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LÜHISELGITUS 

I. Sissejuhatus 

Vastuseks märkimisväärsetele struktuurimuutustele, mida iseloomustavad aeglane üleminek 

vaselt kiudoptikale, statsionaarsete ja mobiilsete võrkude lähenemise tõttu keerukam 

konkurents, jaemüügipakettide tõus, väärtusahelas uute veebiettevõtjate ilmumine, ja vähem 

tähtis ei ole ka lõppkasutaja ootuste ja nõudmiste muutumine, sealhulgas traadita andmeside 

nõudluse plahvatuslik kasv, esitas komisjon 2016. aasta septembris ELi telekommunikatsiooni 

eeskirjade ümberkorraldamise ettepaneku.  

Kavandatavas Euroopa elektroonilise side seadustikus esitatakse uued algatused Euroopa 

suurenevate ühenduvusvajaduste rahuldamiseks ja suure läbilaskevõimega võrkudesse 

tehtavate investeeringute ergutamiseks, säilitades samas regulatiivse raamistiku eesmärgi 

tagada, et turud toimivad suurema konkurentsiga, madaldades hindu ning andes tarbijatele ja 

ettevõtjatele teenuse parema kvaliteedi. Seadustikus esitatakse ka sektoripõhiste tarbijakaitse-

eeskirjade läbivaatamise ettepanek, sealhulgas seoses hädaolukordade sidega, ja 

universaalteenuste kord. Neid sätteid käsitletakse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 

ainujuhtimisel, kes tegutseb kodukorra artikli 54 kohaselt kaasatud komisjonina. 

II. Arvamuse koostaja seisukoht 

Arvamuse koostaja jagab komisjoni ettepaneku üldiseid eesmärke, selle rõhuasetust suuremale 

ühenduvusele ja vajadusele investeeringute suurendamise järele. Eelkõige jagab arvamuse 

koostaja komisjoni seisukohta, et lisaks horisontaalsele ELi tarbijaõigustikule on jätkuvalt vaja 

sektoripõhiseid tarbijakaitse-eeskirju. Komisjoni ettepanekut peetakse sammuks õiges suunas. 

Samal ajal tegi arvamuse koostaja kindlaks mitu elementi, mida on vaja lähemalt arutada. 

Esiteks kahtleb arvamuse koostaja vajaduses laiendada telekommunikatsiooni raamistiku 

sätteid numbrivaba isikutevahelise side teenustele. Teiseks pakub arvamuse koostaja välja mitu 

parandusettepanekut universaalteenuse osutamise kohustuse kohta. Lõpuks soovitab arvamuse 

koostaja sätteid, et kaitsta lõppkasutaja õigusi turul. 

1. Kohaldamisala – „uute internetiettevõtjate“ määrus 

Kuigi arvamuse koostaja nõustub üldiselt komisjoni kavatsusega kehtestada tulevikukindel 

raamistik, ei ole ta veendunud, et ettepanek täidab selle eesmärgi. Numbripõhiste 

isikutevahelise side teenuste ja numbrivaba isikutevahelise side teenuste eristamine ning joone 

tõmbamine sideteenusteks ja digitaalseks sisuks peetava vahele toob kaasa õiguskindlusetuse 

ja lõppkasutajate segaduse. Lisaks ei näe arvamuse koostaja ühtegi sisulist põhjust numbrivaba 

side teenuste reguleerimiseks telekommunikatsiooni raamistikus ja rõhutab olulisi erinevusi 

tarbija seisukohast seoses ühenduvuse, seadmete, funktsionaalsuse, koostalitlusvõime ning 

hindade ja maksetega. Seetõttu peab arvamuse koostaja asjakohasemaks tagada, et numbrivaba 

isikutevahelise side teenuseid käsitletakse praegu läbirääkimiste etapis oleva digitaalse sisu 

direktiivi ja muude ELi õigusaktide, nagu tarbijaõiguste direktiivi kohaldamisalas.  

Selleks pakub arvamuse koostaja välja mitu muudatusettepanekut, et piirata kohaldamisala 

lõppkasutajat käsitlevate sätetega ja muu hulgas seose kehtestamiseks sektoripõhise 

telekommunikatsiooni raamistiku ja horisontaalse tarbijaõigustiku vahel. 

2. Universaalteenuse osutamise kohustus 

Mis puudutab universaalteenuse osutamise kohustust, toetab arvamuse koostaja komisjoni 

üldist käsitlust, sealhulgas tema rõhuasetust internetiühenduse teenuse taskukohasusele kõigi 
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jaoks ja ettepanekut, et liikmesriigid kannavad kogu universaalteenuse osutamise kohustusega 

seotud kulu. Arvamuse koostaja esitab praeguse projekti kohta mitu parandusettepanekut, 

sealhulgas eelkõige järgmised: 

 piirata kohaldamisala tarbijatega (mitte lõppkasutajatega), 

 kohustada riigi reguleerivaid asutusi määratlema täpsemalt minimaalset 

internetiühenduse teenuse funktsionaalsust BERECi suuniste alusel, eesmärgiga 

tagada ELi hõlmav järjekindel käsitlusviis, pakkudes liikmesriikidele vajalikku 

paindlikkust, 

 kehtestada universaalteenuse osutamise kohustuse järkjärgulisele kaotamisele 9-

aastane kindel tähtaeg, 

 tugevdada sotsiaaltariifide kättesaadavusega seotud kohustusi, kui leitakse, et 

jaemüügihinnad ei ole taskukohased. 

3. Lõppkasutajate õigused 

Arvamuse koostaja on komisjoniga nõus, et sektoripõhise regulatsiooni järele on jätkuv 

vajadus, ja toetab komisjoni ettepanekut võimalikult suure ühtlustamise kohta, tehes vaid 

väheseid erandeid, näiteks seoses lepingu maksimaalse kehtivusajaga. Arvamuse koostaja 

esitab kaks täiendavat sätet, eelkõige: 

 lõppkasutajate õigus hüvitisele teenusepakkuja vahetamisega seotud viivituste või 

materiaalse/mittemateriaalse kahju korral, 

 säte ELi-siseste kõnede ja sõnumiteenustega seotud diskrimineerivate tavade ja 

kuritarvitustega tegelemiseks. 

Lisaks pakub arvamuse koostaja komisjoni ettepaneku alusel välja mitu lihtsustust/selgitust 

ning mõned tugevdatud sätted, sealhulgas: 

 käsiseadmepõhine asukoht 112 jaoks, 

 parem katvus puudega inimeste jaoks. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Telekommunikatsiooni-, meedia- ja 

infotehnoloogiasektori lähenemine 

tähendab seda, et kõik elektroonilise side 

võrgud ja teenused peaksid olema 

võimalikult suures ulatuses hõlmatud ühe 

direktiiviga kehtestatud ühtse Euroopa side 

seadustikuga, kui tegemist ei ole 

küsimustega, mida saab paremini 

lahendada määrustega kehtestatavate 

otsekohaldatavate normide kaudu . 

Elektroonilise side võrkude ja teenuste 

reguleerimine tuleb lahutada sisu 

reguleerimisest. Seepärast ei hõlma 

käesolev seadustik elektroonilise side 

võrkude vahendusel elektroonilise side 

teenuseid kasutades edastatud teenuste 

sisu, näiteks ringhäälingu sisu, 

finantsteenuseid ja teatavaid infoühiskonna 

teenuseid, ega piira seega ka selliste 

teenuste kohta liidu või riigi tasandil 

võetud meetmeid, mis on kooskõlas 

ühenduse õigusega ning mille eesmärk on 

edendada kultuurilist ja keelelist 

mitmekülgsust ja tagada meediakanalite 

paljusus. Teleprogrammide sisu reguleerib 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2010/13/EL21. Audiovisuaalpoliitika ja sisu 

reguleerimise eesmärk on saavutada 

sellised üldist huvi pakkuvad eesmärgid 

nagu sõnavabadus, meediakanalite 

paljusus, erapooletus, kultuuriline ja 

keeleline mitmekülgsus, sotsiaalne 

kaasamine, tarbijakaitse ja alaealiste kaitse. 

Elektroonilise side ja sisu reguleerimise 

lahusus ei piira nendevaheliste seoste 

arvessevõtmist eelkõige selleks, et tagada 

meediakanalite paljusus, kultuuriline 

(7) Telekommunikatsiooni-, meedia- ja 

infotehnoloogiasektori lähenemine 

tähendab seda, et kõik elektroonilise side 

võrgud ja teenused peaksid olema 

võimalikult suures ulatuses hõlmatud ühe 

direktiiviga kehtestatud ühtse Euroopa side 

seadustikuga, kui tegemist ei ole 

küsimustega, mida saab paremini 

lahendada määrustega kehtestatavate 

otsekohaldatavate normide kaudu. 

Elektroonilise side võrkude ja teenuste 

reguleerimine tuleb lahutada sisu 

reguleerimisest. Seepärast ei hõlma 

käesolev seadustik elektroonilise side 

võrkude vahendusel elektroonilise side 

teenuseid kasutades edastatud teenuste 

sisu, näiteks ringhäälingu sisu, 

finantsteenuseid ja teatavaid infoühiskonna 

teenuseid, ega piira seega ka selliste 

teenuste kohta liidu või riigi tasandil 

võetud meetmeid, mis on kooskõlas 

ühenduse õigusega ning mille eesmärk on 

edendada kultuurilist ja keelelist 

mitmekülgsust ja tagada meediakanalite 

paljusus. Teleprogrammide sisu reguleerib 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2010/13/EL21. Audiovisuaalpoliitika ja sisu 

reguleerimise eesmärk on saavutada 

sellised üldist huvi pakkuvad eesmärgid 

nagu sõnavabadus, meediakanalite 

paljusus, erapooletus, kultuuriline ja 

keeleline mitmekülgsus, sotsiaalne 

kaasamine, tarbijakaitse ja alaealiste kaitse. 

Välja arvatud juhul, kui see on seadustiku 

kohaldamisalast sõnaselgelt välja jäetud, 

hõlmab käesolev seadustik elektroonilisi 

sidevõrke ja -teenuseid. Samuti ei piira 
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mitmekülgsus ja tarbijakaitse. elektroonilise side ja sisu reguleerimise 

lahusus nendevaheliste seoste 

arvessevõtmist eelkõige selleks, et tagada 

meediakanalite paljusus, kultuuriline 

mitmekülgsus ja tarbijakaitse. 

__________________ __________________ 

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2010/13/EL, 10. märts 2010 , 

audiovisuaalmeedia teenuste osutamist 

käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- 

ja haldusnormide koordineerimise kohta 

(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 

(ELT L 95, 15.4.2010, lk 1). 

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. 

märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL 

audiovisuaalmeedia teenuste osutamist 

käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- 

ja haldusnormide koordineerimise kohta 

(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 

(ELT L 95, 15.4.2010, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Käesoleva direktiivi sätted ei 

mõjuta direktiivi 2014/53/EL kohaldamist 

raadioseadmete suhtes, kuid hõlmab siiski 

tarbijaseadmeid digitaaltelevisiooni 

kasutamiseks. 

