppele, pikendatakse 2022. aasta aprillis avaldatud
uue määrusega[2] tasuta rändlust kogu Euroopas kuni 2032. aastani. Lisaks ei
lubata selle alusel tarbijatelt nõuda rändlusteenuse mahupiirangute ületamise korral
niisuguseid lisatasusid, mis ületavad rändlusteenuste hulgimüügitasandi piirhindasid.
ELi rändlusteenuste reegleid ei kohaldata enam Ühendkuningriigi suhtes pärast
Ühendkuningriigi ühtselt turult lahkumist 31. detsembril 2020.
C. Euroopa elektroonilise side seadustik
2015. aasta mais avaldas komisjon digitaalse ühtse turu strateegia osana mitu
ettepanekut ELi telekommunikatsiooni õigusraamistiku reformimiseks. 2016. aasta
septembris avaldas komisjon ettepanekud muu hulgas direktiivi kohta, millega
kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik, et asendada neli kehtivat peamist
telekommunikatsioonidirektiivi (raamdirektiiv, loadirektiiv, juurdepääsu käsitlev direktiiv
ja universaalteenuse direktiiv). 2016. aasta septembri teatises[3] esitas komisjon
rea algatusi, sealhulgas läbivaadatud ettepaneku, milles kuulutati välja Euroopa
elektroonilise side seadustik, ELi ühised lairibaühenduse eesmärgid 2025. aastaks,
kava Euroopa juhtpositsiooni tugevdamiseks tööstuses 5G traadita tehnoloogia
valdkonnas ning vautšerite süsteem riigiasutustele, kes soovivad pakkuda oma
kodanikele tasuta WiFi-ühendust (WiFi4EU). 11. detsembril 2018 jõustunud Euroopa
elektroonilise side seadustikuga (direktiiv (EL) 2018/1972) ajakohastati kehtivaid
ELi telekommunikatsiooninorme. 18. detsembril 2020. aastal võttis komisjon vastu
uue delegeeritud määruse, milles kehtestati niisuguse kõnelõpetustasu üleliidulised
ühtsed maksimummäärad, mida operaatorid võtavad üksteiselt häälkõnede lõpetamise
eest nende võrkudes. Kõne püsivõrgus lõpetamise tasu ühtne maksimummäär saab
olema 0,07 eurosenti minutis ja mobiilikõne lõpetamise tasu ühtne maksimummäär
0,2 eurosenti minutis. Need ühtsed maksimummäärad võetakse järk-järgult kasutusele
2022. ja 2024. aastaks.
D. Eraelu puutumatust ja turvalisust käsitlev määrus
Tarbijate ja ettevõtjate parem kaitse on tagatud järgmiste meetmetega: vastu on
võetud õigusaktid, mis käsitlevad eraelu puutumatust (direktiiv 2009/136/EÜ[4]) ja
andmekaitset (määrus (EL) 2016/679[5] ja direktiiv (EL) 2016/680[6]); laiendatud
on Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA)[7] volitusi; vastu on võetud
direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide
turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus[8]; tugevdatud on õigust vahetada ühe
tööpäeva jooksul tava- või mobiiltelefonioperaatorit, säilitades samal ajal olemasoleva
telefoninumbri, mis tähendab numbri liikuvust (direktiiv 2009/136/EÜ), ning kasutusele
on võetud Euroopa ühtne hädaabinumber 112 (direktiiv 2009/136/EÜ), kadunud lastest

[2]PE/86/2021/REV/1
[3]COM(2016)0587.
[4]ELT L 337, 18.12.2009, lk 11.
[5]ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
[6]ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.
[7]Loodi määrusega (EÜ) nr 460/2004, ELT L 77, 13.3.2004, lk 1. Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2013. aasta seadusandlik
resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA)
kohta, ELT C 45, 5.2.2016, lk 102.
[8]ELT L 194, 19.7.2016, lk 1.
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teatamise vihjeliin 116 000, lasteabi telefon 116 111, emotsionaalse abi telefon 116 123
ning tarbijate ja internetimüüjate vaheliste vaidluste lahendamise veebiplatvorm[9].