(8) Käesoleva direktiivi sätted ei 

mõjuta direktiivi 2014/53/EL kohaldamist 

raadioseadmete suhtes, kuid hõlmab siiski 

tarbijaseadmeid raadio ja 

digitaaltelevisiooni kasutamiseks. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Teatavad käesoleva direktiivi 

kohased elektroonilise side teenused 

võiksid vastata ka Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiivi 

(EL) 2015/1535 (millega nähakse ette 

tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna 

teenuste eeskirjadest teatamise kord) 

artiklis 1 sätestatud infoühiskonna teenuse 

mõistele. Infoühiskonna teenuseid 

reguleerivaid sätteid kohaldatakse selliste 

elektroonilise side teenuste suhtes niivõrd, 

kui käesolevas direktiivis või muudes liidu 

(10) Teatavad käesoleva direktiivi 

kohased elektroonilise side teenused 

võiksid vastata ka Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiivi 

(EL) 2015/1535 (millega nähakse ette 

tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna 

teenuste eeskirjadest teatamise kord) 

artiklis 1 sätestatud infoühiskonna teenuse 

mõistele. Infoühiskonna teenuseid 

reguleerivaid sätteid kohaldatakse selliste 

elektroonilise side teenuste suhtes niivõrd, 

kui käesolevas direktiivis või muudes liidu 
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õigusaktides puuduvad konkreetsemad 

elektroonilise side teenuste suhtes 

kohaldatavad sätted. Käesolev direktiiv 

hõlmab siiski selliseid elektroonilise side 

teenuseid nagu kõneside, sõnumiteenused 

ja elektronpost. Üks ja sama ettevõtja, 

näiteks internetiteenuse osutaja, võib 

pakkuda nii elektroonilise side teenuseid , 

näiteks juurdepääsu internetile, kui ka 

käesoleva direktiiviga hõlmamata 

teenuseid, näiteks veebipõhise , aga mitte 

sidega seotud sisu pakkumist. 

õigusaktides puuduvad konkreetsemad 

elektroonilise side teenuste suhtes 

kohaldatavad sätted. Käesolev direktiiv 

hõlmab siiski selliseid elektroonilise side 

teenuseid nagu kõneside, sõnumiteenused 

ja elektronpost. Üks ja sama ettevõtja, 

näiteks internetiteenuse osutaja, võib 

pakkuda nii elektroonilise side teenuseid, 

näiteks juurdepääsu internetile, kui ka 

käesoleva direktiiviga hõlmamata 

teenuseid, näiteks veebipõhise, aga mitte 

sidega seotud sisu pakkumist, ning muid 

vertikaalselt integreeritud teenuseid, sh 

masinatevahelisi teenuseid. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Määratlusi on vaja kohandada nii, 

et need vastaksid tehnoloogia neutraalsuse 

põhimõttele ja tehnoloogia arengule. 

Tehnoloogia ja turu arengu tulemusena on 

võrgud üle läinud internetiprotokolli 

kasutamisele ning lõppkasutajatel on 

võimalus valida mitmete konkureerivate 

kõneteenuste pakkujate vahel. Seepärast 

tuleks direktiivis 2002/22/EÜ kasutatud 

termin „üldkasutatav telefoniteenus“, mille 

puhul peeti üldiselt silmas tavapäraseid 

analoogtelefoni teenuseid, asendada 

nüüdisaegsema ja tehnoloogiliselt 

neutraalse terminiga „kõneside“. Teenuse 

osutamise tingimused tuleks eraldada 

kõneside teenuse määratlusest, mis on 

üldsusele kättesaadavaks tehtud 

elektroonilise side teenus , mis otse või 

kaudselt võimaldab riigisiseste või 

riigisiseste ja rahvusvaheliste kõnede 

algatamist ja vastuvõtmist riigi või 

rahvusvahelisse 

telefoninumeratsiooniplaani kuuluva(te) 

numbri(te) abil, olenemata sellest, kas 

teenus põhineb ahelkommuteeritud või 

pakettkommuteeritud andmesideteenuste 

(14) Määratlusi on vaja kohandada nii, 

et need vastaksid tehnoloogia neutraalsuse 

põhimõttele ja tehnoloogia arengule, et 

tagada käesoleva direktiivi 

mittediskrimineeriv kohaldamine eri 

teenusepakkujate suhtes. Tehnoloogia ja 

turu arengu tulemusena on võrgud üle 

läinud internetiprotokolli kasutamisele ning 

lõppkasutajatel on võimalus valida mitmete 

konkureerivate kõneteenuste pakkujate 

vahel. Seepärast tuleks direktiivis 

2002/22/EÜ kasutatud termin 

„üldkasutatav telefoniteenus“, mille puhul 

peeti üldiselt silmas tavapäraseid 

analoogtelefoni teenuseid, asendada 

nüüdisaegsema ja tehnoloogiliselt 

neutraalse terminiga „kõneside“. Teenuse 

osutamise tingimused tuleks eraldada 

kõneside teenuse määratlusest, mis on 

üldsusele kättesaadavaks tehtud 

elektroonilise side teenus, mis otse või 

kaudselt võimaldab riigisiseste või 

riigisiseste ja rahvusvaheliste kõnede 

algatamist ja vastuvõtmist riigi või 

rahvusvahelisse 

telefoninumeratsiooniplaani kuuluva(te) 
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tehnoloogial. Selline teenus on laadilt 

kahesuunaline, võimaldades mõlemal 

poolel sidet pidada. Teenus, mis ei vasta 

kõigile neile tingimustele, näiteks 

läbiklikkimise rakendus klienditeeninduse 

veebisaidil , ei ole selline teenus. Kõneside 

teenus hõlmab samuti 

sidepidamisvõimalusi, mis on mõeldud 

spetsiaalselt puudega lõppkasutajatele, kes 

kasutavad tekstiteenuseid või spetsiaalseid 

kõneteenuseid. 

numbri(te) abil, olenemata sellest, kas 

teenus põhineb ahelkommuteeritud või 

pakettkommuteeritud andmesideteenuste 

tehnoloogial. Selline teenus on laadilt 

kahesuunaline, võimaldades mõlemal 

poolel sidet pidada. Teenus, mis ei vasta 

kõigile neile tingimustele, näiteks 

läbiklikkimise rakendus klienditeeninduse 

veebisaidil, ei ole selline teenus. Kõneside 

teenus hõlmab samuti 

sidepidamisvõimalusi, mis on mõeldud 

spetsiaalselt puudega lõppkasutajatele, kes 

kasutavad samas kõnes teksti- või 

videoteenuseid või spetsiaalseid 

kõneteenuseid, nagu hääl, video ja 

reaalajas tekstiedastus, kas ükshaaval või 

kombinatsioonis. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Sidepidamiseks kasutatavad 

teenused ja nende osutamise tehnilised 

vahendid on märkimisväärselt arenenud. 

Lõppkasutajad kasutavad traditsiooniliste 

telefonikõnede, tekstsõnumite (SMSide) ja 

elektronposti edastamise teenuste asemel 

üha enam samaväärsete funktsioonidega 

internetipõhiseid teenuseid, näiteks IP-

kõnesid, sõnumiteenuseid ja veebipõhiseid 

meiliteenuseid. Tagamaks, et lõppkasutajad 

on samaväärsete funktsioonidega teenuste 

kasutamisel tulemuslikult ja samaväärselt 

kaitstud, ei tohiks elektroonilise side 

teenuste tulevikkuvaatav määratlus 

põhineda üksnes tehnilistel parameetritel, 

vaid peaks toetuma pigem funktsionaalsele 

lähenemisviisile. Vajaliku regulatsiooni 

ulatus peaks olema asjakohane, et 

saavutada selle üldist huvi pakkuvad 

eesmärgid. Kuigi käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse jäävate teenuste 

kindlaksmääramise seisukohast on 

signaalide edastamine ka edaspidi üks 

(15) Sidepidamiseks kasutatavad 

teenused ja nende osutamise tehnilised 

vahendid on märkimisväärselt arenenud. 

Lõppkasutajad kasutavad traditsiooniliste 

telefonikõnede, tekstsõnumite (SMSide) ja 

elektronposti edastamise teenuste asemel 

üha enam samaväärsete funktsioonidega 

internetipõhiseid teenuseid, näiteks IP-

kõnesid, sõnumiteenuseid ja veebipõhiseid 

meiliteenuseid, kuigi nad ei pea neid 

endiselt traditsiooniliste kõneteenuste 

asendusteenusteks, kuna kvaliteedi, 

turvalisuse ja koostalitluse tasemeid 

tajutakse erinevana. Tagamaks, et 

lõppkasutajad on samaväärsete 

funktsioonidega teenuste kasutamisel 

tulemuslikult ja samaväärselt kaitstud, ei 

tohiks elektroonilise side teenuste 

tulevikkuvaatav määratlus põhineda üksnes 

tehnilistel parameetritel, vaid peaks 

võimalikult suures ulatuses toetuma 

pigem funktsionaalsele lähenemisviisile. 

Teenuste olemasolevaid erinevusi tuleks 
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olulisi parameetreid, peaks määratlus 

hõlmama ka muid sidepidamist 

võimaldavaid teenuseid. Lõppkasutaja 

jaoks ei ole oluline, kas teenusepakkuja 

edastab signaale ise või toimub 

sidepidamine internetiühenduse teenuse 

kaudu.  Seepärast peaks elektroonilise side 

teenuste muudetud definitsioon hõlmama 

kolme liiki teenuseid, mis võivad osaliselt 

omavahel kattuda: määruse (EL) 

2015/2120 artikli 2 lõikes 2 esitatud 

määratluse kohased internetiühenduse 

teenused, käesolevas direktiivis 

määratletud isikutevahelise side teenused 

ja teenused, mis seisnevad täielikult või 

peamiselt signaalide edastamises. 

Elektroonilise side teenuse määratlus peaks 

kõrvaldama eelmise määratluse 

rakendamisel täheldatud ebamäärasuse ja 

võimaldama kohaldada konkreetseid 

raamistikus sisalduvaid õigusi ja kohustusi 

kalibreeritult säte-sätte haaval eri liiki 

teenuste suhtes. Elektroonilise side 

teenuste käigus kas tasuna või muul moel 

toimuv isikuandmete töötlemine peab 

olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ, 

mis asendatakse 25. mail 2018 määrusega 

(EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse 

üldmäärus)23. 

siiski tunnistada: internetipõhiseid 

teenuseid, nagu IP-kõnesid, pakutakse 

enamikul juhtudel side võimaldamiseks 

kasutatavat võrku oluliselt kontrollimata, 

kuid teisalt võimaldatakse lõppkasutajal 

teenust vahetada lihtsamalt kui 

traditsiooniliste sideteenuste puhul. 

Vajaliku regulatsiooni ulatus peaks olema 

asjakohane, et saavutada selle üldist huvi 

pakkuvad eesmärgid. Kuigi käesoleva 

direktiivi kohaldamisalasse jäävate 

teenuste kindlaksmääramise seisukohast on 

signaalide edastamine ka edaspidi üks 

olulisi parameetreid, peaks määratlus 

hõlmama ka muid sidepidamist 

võimaldavaid teenuseid proportsionaalselt, 

et pakkuda lõppkasutajale parimat 

tulemust. Lõppkasutaja jaoks ei ole 

oluline, kas teenusepakkuja edastab 

signaale ise või toimub sidepidamine 

internetiühenduse teenuse kaudu, seega ei 

peaks neid teenuseid määratlema 

kasutatava tehnoloogia põhjal, vaid 

õiguspäraste ootuste alusel, mis on 

lõppkasutajatel osutatud teenuse suhtes ja 

mis sõltuvad näiteks makstud hinnast või 

lepingu lõpetamise lihtsusest. Seepärast 

peaks elektroonilise side teenuste 

muudetud definitsioon hõlmama kolme 

liiki teenuseid, mis võivad osaliselt 

omavahel kattuda: määruse (EL) 

2015/2120 artikli 2 lõikes 2 esitatud 

määratluse kohased internetiühenduse 

teenused, käesolevas direktiivis 

määratletud isikutevahelise side teenused 

ja teenused, mis seisnevad täielikult või 

peamiselt signaalide edastamises. Viimane 

kategooria ei peaks hõlmama teenuseid, 

mille puhul ühenduvust pakutakse 

ühendatud seadmete või nutikaupade 

sisendtootena või kui ühenduvuse 

pakkumist selliste toodetega reguleerib 

lõppkasutajaga sõlmitud leping, kuna neid 

loetakse digitaalse sisu üleandmise 

lepinguid käsitleva direktiivi kohaselt 

kaupades sisalduvateks digitaalseteks 

teenusteks või sisuks. Kuna kõnealused 

teenuste liigid võivad osaliselt kattuda, on 

tõenäoline, et teenused, mis vastavad 
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üksnes signaalide edastamise kategooria 

kriteeriumidele, piirduksid 

edastamisteenustega, mida kasutatakse 

masinatevaheliste teenuste pakkumise ja 

ringhäälingu jaoks. Sarnaselt 

ringhäälinguga, kus edastatud sisu ei 

kuulu elektroonilise side teenuse 

määratluse alla, tuleb eristada 

masinatevahelist teenust ja selle 

edastamist. Signaalide edastamiseks 

tuleks pidada üksnes edastamist, samas 

kui masinatevahelise teenuse 

rakendamine (nt tarbimise registreerimine 

ja aruka arvestisüsteemi analüüs) seda ei 

ole. Elektroonilise side teenuse määratlus 

peaks kõrvaldama eelmise määratluse 

rakendamisel täheldatud ebamäärasuse ja 

võimaldama kohaldada konkreetseid 

raamistikus sisalduvaid õigusi ja kohustusi 

kalibreeritult säte-sätte haaval eri liiki 

teenuste suhtes. Elektroonilise side 

teenuste käigus kas tasuna või muul moel 

toimuv isikuandmete töötlemine peab 

olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ, 

mis asendatakse 25. mail 2018 määrusega 

(EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse 

üldmäärus)23. 

__________________ __________________ 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 

füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus); ELT L 

119, 4.5.2016, lk 1. 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 

füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus); ELT L 

119, 4.5.2016, lk 1. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Selleks, et teenus kuuluks 

elektroonilise side teenuse määratluse alla, 

tuleb seda tavapäraselt pakkuda tasu eest. 

(16) Selleks, et teenus kuuluks 

elektroonilise side teenuse määratluse alla, 

tuleb seda tavapäraselt pakkuda tasu eest. 
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Digitaalmajanduse tingimustes leiavad 

turuosalised üha enam, et kasutajate kohta 

käival teabel on rahaline väärtus. 

Elektroonilise side teenuseid pakutakse 

sageli muu kui rahalise vastutasu eest – 

vastutasuks võib olla näiteks juurdepääs 

isikuandmetele või muudele andmetele. 

Seega peaks tasu mõiste hõlmama ka 

olukordi, kus teenusepakkuja nõuab 

lõppkasutajalt isikuandmeid, näiteks nime 

või e-posti aadressi, või muid andmeid, 

ning lõppkasutaja esitab need aktiivselt 

kas otse või kaudselt teenusepakkujale. 

Samuti peaks see hõlmama olukordi, kus 

teenusepakkuja kogub teavet (näiteks 

isikuandmed, sh IP-aadress, või muu 

automaatselt genereeritav teave, nt 

küpsiste kaudu kogutav ja edastatav 

teave) ilma, et lõppkasutaja seda aktiivselt 

esitaks. Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 

kohtulahendile, mis käsitleb ELi toimimise 

lepingu artiklit 57,24 on tasu aluslepingu 

tähenduses olemas ka siis, kui 

teenusepakkujale maksab kolmas isik ja 

mitte teenusesaaja. Seega peaks tasu 

mõiste hõlmama ka olukordi, kus teenusele 

juurdepääsu eeltingimuseks on 

lõppkasutaja kokkupuude reklaamiga või 

kus teenusepakkuja teeb kogutud 
isikuandmed rahaks. 

Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 

kohtulahendile, mis käsitleb ELi toimimise 

lepingu artiklit 57,24 on tasu aluslepingu 

tähenduses olemas ka siis, kui 

teenusepakkujale maksab kolmas isik ja 

mitte teenusesaaja. Seega peaks tasu 

mõiste hõlmama ka olukordi, kus 

teenusepakkuja kavatseb kogutud või 

saadud isikuandmed rahaks teha. 

__________________ __________________ 

24 Kohtuasi C-352/85 Bond van 

Adverteerders ja teised versus Madalmaade 

riik, EL:C:1988:196. 

24 Kohtuasi C-352/85 Bond van 

Adverteerders ja teised versus Madalmaade 

riik, EL:C:1988:196. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Isikutevahelise side teenused on 

teenused, mis võimaldavad isikutevahelist 

interaktiivset teabevahetust ja mille hulka 

kuuluvad sellised teenused nagu 

tavapärane häälkõne kahe isiku vahel, aga 

(17) Isikutevahelise side teenused on 

teenused, mis võimaldavad isikutevahelist 

interaktiivset teabevahetust ja mille hulka 

kuuluvad sellised teenused nagu 

tavapärane häälkõne kahe isiku vahel, aga 
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ka igat liiki e-kirjad, sõnumiteenused ja 

grupivestlused. Isikutevahelise side 

teenused hõlmavad sidepidamist lõpliku, st 

tõenäoliselt mitte piiramatu arvu füüsiliste 

isikute vahel, kelle arvu paneb paika side 

algataja. Sidepidamine juriidiliste isikutega 

peaks olema määratlusega hõlmatud, kui 

füüsilised isikud tegutsevad juriidiliste 

isikute eest või osalevad sidepidamises 

vähemalt ühe poolena. Interaktiivne side 

tähendab, et teenus võimaldab teabe 

vastuvõtjal reageerida. Teenuseid, mis 

neile nõuetele ei vasta, näiteks lineaarne 

ringhääling, tellitavad videod, veebisaidid, 

suhtlusvõrgustikud, blogid või 

masinatevaheline teabevahetus, ei tohiks 

lugeda isikutevahelise side teenusteks. 

Erandlike asjaolude korral ei tohiks 

teenust pidada isikutevahelise side 

teenuseks, kui isikutevahelise ja 

interaktiivse sidepidamise vahend on 

selgelt mõne muu teenuse lisavõimalus ja 

objektiivsetel tehnilistel põhjustel ei saa 

seda kasutada ilma põhiteenuseta, ning 

selle integreerimine ei ole võimalus hoida 

kõrvale elektroonilise side teenuseid 

reguleerivate eeskirjade kohaldamisest. 

Põhimõtteliselt võiks selline erand olla 

näiteks veebimängude suhtluskanal, mis 

sõltub teenuse sidevõimaluste omadustest. 

ka igat liiki e-kirjad, sõnumiteenused ja 

grupivestlused. Isikutevahelise side 

teenused hõlmavad sidepidamist lõpliku, st 

tõenäoliselt mitte piiramatu arvu füüsiliste 

isikute vahel, kelle arvu paneb paika side 

algataja. Sidepidamine juriidiliste isikutega 

peaks olema määratlusega hõlmatud, kui 

füüsilised isikud tegutsevad juriidiliste 

isikute eest või osalevad sidepidamises 

vähemalt ühe poolena. Interaktiivne side 

tähendab, et teenus võimaldab teabe 

vastuvõtjal reageerida. Teenuseid, mis 

neile nõuetele ei vasta, näiteks lineaarne 

ringhääling, tellitavad videod, veebisaidid, 

suhtlusvõrgustikud, blogid või 

masinatevaheline teabevahetus, ei tohiks 

lugeda isikutevahelise side teenusteks. 

Kõikide sideteenuste suhtes, mis on või ei 

ole põhiteenuse lisavõimalused, 

kohaldatakse side konfidentsiaalsuse ja 

turvalisuse eeskirju. Kui isikutevahelise ja 

interaktiivse sidepidamise vahend on 

selgelt mõne muu teenuse vähem oluline 

lisavõimalus ja objektiivsetel tehnilistel 

põhjustel ei saa seda kasutada ilma 

põhiteenuseta, ning selle integreerimine ei 

ole võimalus hoida kõrvale elektroonilise 

side teenuseid reguleerivate eeskirjade 

kohaldamisest, ei kohaldata selliste 

lisateenuste suhtes ühtegi muud sätet 

peale käesoleva direktiivi side turvalisuse 

eeskirjade. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Käesoleva direktiivi alusel 

pädevatele asutustele ettenähtud toimingud 

aitavad kaasa laiema tegevuspoliitika 

rakendamisele kultuuri, tööhõive, 

keskkonna, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 

asulaplaneerimise alal. 

(22) Käesoleva direktiivi alusel 

pädevatele asutustele ettenähtud toimingud 

aitavad kaasa laiema tegevuspoliitika 

rakendamisele kultuuri ja kultuurilise 

mitmekesisuse, meediakanalite paljususe, 

tööhõive, keskkonna, sotsiaalse 

ühtekuuluvuse ja asulaplaneerimise alal. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 40 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(40) Ühtse turu hüvesid on 

teenusepakkujate ja lõppkasutajate jaoks 

kõige parem saavutada elektroonilise side 

võrkude ja elektroonilise side teenustega 

(v.a numbrivaba isikutevahelise side 

teenused) seotud üldloaga, mis ei eelda 

riigi reguleeriva asutuse konkreetset otsust 

või haldusakti ja mille puhul 

menetlusnõuded piirduvad ainult kinnitava 

teatamisega. Kui liikmesriigid nõuavad, et 

elektroonilise side võrkude või teenuste 

pakkujad esitaksid tegevuse alustamise 

korral vastava teate, tuleks see teade 

esitada ühtse teabepunktina tegutsevale 

BERECile. Teatamine ei tohiks põhjustada 

teenuse või võrgu pakkujatele 

halduskulusid ning selleks võiks kasutada 

riigi reguleerivate asutuste veebisaidil 

olevat kontaktpunkti. BEREC peaks 

kõnealused teated aegsasti edasi saatma 

kõigi nende riikide reguleerivatele 

asutustele, kus elektroonilise side võrkude 

või teenuste pakkujad kavatsevad 

elektroonilise side võrke või teenuseid 

pakkuda. Liikmesriigid võivad nõuda 

tõendeid sellise teate esitamise kohta 

seaduslikult tunnustatud, posti teel 

edastatava või elektroonilise 

vastuvõtuteatise näol. Selline 

vastuvõtuteatis ei tohiks mingil juhul 

seisneda riigi reguleeriva asutuse või mõne 

muu asutuse haldusaktis ega eeldada sellist 

akti. 