16. detsembril 2020 esitas komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv meetmete kohta,
millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (COM(2020)0823).
Ettepaneku eesmärk on asendada direktiiv (EL) 2016/1148 võrgu- ja infosüsteemide
turvalisuse kohta (küberturvalisuse direktiiv)[10] ja seda edasi arendada. 13. mail
2022. aastal saavutasid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon pärast
institutsioonidevahelisi läbirääkimisi poliitilise kokkuleppe. Nõukogu ja Euroopa
Parlament peavad nüüd teksti ametlikult vastu võtma.
E. Konkurentsi ja turgu puudutavad määrused
Telekommunikatsiooni parem kättesaadavus on tagatud seeläbi, et vastu on võetud
õigusaktid, millega ergutatakse konkurentsi selgete ja kaasavate reeglite, parema
kvaliteedi, paremate hindade ja arvukamate teenustega (Euroopa elektroonilise
side seadustik), et on tehtud investeeringuid kiiret internetiühendust toetavatesse
lairibavõrkudesse, et raadiospektripoliitika programmi kaudu on toetatud selliseid
traadita tehnoloogiaid nagu LTE ja 5G ning et ühtlustatud on 470–790 MHz sagedusriba
kasutamine ELis eesmärgiga pakkuda gigabitiühenduvust kõigile peamistele sotsiaal-
majandusliku arengu edendajatele[11].
Telekommunikatsiooni riiklike regulatiivmenetluste ulatuslikumaks ühtlustamiseks aitab
elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste amet (määrus (EL) 2018/1971[12])
tagada riiklike reguleerivate asutuste ja komisjoni koostöö. See edendab parimaid
tavasid ning ühiseid käsitlusi, vältides samal ajal ebaühtlast reguleerimist, mis võib
tekitada moonutusi digitaalsel ühtsel turul. Selle ajakohastatud õigusaktiga tehakse
riikide reguleerivatele asutustele ülesandeks edendada elektroonilise side võrgustike ja
teenuste valdkonnas konkurentsi ning kehtestada nende toimimispõhimõtted, milleks
on sõltumatus, erapooletus, läbipaistvus ja kaebuse esitamise õigus.
Komisjon on avaldanud ka ettepaneku elektroonikaseadmete ühtse laadija kohta
(COM(2021)0547). Ettepaneku eesmärk on hõlbustada ühtse laadija loomist
mitmesuguste ELis müüdavate mobiilseadmete jaoks ning muuta direktiivi 2014/53/EL
raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamise kohta. Esialgne seda käsitlev poliitiline kokkulepe saavutati 7. juunil
2022. aastal. Pärast suvepuhkust peavad Euroopa Parlament ja nõukogu kokkuleppe
ametlikult heaks kiitma ja see jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist.
Kokkuleppe sätteid hakatakse kohaldama 24 kuu möödumisel.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament pooldab jõulist ning kõrgtasemel IKT poliitikat ja on tarbijate ja
ettevõtjate kasu silmas pidades olnud selle valdkonna õigusaktide vastuvõtmisel väga
aktiivne.

[9]Tarbijavaidluste lahendamine – lisateave.
[10]Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja
infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus, ELT L 194, 19.7.2016, lk 1.
[11]ELT L 138, 25.5.2017, lk 131.
[12]ELT L 321, 17.12.2018, lk 1.
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Parlament on tuletanud meelde, et nn digitaalse dividendi spektrit tuleb kasutada
lairibateenuse pakkumiseks kõigile ELi kodanikele, ning on rõhutanud, et tuleb
jätkata tööd kõikjal kättesaadava kiire lairibaühenduse ning digitaalse kirjaoskuse ja
pädevuse tagamiseks kõigile kodanikele ja tarbijatele[13]. Samuti rõhutab ta küberruumi
turvalisuse tähtsust[14], et tagada tarbijatele ja ettevõtjatele digitaalkeskkonnas eraelu
puutumatuse ja kodanikuvabaduste kindel kaitse. Samal ajal toetab parlament kindlalt
tehnoloogilist neutraalsust, võrguneutraalsust ja -vabadust ELi kodanike jaoks.