(40) Ühtse turu hüvesid on 

teenusepakkujate ja lõppkasutajate jaoks 

kõige parem saavutada elektroonilise side 

võrkude, internetiühenduse teenustega 

ning numbripõhiste isikutevahelise side 

teenustega seotud üldloaga, mis ei eelda 

riigi reguleeriva asutuse konkreetset otsust 

või haldusakti ja mille puhul 

menetlusnõuded piirduvad ainult kinnitava 

teatamisega. Kui liikmesriigid nõuavad, et 

elektroonilise side võrkude või teenuste 

pakkujad esitaksid tegevuse alustamise 

korral vastava teate, tuleks see teade 

esitada ühtse teabepunktina tegutsevale 

BERECile. Teatamine ei tohiks põhjustada 

teenuse või võrgu pakkujatele 

halduskulusid ning selleks võiks kasutada 

riigi reguleerivate asutuste veebisaidil 

olevat kontaktpunkti. BEREC peaks 

kõnealused teated aegsasti edasi saatma 

kõigi nende riikide reguleerivatele 

asutustele, kus elektroonilise side võrkude 

või teenuste pakkujad kavatsevad 

elektroonilise side võrke või teenuseid 

pakkuda. Liikmesriigid võivad nõuda 

tõendeid sellise teate esitamise kohta 

seaduslikult tunnustatud, posti teel 

edastatava või elektroonilise 

vastuvõtuteatise näol. Selline 

vastuvõtuteatis ei tohiks mingil juhul 

seisneda riigi reguleeriva asutuse või mõne 

muu asutuse haldusaktis ega eeldada sellist 

akti. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 49 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(49) Erikohustused, mida võib liidu 

õiguse kohaselt kehtestada elektroonilise 

side võrkude ja elektroonilise side 

teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste pakkujatele, 

kellel on märkimisväärne turujõud 

vastavalt määratlusele käesolevas 

direktiivis , tuleks kehtestada üldloa alusel 

tekkinud üldistest õigustest ja kohustustest 

eraldiseisvatena. 

(49) Erikohustused, mida võib liidu 

õiguse kohaselt kehtestada elektroonilise 

side võrkude internetiühenduse teenuste 

ning numbripõhiste isikutevahelise side 

teenuste pakkujatele, kellel on 

märkimisväärne turujõud vastavalt 

määratlusele käesolevas direktiivis, tuleks 

kehtestada üldloa alusel tekkinud üldistest 

õigustest ja kohustustest eraldiseisvatena. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 69 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(69) Konkurentsile rajatud keskkonnas 

peaksid riigi reguleerivad asutused 

lõppkasutajate õigustega seotud küsimuste 

käsitlemisel arvesse võtma huvitatud 

isikute, sealhulgas ka kasutajate ja tarbijate 

arvamusi. Vaidluste kohtuvälise 

lahendamise kord võib osutuda kiireks ja 

kulutõhusaks mooduseks, mis aitab 

lõppkasutajatel, eeskätt tarbijatel ning 

mikro- ja väikeettevõtetel oma õigusi 

kasutada. Tarbijate ja üldkasutatavate 

elektroonilise side teenuse pakkujate 

vaheliste vaidlusküsimuste lahendamise 

tõhusad , mittediskrimineerivad ja odavad 

menetlused on asjaomaste lepinguliste 

vaidluste puhul, kui tarbija on liidu resident 

ja ettevõtja tegutseb liidus, juba tagatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2013/11/EL31. Mitmed 

liikmesriigid on kehtestanud vaidluste 

lahendamise menetlused ka lõppkasutajate 

jaoks, kes ei ole tarbijad, kelle suhtes ei 

kohaldata direktiivi 2013/11/EL, ja 

seepärast on mõistlik säilitada 

sektorispetsiifiline vaidluste lahendamise 

menetlus tarbijate jaoks, ja kui 

liikmesriigid otsustavad seda laiendada, ka 

(69) Konkurentsile rajatud keskkonnas 

peaksid riigi reguleerivad asutused 

lõppkasutajate õigustega seotud küsimuste 

käsitlemisel arvesse võtma huvitatud 

isikute, sealhulgas ka kasutajate ja tarbijate 

arvamusi. Vaidluste kohtuvälise 

lahendamise kord võib osutuda kiireks ja 

kulutõhusaks mooduseks, mis aitab 

lõppkasutajatel, eeskätt tarbijatel ning 

mikro- ja väikeettevõtetel oma õigusi 

kasutada. Tarbijate ja üldkasutatavate 

elektroonilise side teenuse pakkujate 

vaheliste vaidlusküsimuste lahendamise 

tõhusad, mittediskrimineerivad ja odavad 

menetlused on asjaomaste lepinguliste 

vaidluste puhul, kui tarbija on liidu resident 

ja ettevõtja tegutseb liidus, juba tagatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2013/11/EL31. Mitmed 

liikmesriigid on kehtestanud vaidluste 

lahendamise menetlused ka lõppkasutajate 

jaoks, kes ei ole tarbijad, kelle suhtes ei 

kohaldata direktiivi 2013/11/EL, ja 

seepärast on mõistlik säilitada 

sektorispetsiifiline vaidluste lahendamise 

menetlus tarbijate jaoks, ja kui 

liikmesriigid otsustavad seda laiendada, ka 
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muude lõppkasutajate, eelkõige mikro- ja 

väikeettevõtete jaoks. Arvestades riikide 

reguleerivate asutuste põhjalikke 

sektorispetsiifilisi teadmisi, peaksid 

liikmesriigid võimaldama riigi 

reguleerivatel asutustel tegutseda vaidluste 

lahendamise üksusena selle asutuse sisese 

eraldi organi kaudu, kellele ei tohiks 

esitada mitte mingisuguseid juhiseid. 

Käesoleva direktiivi kohaste vaidluste 

lahendamise menetluste suhtes, millesse on 

kaasatud tarbijad, tuleks kohaldada 

direktiivi 2013/11/EL II peatükis sätestatud 

kvaliteedinõudeid. 

muude lõppkasutajate, eelkõige mikro- ja 

väikeettevõtete jaoks. Tarbijatel peaks 

soovi korral olema alati võimalus 

lahendada oma vaidlused elektroonilise 

side võrke ja teenuseid pakkuvate 

ettevõtjatega sektorispetsiifilise vaidluste 

lahendamise menetluse kaudu. Arvestades 

riikide reguleerivate asutuste põhjalikke 

sektorispetsiifilisi teadmisi, peaksid 

liikmesriigid võimaldama riigi 

reguleerivatel asutustel tegutseda vaidluste 

lahendamise üksusena selle asutuse sisese 

eraldi organi kaudu, kellele ei tohiks 

esitada mitte mingisuguseid juhiseid. 

Käesoleva direktiivi kohaste vaidluste 

lahendamise menetluste suhtes, millesse on 

kaasatud tarbijad, tuleks kohaldada selgeid 

ja tõhusaid menetlusi ning direktiivi 

2013/11/EL II peatükis sätestatud 

kvaliteedinõudeid. 

__________________ __________________ 

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 

2013. aasta direktiiv 2013/11/EL 

tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 

kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) 

nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 

(tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 

direktiiv) (ELT L 165, 18.6.2013, lk 63). 

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 

2013. aasta direktiiv 2013/11/EL 

tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 

kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) 

nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 

(tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 

direktiiv) (ELT L 165, 18.6.2013, lk 63). 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 89 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(89) Standardimine peaks edaspidigi 

olema eelkõige turumajanduslik protsess. 

Siiski võib esineda olukordi, kus on 

otstarbekas nõuda liidu tasandil vastavust 

teatavatele standarditele, et tagada ühtse 

turu koostalitlusvõime. Riigi tasandil 

peavad liikmesriigid võtma arvesse 

direktiivi 2015/1535/EL sätteid. 

Käesoleval direktiivil põhinevad 

standardimismenetlused ei piira 

raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL, 

(89) Standardimine peaks edaspidigi 

olema eelkõige turumajanduslik protsess. 

Siiski võib esineda olukordi, kus on 

otstarbekas nõuda liidu tasandil vastavust 

teatavatele standarditele, et parandada 

ühtse turu koostalitlusvõimet ja kasutajate 

valikuvabadust sellel ning soodustada 

omavahelist seotust ühtsel turul. Riigi 

tasandil peavad liikmesriigid võtma 

arvesse direktiivi 2015/1535/EL sätteid. 

Käesoleval direktiivil põhinevad 
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madalpingedirektiivi 2014/35/EL ja 

elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 

2014/30/EL sätete kohaldamist. 

standardimismenetlused ei piira 

raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL, 

madalpingedirektiivi 2014/35/EL ja 

elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 

2014/30/EL sätete kohaldamist. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 90 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(90) Üldkasutatavate elektroonilise side 

võrkude või teenuste või mõlema 

pakkujatelt tuleks nõuda, et nad võtaksid 

meetmeid vastavalt oma võrkude ja 

teenuste turvalisuse kaitsmiseks. Tehnika 

taset arvesse võttes peaksid need meetmed 

tagama võrkude ja teenuste turvalisuse 

sellise taseme, mis on vastavuses 

olemasolevate riskidega. Turbemeetmete 

puhul tuleks arvesse võtta vähemalt 

järgmiste elementide kõiki asjaomaseid 

aspekte: võrkude ja seadmete turvalisuse 

puhul: füüsiline ja keskkonna turvalisus, 

tarnete turvalisus, võrkudele juurdepääsu 

kontrollimine ja võrkude terviklus; 

intsidendikäsitluse puhul: intsidentide 

käsitlemise menetlused, intsidentide 

tuvastamise suutlikkus, intsidente käsitlev 

aruandlus ja teavitus; talitluspidevuse 

haldamise puhul: teenuste toimepidevuse 

strateegia ja hädaolukordade lahendamise 

plaan, avariitaastesuutlikkus; ning seire, 

auditeerimise ja testimise puhul: seire- ja 

logimispõhimõtted, hädaolukorra 

lahendamise harjutuskavad, võrgu ja 

teenuste testimine, turvalisuse hindamine ja 

nõuetele vastavuse seire; ning vastavus 

rahvusvahelistele standarditele. 

(90) Üldkasutatavate elektroonilise side 

võrkude või teenuste või mõlema 

pakkujatelt tuleks nõuda, et nad võtaksid 

meetmeid vastavalt oma võrkude ja 

teenuste turvalisuse kaitsmiseks. Tehnika 

taset arvesse võttes peaksid need meetmed 

tagama võrkude ja teenuste turvalisuse 

sellise taseme, mis on vastavuses 

olemasolevate riskidega. Turbemeetmete 

puhul tuleks arvesse võtta vähemalt 

järgmiste elementide kõiki asjaomaseid 

aspekte: võrkude ja seadmete turvalisuse 

puhul: füüsiline ja keskkonna turvalisus, 

tarnete turvalisus, võrkudele juurdepääsu 

kontrollimine ja võrkude terviklus; 

intsidendikäsitluse puhul: intsidentide 

käsitlemise menetlused, intsidentide 

tuvastamise suutlikkus, intsidente käsitlev 

aruandlus ja teavitus; talitluspidevuse 

haldamise puhul: teenuste toimepidevuse 

strateegia ja hädaolukordade lahendamise 

plaan, avariitaastesuutlikkus; ning seire, 

auditeerimise ja testimise puhul: seire- ja 

logimispõhimõtted, hädaolukorra 

lahendamise harjutuskavad, võrgu ja 

teenuste testimine, turvalisuse hindamine ja 

nõuetele vastavuse seire; ning vastavus 

rahvusvahelistele standarditele. 

Turvarikkumise korral tuleks 

lõppkasutajaid vastavalt teavitada mis 

tahes potentsiaalsest ohust ning kõigist 

võimalikest kaitse- ja 

parandusmeetmetest, mida nad saaksid 

võtta. 



 

AD\1133855ET.docx 17/145 PE602.838v03-00 

 ET 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 91 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (91 a) Võrkude ja teenuste turvalisuse ja 

puutumatuse tagamiseks tuleks edendada 

otspunktkrüpteerimist ning teha see 

vajaduse korral kohustuslikuks kooskõlas 

lõimitud turvalisuse ja lõimprivaatsuse 

põhimõtetega. Eelkõige ei tohiks 

liikmesriigid kehtestada krüpteerimise 

pakkujatele, elektroonilise side teenuste 

pakkujatele ja kõikidele teistele 

organisatsioonidele (tarneahela kõikidel 

tasanditel) ühtegi sellist kohustust, mis 

võiks vähendada nende võrkude ja 

teenuste turvalisust, näiteks nn tagauste 

võimaldamine või nende kasutamise 

hõlbustamine. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 127 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(127) Nõudlus raadiospektri järele ja 

lõppkasutajate nõudlus traadita 

lairibaühenduste järele tähendab, et vaja on 

alternatiivseid, üksteist täiendavaid ja 

tõhusa spektrikasutusega lahendusi, mille 

hulka kuuluvad väikese leviala ja väikese 

võimsusega raadiovõrgu 

juurdepääsusüsteemid, näiteks raadio-

kohtvõrgud (RLAN) ja väikese võimsusega 

ja levialaga kärgvõrkude 

juurdepääsupunktid. Sellised täiendavad 

raadiovõrgu juurdepääsusüsteemid, eeskätt 

üldkasutatavad raadioside-kohtvõrkude 

juurdepääsupunktid suurendavad 

lõppkasutajate juurdepääsu internetile ning 

võimaldavad mobiilsideoperaatoritel 

(127) Nõudlus raadiospektri järele ja 

lõppkasutajate nõudlus traadita 

lairibaühenduste järele tähendab, et vaja on 

alternatiivseid, üksteist täiendavaid ja 

tõhusa spektrikasutusega lahendusi, mille 

hulka kuuluvad väikese leviala ja väikese 

võimsusega raadiovõrgu 

juurdepääsusüsteemid, näiteks raadio-

kohtvõrgud (RLAN) ja väikese võimsusega 

ja levialaga kärgvõrkude 

juurdepääsupunktid. Sellised täiendavad 

raadiovõrgu juurdepääsusüsteemid, eeskätt 

üldkasutatavad raadioside-kohtvõrkude 

juurdepääsupunktid suurendavad 

lõppkasutajate juurdepääsu internetile ning 

võimaldavad mobiilsideoperaatoritel 
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mobiilse andmeliikluse mujale suunata. 

Raadioside-kohtvõrgud kasutavad 

ühtlustatud raadiospektrit ilma, et selleks 

oleks vaja individuaalset luba või spektri 

kasutamise õigust. Praegu kasutavad 

enamikku raadio-kohtvõrkude 

juurdepääsupunkte eraisikutest kasutajad 

oma paikse lairibaühenduse laiendamiseks 

raadio-kohtvõrguga. Lõppkasutajaid ei 

tohiks takistada jagamast juurdepääsu oma 

raadioside-kohtvõrgule nende 

internetiteenuse lepingus sätestatud 

piirides, et suurendada kasutatavate 

juurdepääsupunktide arvu eriti 

tiheasustusega piirkondades, maksimeerida 

andmeedastusmahte raadiovõrgus tänu 

raadiospektri taaskasutamisele ja luua 

kulutõhus täiendav lairibalise raadiovõrgu 

infrastruktuur, mis oleks juurdepääsetav ka 

teistele lõppkasutajatele. Seepärast tuleks 

kõrvaldada ka raadioside-kohtvõrkude 

juurdepääsupunktide kasutuselevõtu ja 

omavahelise sidumise tarbetud piirangud. 

Riigiasutused ja avalike teenuste pakkujad, 

kes kasutavad oma ruumides oma töötajate, 

külastajate või klientide jaoks raadioside-

kohtvõrke näiteks selleks, et hõlbustada 

juurdepääsu e-valitsuse teenustele või 

pakkuda teavet ühistranspordi või 

liikluskorralduse kohta, võiksid pakkuda 

sellistele juurdepääsupunktidele 

juurdepääsu ka üldotstarbeliseks 

kasutamiseks üldsuse poolt ning teha seda 

neis ruumides üldsusele pakutavate 

teenuste kõrvalteenusena piirides, mis on 

lubatud konkurentsi- ja riigihanke-

eeskirjadega. Isiku suhtes, kes pakub sellist 

juurdepääsu elektroonilise side võrkudele 

eravaldustes või nende ümber või piiratud 

avalikus ruumis mitteärilistel alustel või 

kõrvalteenusena mõnele muule tegevusele, 

mis ei sõltu sellisest juurdepääsust (näiteks 

raadioside-kohtvõrgu leviala, mis on tehtud 

kättesaadavaks selles piirkonnas olevatele 

muu äritegevuse klientidele või üldsusele), 

võib kehtida kohustus täita raadiospektri 

kasutamise õiguste üldloa tingimusi, kuid 

tema suhtes ei tohiks rakendada tingimusi 

või nõudeid, mis on seatud üldkasutatavate 

mobiilse andmeliikluse mujale suunata. 

Raadioside-kohtvõrgud kasutavad 

ühtlustatud raadiospektrit ilma, et selleks 

oleks vaja individuaalset luba või spektri 

kasutamise õigust. Praegu kasutavad 

enamikku raadio-kohtvõrkude 

juurdepääsupunkte eraisikutest kasutajad 

oma paikse lairibaühenduse laiendamiseks 

raadio-kohtvõrguga. Lõppkasutajaid ei 

tohiks takistada jagamast juurdepääsu oma 

raadioside-kohtvõrgule nende 

internetiteenuse lepingus sätestatud 

piirides, et suurendada kasutatavate 

juurdepääsupunktide arvu eriti 

tiheasustusega piirkondades, maksimeerida 

andmeedastusmahte raadiovõrgus tänu 

raadiospektri taaskasutamisele ja luua 

kulutõhus täiendav lairibalise raadiovõrgu 

infrastruktuur, mis oleks juurdepääsetav ka 

teistele lõppkasutajatele. Teenusepakkujad 

tagavad, et selline juurdepääs antakse 

lõppkasutajate selgesõnalise nõusoleku 

korral, see ei kahjusta lõppkasutaja enda 

juurdepääsu tingimusi ning oma võrgule, 

mis asub lõppkasutaja valdustes, 

juurdepääsu andev lõppkasutaja ei 

vastuta. Lisaks võiksid riigiasutused ja 

avalike teenuste pakkujad, kes kasutavad 

oma ruumides oma töötajate, külastajate 

või klientide jaoks raadioside-kohtvõrke 

näiteks selleks, et hõlbustada juurdepääsu 

e-valitsuse teenustele või pakkuda teavet 

ühistranspordi või liikluskorralduse kohta, 

pakkuda sellistele juurdepääsupunktidele 

juurdepääsu ka üldotstarbeliseks 

kasutamiseks üldsuse poolt ning teha seda 

neis ruumides üldsusele pakutavate 

teenuste kõrvalteenusena piirides, mis on 

lubatud konkurentsi- ja riigihanke-

eeskirjadega. Isiku suhtes, kes pakub sellist 

juurdepääsu elektroonilise side võrkudele 

eravaldustes või nende ümber või piiratud 

avalikus ruumis mitteärilistel alustel või 

kõrvalteenusena mõnele muule tegevusele, 

mis ei sõltu sellisest juurdepääsust (näiteks 

raadioside-kohtvõrgu leviala, mis on tehtud 

kättesaadavaks selles piirkonnas olevatele 

muu äritegevuse klientidele või üldsusele), 

võib kehtida kohustus täita raadiospektri 
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sidevõrkude või -teenuste pakkujate suhtes 

kohaldatavatele üldlubadele, ega 

lõppkasutajate või vastastikuse sidumisega 

seotud kohustusi. Samas peaksid sellise 

juurdepääsu pakkuja suhtes siiski kehtima 

elektroonilist kaubandust käsitleva 

direktiivi 2000/31/EÜ35 artiklis 12 

sätestatud vastutust käsitlevaid 

õigusnorme. Arendatakse uusi 

tehnoloogiaid (nt LiFi), mis täiendavad 

raadio-kohtvõrkude ja raadiovõrgu 

juurdepääsupunktide praeguseid 

raadiospektriga seotud omadusi, et hõlmata 

ka optilisi, nähtaval valgusel põhinevaid 

juurdepääsupunkte, mille tulemuseks 

oleksid hübriidsed kohtvõrgud, 

võimaldaksid optilist raadiosidet. 

kasutamise õiguste üldloa tingimusi, kuid 

tema suhtes ei tohiks rakendada tingimusi 

või nõudeid, mis on seatud üldkasutatavate 

sidevõrkude või -teenuste pakkujate suhtes 

kohaldatavatele üldlubadele, ega 

lõppkasutajate või vastastikuse sidumisega 

seotud kohustusi. Samas peaksid sellise 

juurdepääsu pakkuja suhtes siiski kehtima 

elektroonilist kaubandust käsitleva 

direktiivi 2000/31/EÜ35 artiklis 12 

sätestatud vastutust käsitlevaid 

õigusnorme. Arendatakse uusi 

tehnoloogiaid (nt LiFi), mis täiendavad 

raadio-kohtvõrkude ja raadiovõrgu 

juurdepääsupunktide praeguseid 

raadiospektriga seotud omadusi, et hõlmata 

ka optilisi, nähtaval valgusel põhinevaid 

juurdepääsupunkte, mille tulemuseks 

oleksid hübriidsed kohtvõrgud, 

võimaldaksid optilist raadiosidet. 