Parlament tugevdab selliseid tagatisi süsteemselt õigusaktide abil. Ta etendab põhilist
rolli digitaalse ühtse turu takistuste kõrvaldamisel ning tänapäevaseid digitaalseid
ning andmetooteid ja -teenuseid reguleerivate ELi telekommunikatsiooninormide
ajakohastamisel, et võimaldada tarbijatele ja ettevõtjatele suuremat digitaalset kasu.
Näiteks võib tuua direktiivi 2014/61/EL, mis käsitleb kiire elektroonilise side võrkude
kasutuselevõtu kulude vähendamise meetmeid[15], ja määruse (EL) nr 910/2014 e-
identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul[16], et edendada
e-äri[17]. Tulenevalt komisjoni ettepanekutest on parlament aidanud kaasajastada
autoriõiguse norme[18] ning ajakohastada ELi audiovisuaalteenuseid reguleerivaid
norme[19].
Lisaks on parlament edukalt lõpule viinud seadusandliku töö andmekaitse
reformimiseks direktiiviga (EL) 2016/680[20] ja määrusega (EL) 2016/679[21].
Parlament on teinud ulatuslikku seadusandlikku tööd ettepanekutega, mis
esitati järelmeetmetena digitaalse ühtse turu strateegiale ja tema resolutsioonile
ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks[22]. Parlament on võtnud vastu
ka resolutsiooni internetiühenduse kohta kasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse
suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G[23], et tarbijate ja ettevõtjate
ühenduvuse hõlbustamiseks edendada 5G kasutuselevõtu ajakava.
Euroopa Parlament kutsus oma 12. märtsi 2019. aasta resolutsioonis[24] komisjoni
üles „hindama vajadust laiendada küberturvalisuse direktiivi kohaldamisala ka muudele
elutähtsatele sektoritele ja teenustele, mida valdkondlikud õigusaktid ei hõlma“.
Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile määrati
komisjoni 16. detsembri 2020. aasta ettepaneku (COM(2020)0823) menetlemine,
mis on veel pooleli. Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel
2019. aastal tehtud uuringu kohaselt annavad telekommunikatsiooniteenused ELi
SKPsse igal aastal 86,1 miljardit eurot ning Euroopa Parlamendi poolt vastu

[13]ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 45.
[14]ELT C 332 E, 15.11.2013, lk 22.
[15]ELT L 155, 23.5.2014, lk 1.
[16]ELT L 257, 28.8.2014, lk 73.
[17]COM(2017)0228 – ei ole enam kehtiv.
[18]Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/790, mis käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega
kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul ning millega muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 2001/29/EÜ, ELT L 130, 17.5.2019,
lk 92.
[19]Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/1808, millega muudetakse direktiivi 2010/13/
EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv), et võtta arvesse muutuvat turuolukorda, ELT L 303, 28.11.2018, lk 69.
[20]ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.
[21]ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
[22]ELT C 11, 12.1.2018, lk 55.
[23]ELT C 307, 30.8.2018, lk 144.
[24]ELT C 23, 21.1.2021, lk 2.
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võetud uued seadusandlikud meetmed telekommunikatsiooniteenuste ühtse turu
edasiseks integreerimiseks võiksid anda lisaks 40 miljardit eurot[25]. Euroopa
Parlamendi täiendavad uuringud digiteenustega seotud uute arengusuundumuste
kohta[26] näitavad, et tulevane ühenduvus, mis areneb 6G-tehnoloogia suunas, muutub
ELi ettevõtjate ja tarbijate jaoks veelgi olulisemaks.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[25]Scott Marcus jt, „Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for citizens
and businesses“ (Euroopa digitaalse ühtse turu panus majanduskasvu. Sellest kodanikele ja ettevõtjatele tulenev majanduslik
kasu), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud uuring, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa
Parlament, Luxembourg, 2019.
[26]Sohnemann, N. jt, „New Developments in Digital Services“ (Digiteenustega seotud uued arengusuundumused), siseturu-
ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud uuring, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament,
Luxembourg, 2020.
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