__________________ __________________ 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 

2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 

infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 

aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 

kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 

kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 

lk 1). 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 

2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 

infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 

aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 

kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 

kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 

lk 1). 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 137 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(137) Praegu eeldab nii läbivühenduvus 

kui ka juurdepääs hädaabiteenustele, et 

lõppkasutajad kasutavad numbripõhiseid 

isikutevahelise side teenuseid. Tehnika 

edasine areng ja numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste üha laiem 

levik võivad kaasa tuua ebapiisava 

koostalitlusvõime sideteenuste vahel. Selle 

tagajärjel võivad tekkida märkimisväärsed 

tõkked turule sisenemisele ja takistused 

edasiseks innovatsiooniks ning ohtu võib 

(137) Praegu eeldab nii läbivühenduvus 

kui ka juurdepääs hädaabiteenustele, et 

lõppkasutajad kasutavad numbripõhiseid 

isikutevahelise side teenuseid. Tehnika 

edasine areng ja numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste üha laiem 

levik võivad kaasa tuua ebapiisava 

koostalitlusvõime sideteenuste vahel. Selle 

tagajärjel võivad tekkida märkimisväärsed 

tõkked turule sisenemisele ja takistused 

edasiseks innovatsiooniks ning ohtu võib 
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sattuda nii lõppkasutajate vaheline 

läbivühenduvus kui ka tulemuslik 

juurdepääs hädaabiteenustele. 

sattuda lõppkasutajate vaheline 

läbivühenduvus. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 138 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(138) Kui sellised koostalitlusvõimega 

seotud teemad peaksid esile kerkima, võib 

komisjon paluda, et BEREC koostaks 

aruande, milles esitatakse faktipõhine 

hinnang turuolukorrale liidu ja 

liikmesriikide tasandil. Komisjon peaks 

otsustama BERECi aruande ja muude 

kättesaadavate tõendite põhjal ja võttes 

arvesse seda, milline on mõju siseturule, 

kas on vaja riikide reguleerivate asutuste 

regulatiivset sekkumist. Kui komisjon 

leiab, et riikide reguleerivad asutuse 

peaksid kaaluma sellist regulatiivset 

sekkumist, võib ta võtta rakendusmeetmed, 

milles täpsustatakse, mis laadi ja millise 

ulatusega võiks riikide reguleerivate 

asutuste regulatiivne sekkumine olla (muu 

hulgas eeskätt meetmed standardite või 

spetsifikatsioonide kohustusliku 

kasutamise kehtestamise kohta kõigi või 

konkreetsete pakkujate suhtes). Mõisted 

„Euroopa standardid“ ja „rahvusvahelised 

standardid“ on määratletud määruse (EL) 

nr 1025/201236 artiklis 2. Riikide 

reguleerivad asutused peaksid konkreetse 

riigi olukorrast lähtudes hindama, kas 

sekkumine on läbivühenduse või 

hädaabiteenistustele juurdepääsu 

tagamiseks vajalik ja õigustatud, ning 

jaatava vastuse korral kehtestama 

proportsionaalsed kohustused kooskõlas 

komisjoni rakendusmeetmetega. 

(138) Kui sellised koostalitlusvõimega 

seotud teemad peaksid esile kerkima, võib 

komisjon paluda, et BEREC koostaks 

aruande, milles esitatakse faktipõhine 

hinnang turuolukorrale liidu ja 

liikmesriikide tasandil. Komisjon peaks 

otsustama BERECi aruande ja muude 

kättesaadavate tõendite põhjal ja võttes 

arvesse seda, milline on mõju siseturule, 

kas on vaja riikide reguleerivate asutuste 

regulatiivset sekkumist. Kui komisjon 

leiab, et riikide reguleerivad asutuse 

peaksid kaaluma sellist regulatiivset 

sekkumist, võib ta võtta rakendusmeetmed, 

milles täpsustatakse, mis laadi ja millise 

ulatusega võiks riikide reguleerivate 

asutuste regulatiivne sekkumine olla (muu 

hulgas eeskätt meetmed standardite või 

spetsifikatsioonide kohustusliku 

kasutamise kehtestamise kohta kõigi või 

konkreetsete pakkujate suhtes). Mõisted 

„Euroopa standardid“ ja „rahvusvahelised 

standardid“ on määratletud määruse (EL) 

nr 1025/201236 artiklis 2. Riikide 

reguleerivad asutused peaksid konkreetse 

riigi olukorrast lähtudes hindama, kas 

sekkumine on läbivühenduse või 

hädaabiteenistustele juurdepääsu 

tagamiseks vajalik ja õigustatud, ning 

jaatava vastuse korral kehtestama 

proportsionaalsed kohustused kooskõlas 

komisjoni rakendusmeetmetega ning ilma 

täiendavate nõueteta sellele. 

__________________ __________________ 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoober 2012. aasta määrus (EL) nr 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 
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1025/2012, mis käsitleb Euroopa 

standardimist ning millega muudetakse 

nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 

93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 

95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 

2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 

2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 

1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 

12). 

1025/2012, mis käsitleb Euroopa 

standardimist ning millega muudetakse 

nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 

93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 

95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 

2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 

2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 

1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 

12). 

Selgitus 

See muudatus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 143 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(143) Kuigi teatud juhtudel on riigi 

reguleerival asutusel vaja kehtestada 

kohustusi märkimisväärse turujõuta 

ettevõtjatele, et saavutada näiteks 

läbivühenduvus või teenuste 

koostalitlusvõime või suurendada tõhusust 

ja püsivat konkurentsi ning tagada 

maksimaalne kasu lõppkasutajatele, on 

vaja siiski tagada, et selliste kohustuste 

kehtestamisel järgitakse reguleerivat 

raamistikku ja eelkõige teatamismenetlusi. 

(143) Kuigi teatud juhtudel on riigi 

reguleerival asutusel vaja kehtestada 

kohustusi märkimisväärse turujõuta 

ettevõtjatele, et saavutada näiteks 

läbivühenduvus või teenuste 

koostalitlusvõime. Selliseid kohustusi 

tuleb kehtestada ainult juhul, kui see on 

õigustatud, et tagada käesoleva direktiivi 

eesmärkide saavutamine, ja kui need on 

objektiivselt põhjendatud, läbipaistvad, 

proportsionaalsed ja 

mittediskrimineerivad, et edendada 

tõhusust, jätkusuutlikku konkurentsi, 

tõhusat investeerimist ja innovatsiooni, 

ning tagavad maksimaalse kasu 

lõppkasutajatele, ning nende 
kehtestamisel järgitakse reguleerivat 

raamistikku ja eelkõige teatamismenetlusi. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 194 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(194) Kui sellise juurdepääsu 

puudumisest tulenev sotsiaalse tõrjutuse 

risk ei võimalda kodanikel olla ühiskonda 

täiel määral sotsiaalselt ja majanduslikult 

kaasatud, on universaalteenus see 

turvaabinõu, mis tagab, et teenuste 

miinimumkogum on kõigile 

lõppkasutajatele taskukohase hinnaga 

kättesaadav. 

(194) Kui sellise juurdepääsu 

puudumisest tulenev sotsiaalse tõrjutuse 

risk ei võimalda kodanikel olla ühiskonda 

täiel määral sotsiaalselt ja majanduslikult 

kaasatud, on universaalteenus see 

turvaabinõu, mis tagab, et teenuste 

miinimumkogum on kõigile tarbijatele 

taskukohase hinnaga kättesaadav. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 196 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(196) Universaalteenusega seotud 

põhinõue on tagada kõigile 

lõppkasutajatele taskukohase hinnaga 

juurdepääs toimivale internetiühendusele ja 

kõnesideteenustele, vähemalt määratud 

asukohas . Liikmesriikidel peaks samuti 

olema võimalus tagada selliste teenuste 

taskukohasus, mida ei pakuta määratud 

asukohas, vaid liikvel olevatele 

kodanikele, kui nad peavad seda 

vajalikuks oma täieliku sotsiaalse ja 

majandusliku kaasatuse tagamiseks 

ühiskonnas. Ühenduse pakkumise 

tehnilistele vahenditele ei tohiks 

kehtestada piiranguid ning lubatud peaksid 

olema nii traadiga kui ka traadita 

tehnoloogia; piirata ei tohiks ka seda, mis 

kategooria operaatorid täidavad osaliselt 

või täies mahus universaalteenuse 

osutamisega seotud kohustusi. 

(196) Universaalteenusega seotud 

põhinõue on tagada kõigile tarbijatele 

taskukohase hinnaga juurdepääs 

internetiühendusele ja kõnesideteenustele, 

vähemalt määratud asukohas. Ühenduse 

pakkumise tehnilistele vahenditele 
määratud asukohas ei tohiks aga piiranguid 

kehtestada ning lubatud peaksid olema nii 

traadiga kui ka traadita tehnoloogia; piirata 

ei tohiks ka seda, mis kategooria 

operaatorid täidavad osaliselt või täies 

mahus universaalteenuse osutamisega 

seotud kohustusi. Erilist tähelepanu tuleks 

selles kontekstis pöörata selle tagamisele, 

et puuetega lõppkasutajatel oleks 

samaväärne juurdepääs. Liikmesriikidel 

peaks samuti olema võimalus tagada 

taskukohasus liikvel olevatele kodanikele, 

kui nad peavad seda vajalikuks oma 

täieliku sotsiaalse ja majandusliku 

kaasatuse tagamiseks ühiskonnas.  
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 197 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(197) Konkreetse kasutaja 

internetiühenduse kiirus sõltub hulgast 

teguritest, sealhulgas internetiteenuse 

osutaja ühenduvusest ja rakendusest, mille 

jaoks ühendust kasutatakse. Taskukohasest 

toimivast internetiühenduse teenusest 

peaks piisama, et toetada juurdepääsu 

põhiteenuste miinimumkogumile, mis 

vastab enamiku lõppkasutajate 

kasutatavatele teenustele, ning nende 

põhiteenuste kasutust. Liikmesriigid 

peaksid teenuste miinimumloetelu 

täpsemalt kindlaks määrama, et 

võimaldada oma territooriumil piisaval 

tasemel sotsiaalset kaasatust ja osalust 

digitaalühiskonnas ja -majanduses. 

(197) Konkreetse kasutaja 

internetiühenduse kiirus sõltub hulgast 

teguritest, sealhulgas internetiteenuse 

osutaja ühenduvusest ja rakendusest, mille 

jaoks ühendust kasutatakse. 

Universaalteenuse osutamise kohustuse 

raames pakutav kättesaadav ja 

taskukohane lairiba internetiühenduse 

teenus peaks suutma pakkuda juurdepääsu 

vähemalt interneti põhiteenuste 

miinimumkogumile ja vähemalt 

minimaalsele ribalaiusele, mis vastaks 

selliste teenuste keskmisele kasutamisele 
enamiku elanike poolt, ning võimaldama 

neid kasutada, et oleks tagatud piisaval 

tasemel sotsiaalne kaasatus ja osalemine 

digitaalühiskonnas ja -majanduses. Riigi 

reguleerivate asutuste ülesanne on teha 

BERECi suuniste alusel kindlaks kõige 

sobivam viis, kuidas tagada, et pakutav 

ribalaius toetaks vähemalt mainitud 
teenuste miinimumloetelu, ning vastaks 

samal ajal sellise suutlikkusega 

internetiühendusele, mis on kättesaadav 

enamikule elanikkonnast liikmesriigi 
territooriumil või selle osades. Näiteks 

võivad reguleerivad asutused määratleda 

suutlikkust seoses teenuse kvaliteedi 

miinimumnõuetega, mis sisaldavad 

minimaalset ribalaiust ja andmemahtu. 

Liidu õiguses avatud internetile 

kehtestatud nõudeid, mis on sätestatud 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EL) nr 2015/21201a, tuleks 

kohaldada iga sellise internetiühenduse 

teenuse, sh ka teenuste loetelu või 

minimaalse ribalaiuse suhtes, mis on 

vastu võetud universaalteenuse osutamise 

kohustuse raames. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
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novembri 2015. aasta määrus (EL) 

2015/2120, millega nähakse ette avatud 

internetti käsitlevad meetmed ning 

millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ 

universaalteenuse ning kasutajate õiguste 

kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -

teenuste puhul ning määrust (EL) nr 

531/2012, mis käsitleb rändlust 

üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu 

piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 198 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(198) Lõppkasutajatele ei tohiks teha 

kohustuslikuks selliste teenuste kasutamist, 

mida nad ei taha ning seega peaks 

lõppkasutajal olema taotluse korral 

võimalik piirata taskukohane 

universaalteenus üksnes 

kõnesideteenusega. 

(198) Tarbijatele ei tohiks teha 

kohustuslikuks selliste teenuste kasutamist, 

mida nad ei taha ning seega peaks tarbijal 

olema taotluse korral võimalik piirata 

taskukohane universaalteenus üksnes 

kõnesideteenusega. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 200 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(200) Taskukohased hinnad on 

liikmesriikides riigisisesel tasandil riigi 

konkreetseid tingimusi arvesse võttes 

määratletud hinnad, millega võib kaasneda 

eritariifi võimaluste või pakettide 

sätestamine, et rahuldada väikese 

sissetulekuga kasutajate või sotsiaalsete 

erivajadustega isikute, sealhulgas eakate, 

puuetega inimeste ning maapiirkondades 

või geograafiliselt eraldatud piirkondades 

elavate lõppkasutajate vajadusi. Turu 

toimimise moonutuste vältimiseks peaksid 

sellised pakkumised hõlmama 

põhifunktsioone. Individuaal sete 

(200) Taskukohased hinnad on 

liikmesriikides riigisisesel tasandil riigi 

konkreetseid tingimusi arvesse võttes 

määratletud hinnad, millega peaks 

kaasnema sotsiaalse eritariifi võimaluste 

või pakettide sätestamine, et rahuldada 

väikese sissetulekuga kasutajate või 

sotsiaalsete erivajadustega isikute vajadusi. 

Kõnealused lõppkasutajad võivad hõlmata 

eakaid inimesi, puuetega inimesi ning 

maapiirkondades või geograafiliselt 

eraldatud piirkondades elavaid tarbijaid. 

Selleks, et tagada nende juurdepääs 

üldkasutatavatele elektroonilise side 



 

AD\1133855ET.docx 25/145 PE602.838v03-00 

 ET 

lõppkasutajate puhul peaks hinna 

taskukohasus põhinema õigusel sõlmida 

ettevõtjaga leping, numbri kättesaadavusel, 

teenuse jätkuvusel ning nende suutlikkusel 

jälgida ja kontrollida oma kulutusi. 

teenustele, ja turu toimimise moonutuste 

vältimiseks peaksid sellised pakkumised 

hõlmama põhifunktsioone. Individuaalsete 

tarbijate puhul peaks hinna taskukohasus 

põhinema õigusel sõlmida 

teenusepakkujaga leping, numbri 

kättesaadavusel, teenuse jätkuvusel ning 

nende suutlikkusel jälgida ja kontrollida 

oma kulutusi. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 201 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(201) Enam ei peaks olema võimalik 

keelata lõppkasutajate juurdepääsu 

ühenduvusteenuste miinimumkogumile. 

Õigus sõlmida ettevõtjaga leping peaks 

tähendama seda, et eelkõige madala 

sissetuleku või sotsiaalsete erivajadustega 

lõppkasutajatel, kelle soov võib saada 

tagasi lükatud, peaks olema võimalik 

sõlmida leping taskukohase ja toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuse 

pakkumiseks vähemalt määratud asukohas 

kõigi ettevõtjatega, kes asjaomases 

asukohas selliseid teenuseid pakuvad. 

Selliste finantsriskide, nagu arvete 

maksmata jätmine, vähendamiseks peaks 

ettevõtjatel olema õigus sõlmida leping 

ettemakse tingimusel, tuginedes 

taskukohastele individuaalsetele 

ettemakstud ühikutele. 

(201) Enam ei peaks olema võimalik 

keelata tarbijate juurdepääsu 

ühenduvusteenuste miinimumkogumile. 

Õigus sõlmida teenusepakkujaga leping 

peaks tähendama seda, et eelkõige madala 

sissetuleku või sotsiaalsete erivajadustega 

tarbijatele, kelle soov võib saada tagasi 

lükatud, peaks olema võimalik sõlmida 

leping taskukohase ja toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuse 

pakkumiseks vähemalt määratud asukohas 

kõigi teenusepakkujatega, kes asjaomases 

asukohas selliseid teenuseid pakuvad. 

Selliste finantsriskide, nagu arvete 

maksmata jätmine, vähendamiseks peaks 

teenusepakkujatel olema õigus sõlmida 

leping ettemakse tingimusel, tuginedes 

taskukohastele individuaalsetele 

ettemakstud ühikutele. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 202 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(202) Selle tagamiseks, et kodanikud 

oleksid kõnesideteenuste abil 

kättesaadavad, peaksid liikmesriigid 

(202) Selle tagamiseks, et kodanikud 

oleksid kõnesideteenuste abil 

kättesaadavad, peaksid liikmesriigid 
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tagama telefoninumbri kasutatavuse 

mõistliku ajavahemiku jooksul, samuti ajal, 

kui kõnesideteenuseid ei kasutata. 

Ettevõtjad peaksid saama kehtestada 

mehhanisme, et kontrollida lõppkasutaja 

jätkuvat huvi numbri kasutatavana 

hoidmise vastu. 

tagama telefoninumbri kasutatavuse 

mõistliku ajavahemiku jooksul, samuti ajal, 

kui kõnesideteenuseid ei kasutata. 

Teenusepakkujad peaksid saama 

kehtestada mehhanisme, et kontrollida 

tarbija jätkuvat huvi numbri kasutatavana 

hoidmise vastu. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 204 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(204) Taskukohasuse meetmete tarviduse 

hindamiseks peaks riigi reguleerivatel 

asutustel olema võimalik jälgida madala 

sissetuleku või sotsiaalsete erivajadustega 

lõppkasutajatele suunatud tariifivõimaluste 

või pakettide pakkumuste muutumist ja 

üksikasju. 

(204) Taskukohasuse meetmete tarviduse 

hindamiseks peaks riigi reguleerivatel 

asutustel olema võimalik jälgida madala 

sissetuleku või sotsiaalsete erivajadustega 

tarbijatele suunatud tariifivõimaluste või 

pakettide pakkumuste muutumist ja 

üksikasju. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 205 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(205) Kui ettevõtjate pakutavatest 

põhitariifi võimalustest või pakettidest 

kaugemale ulatuvatest lisameetmetest ei 

piisa taskukohasuse tagamiseks madala 

sissetuleku või sotsiaalsete erivajadustega 

lõppkasutajatele, võib asjakohaseks 

alternatiiviks olla otsetoetus, näiteks 

sellistele lõppkasutajatele mõeldud 

vautšerid, võttes arvesse vajadust 

vähendada turumoonutusi. 

(205) Kui teenusepakkujate pakutavatest 

sotsiaaltariifi võimalustest või pakettidest 

kaugemale ulatuvatest lisameetmetest ei 

piisa taskukohasuse tagamiseks kõigile 

madala sissetuleku või sotsiaalsete 

erivajadustega tarbijatele, peaks 

liikmesriikidel olema võimalik tagada 

selliste tarbijate toetamiseks täiendav 
otsetoetus, näiteks sellistele tarbijatele 

mõeldud vautšerid või otsemaksed 

teenusepakkujatele. See võib olla 

asjakohaseks alternatiiviks muudele 

meetmetele, võttes arvesse vajadust 

vähendada turumoonutusi. 
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Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 206 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(206) Liikmesriigid peaksid kehtestama 

meetmed, et edendada taskukohaste 

toodete ja teenuste, sealhulgas puudega 

lõppkasutajatele mõeldud 

abitehnoloogiaga seadmeid hõlmavate 

vahendite turu loomist. Selle võib 

saavutada muu hulgas Euroopa 

standarditele osutamisega või nõuete 

kehtestamisega kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

xxx/YYYY/EL liikmesriikide õigus- ja 

haldusnormide ühtlustamise kohta seoses 

toodete ja teenuste 

ligipääsetavusnõuetega38. Liikmesriigid 

peaksid määratlema riiklikule olukorrale 

vastavad asjakohased meetmed, 

võimaldades liikmesriikidele paindlikkust 

võtta konkreetseid meetmeid näiteks siis, 

kui turg ei paku tavapärastel 

majandustingimustel taskukohaseid tooteid 

ja teenuseid, mis hõlmaksid puudega 

lõppkasutajatele mõeldud vahendeid. 

(206) Liikmesriigid peaksid kehtestama 

meetmed, et edendada taskukohaste 

toodete ja teenuste, sealhulgas puudega 

tarbijatele mõeldud seadmeid hõlmavate 

vahendite turu loomist, mis järgib 

universaaldisaini lähenemisviisi ning mis 

hõlmab vajaduse korral abitehnoloogiat, 

mis on koostalitlev üldsusele 

kättesaadavate elektroonilise side 

vahendite ja teenustega. Selle võib 

saavutada muu hulgas Euroopa 

standarditele, näiteks Euroopa standardile 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) osutamisega 

või nõuete kehtestamisega kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga xxx/YYYY/EL38. 

Liikmesriigid peaksid määratlema 

riiklikule olukorrale vastavad asjakohased 

meetmed, võimaldades liikmesriikidele 

paindlikkust võtta konkreetseid meetmeid 

näiteks siis, kui turg ei paku tavapärastel 

majandustingimustel taskukohaseid tooteid 

ja teenuseid, mis hõlmaksid puudega 

tarbijatele mõeldud vahendeid. 

Vahendusteenuste keskmine maksumus 

puudega tarbijate jaoks peaks olema 

samaväärne häälsideteenuste 

maksumusega, et mitte kahjustada 

puudega tarbijate huve. 

Vahendusteenuste osutajatele tuleks 

hüvitada netokulud artikli 84 alusel. 

__________________ __________________ 

38 ELT C […], […], lk […]. 38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 

direktiiv xxx/YYYY/EL liikmesriikide 

õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 

kohta seoses toodete ja teenuste 

ligipääsetavusnõuetega (ELT L ...,..., lk 

...). 
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Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 207 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(207) Toimivat internetiühendust 

võimaldava andmeedastuskiirusega 

andmeside puhul on püsiliiniühendused 

pea kõigile kättesaadavad ning neid 

kasutab enamik liidu kodanikke. 

Standardse lairiba püsiühenduse leviala ja 

kättesaadavus ulatus liidu kodudes 2015. 

aastal 97 %ni, keskmine kasutuse määr oli 

72 % ning traadita tehnoloogial 

põhinevatel teenustel on veelgi suurem 

ulatus. Liikmesriigiti esineb linna- ja 

maapiirkondades siiski erinevusi lairiba 

püsiühenduse kättesaadavuses ja 

taskukohasuses. 

(207) Internetiühendust võimaldava 

andmeedastuskiirusega andmeside puhul 

on püsiliiniühendused pea kõigile 

kättesaadavad ning neid kasutab enamik 

liidu kodanikke. Standardse lairiba 

püsiühenduse leviala ja kättesaadavus 

ulatus liidu kodudes 2015. aastal 97 %ni, 

keskmine kasutuse määr oli 72 % ning 

traadita tehnoloogial põhinevatel teenustel 

on veelgi suurem ulatus. Liikmesriigiti 

esineb linna- ja maapiirkondades siiski 

erinevusi lairiba püsiühenduse 

kättesaadavuses ja taskukohasuses. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 208 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(208) Turg peab etendama juhtrolli 

pidevalt kasvava kiirusega lairibaühenduse 

kättesaadavuse tagamisel. Piirkondades, 

kus turg ei suuda soovitut pakkuda, näivad 

muud toimiva internetiühenduse 

kättesaadavuse toetamisele suunatud 

riiklikud poliitikavahendid olevat 

universaalteenuse osutamise kohustustest 

põhimõtteliselt kulutõhusamad ja turgu 

vähem häirivad. Sellisteks näideteks on (nt 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi ja Euroopa ühendamise rahastu 

raames pakutavate) rahastamisvahendite 

kasutamine, Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidest pärinevate riiklike 

vahendite kasutamine, levialaliste 

kohustuste seadmine raadiospektri 

kasutamise õigustele, et toetada 

lairibavõrkude kasutuselevõttu hõredamalt 

(208) Turg peab etendama juhtrolli 

pidevalt kasvava kiirusega lairibaühenduse 

kättesaadavuse tagamisel. Piirkondades, 

kus turg ei suuda soovitut pakkuda, näivad 

muud internetiühenduse kättesaadavuse 

toetamisele suunatud riiklikud 

poliitikavahendid olevat universaalteenuse 

osutamise kohustustest põhimõtteliselt 

kulutõhusamad ja turgu vähem häirivad. 

Sellisteks näideteks on (nt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi ja 

Euroopa ühendamise rahastu raames 

pakutavate) rahastamisvahendite 

kasutamine, Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidest pärinevate riiklike 

vahendite kasutamine, levialaliste 

kohustuste seadmine raadiospektri 

kasutamise õigustele, et toetada 

lairibavõrkude kasutuselevõttu hõredamalt 
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asustatud piirkondades ning liidu riigiabi 

eeskirjadele vastavad avaliku sektori 

investeeringud. 

asustatud piirkondades ning liidu riigiabi 

eeskirjadele vastavad avaliku sektori 

investeeringud. Käesoleva direktiiviga 

tuleks anda liikmesriikidele siiski 

võimalus kohaldada universaalteenuse 

osutamise kohustusi võimaliku meetmena 

internetiühenduse kättesaadavuse 

tagamiseks, kui asjaomane liikmesriik 

peab seda vajalikuks. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 209 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(209) Kui pärast nõuetekohast hindamist 

ja riigi reguleeriva asutuse poolt läbiviidud 

võrkude kasutuselevõtu geograafilise 

ülevaate tulemuste arvessevõtmist selgub, 

et tõenäoliselt ei paku ei 

turusekkumismehhanism ega riikliku 

sekkumise mehhanism lõppkasutajatele 

teatavates piirkondades ühendust, mis 

oleks suuteline tagama toimiva 

internetiühenduseteenuse, mille 

liikmesriigid määratlevad artikli 79 lõike 2 

kohaselt, ja kõnesideteenuseid määratud 

asukohas, peaks liikmesriikidel olema 

erandjuhtudel võimalik määrata kõnealuste 

teenuste pakkumiseks riigi territooriumi 

erinevates asjaomastes osades eri 

ettevõtjad või ettevõtjate rühmad. 

Liikmesriigid võivad piirata toimiva 

internetiühenduseteenuse kättesaadavust 

toetava universaalteenuse osutamise 

kohustust lõppkasutaja peamise 

asukohaga/elukohaga. Määratud asukohas 

pakutava toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuse tehnilistele vahenditele ei 

tohiks kehtestada piiranguid ning lubatud 

peaksid olema nii traadiga kui ka traadita 

tehnoloogia; piirata ei tohiks ka seda, 

millised operaatorid täidavad osaliselt või 

täies mahus universaalteenuse osutamise 

kohustusi. 

(209) Kui pärast nõuetekohast hindamist 

ja riigi reguleeriva asutuse poolt läbiviidud 

võrkude kasutuselevõtu geograafilise 

ülevaate tulemuste arvessevõtmist selgub, 

et tõenäoliselt ei paku ei 

turusekkumismehhanism ega riikliku 

sekkumise mehhanism tarbijatele 

teatavates piirkondades ühendust, mis 

oleks suuteline tagama 

internetiühenduseteenuse, mille 

liikmesriigid määratlevad artikli 79 lõike 2 

kohaselt, ja kõnesideteenuseid määratud 

asukohas, peaks liikmesriikidel olema 

erandjuhtudel võimalik määrata kõnealuste 

teenuste pakkumiseks riigi territooriumi 

erinevates asjaomastes osades eri 

teenusepakkujad või teenusepakkujate 

rühmad. Liikmesriigid võivad piirata 

toimiva internetiühenduseteenuse 

kättesaadavust toetava universaalteenuse 

osutamise kohustust tarbija peamise 

asukohaga/elukohaga. Määratud asukohas 

pakutava internetiühenduse ja 

kõnesideteenuse tehnilistele vahenditele ei 

tohiks kehtestada piiranguid ning lubatud 

peaksid olema nii traadiga kui ka traadita 

tehnoloogia; piirata ei tohiks ka seda, 

millised operaatorid täidavad osaliselt või 

täies mahus universaalteenuse osutamise 

kohustusi. 
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Selgitus 

Vt arvamuse koostaja varasemad muudatusettepanekud. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 211 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(211) Kulusid, mis tulenevad sellest, et 

universaalteenuse kohustuste raames 

tagatakse artikli 79 lõike 2 kohaselt 

kindlaks määratud toimivat 

internetiühenduse teenust võimaldava 

ühenduse ning kõnesideteenuse 

kättesaadavus määratud asukohas ja 

taskukohase hinnaga, tuleks hinnata. 

Seejuures tuleks eelkõige hinnata 

eeldatavat rahalist koormust elektroonilise 

side sektori ettevõtjate ja kasutajate jaoks. 

(211) Kulusid, mis tulenevad sellest, et 

universaalteenuse kohustuste raames 

tagatakse artikli 79 lõike 2 kohaselt 

kindlaks määratud internetiühenduse 

teenust võimaldava ühenduse ning 

kõnesideteenuse kättesaadavus määratud 

asukohas ja taskukohase hinnaga, tuleks 

hinnata. Seejuures tuleks eelkõige hinnata 

eeldatavat rahalist koormust elektroonilise 

side sektori teenusepakkujate ja kasutajate 

jaoks. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 213 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(213) Kui käesoleva direktiivi artikli 81 

kohaselt määratud asukohas toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

kättesaadavuse tagamiseks määratud 

ettevõtja otsustab seoses universaalteenuse 

osutamise kohustusega kogu oma riigi 

territooriumil asuva kohaliku 

juurdepääsuvõrgu vara või selle osa üle 

anda erineva lõpliku omandilise 

kuuluvusega eraldiseisvale juriidilisele 

isikule, peaks riigi reguleeriv asutus 

hindama tehingu mõju, et tagada 

universaalteenuse osutamise jätkumine 

kogu riigi territooriumil või selle osades. 

Selleks peaks ettevõtja võõrandamisest 

eelnevalt teavitama universaalteenuse 

osutamise kohustuse määranud riigi 

(213) Kui käesoleva direktiivi artikli 81 

kohaselt määratud asukohas 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

kättesaadavuse tagamiseks määratud 

teenusepakkuja otsustab seoses 

universaalteenuse osutamise kohustusega 

kogu oma riigi territooriumil asuva 

kohaliku juurdepääsuvõrgu vara või selle 

osa üle anda erineva lõpliku omandilise 

kuuluvusega eraldiseisvale juriidilisele 

isikule, peaks riigi reguleeriv asutus 

hindama tehingu mõju, et tagada 

universaalteenuse osutamise jätkumine 

kogu riigi territooriumil või selle osades. 

Selleks peaks teenusepakkuja 

võõrandamisest eelnevalt teavitama 

universaalteenuse osutamise kohustuse 
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reguleerivat asutust. Riigi reguleeriva 

asutuse hinnang ei tohiks piirata tehingu 

sooritamist. 

määranud riigi reguleerivat asutust. Riigi 

reguleeriva asutuse hinnang ei tohiks 

piirata tehingu sooritamist. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 214 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(214) Stabiilsuse tagamiseks ja 

järkjärgulise ülemineku toetamiseks peaks 

liikmesriikidel olema käesoleva direktiivi 

jõustumisel võimalik jätkata oma 

territooriumil selliste universaalteenuste 

pakkumise tagamist, mille hulka ei kuulu 

toimiv internetiühendus ja 

kõnesideteenused määratud asukohas, mis 

kuuluvad direktiivi 2002/22/EÜ alusel 

nende universaalteenuse osutamise 

kohustuste ulatusse, tingimusel et teenused 

või võrreldavad teenused ei ole tavalistel 

kaubandustingimustel kättesaadavad. 

Avalike taksofonide, kataloogide ja 

numbriinfoteenuste pakkumise jätkamise 

võimaldamine universaalteenuse korra 

raames seni, kuni nende järele on nähtav 

vajadus, pakuks liikmesriikidele vajalikku 

paindlikkust liikmesriikide eri olude 

nõuetekohaseks arvestamiseks. Selliste 

teenuste rahastamine peaks siiski toimuma 

riiklike vahendite kaudu, nagu muude 

universaalteenuse osutamise kohustuste 

puhul. 

(214) Stabiilsuse tagamiseks ja 

järkjärgulise ülemineku toetamiseks peaks 

liikmesriikidel olema käesoleva direktiivi 

jõustumisel võimalik jätkata oma 

territooriumil selliste universaalteenuste 

pakkumise tagamist, mille hulka ei kuulu 

internetiühendus ja kõnesideteenused 

määratud asukohas, mis kuuluvad direktiivi 

2002/22/EÜ alusel nende universaalteenuse 

osutamise kohustuste ulatusse, tingimusel 

et teenused või võrreldavad teenused ei ole 

tavalistel kaubandustingimustel 

kättesaadavad. Liikmesriigid peaksid 

suutma tagada avalikud taksofonid ja 

sidepunktid peamistes riiki sisenemise 

kohtades, nagu lennu-, rongi- ja 

bussijaamad, ning hädaolukorras 

kasutatavates kohtades, nagu haiglad, 

politseijaoskonnad ja kiirteede 

hädapeatuskohad, et rahuldada 

lõppkasutajate, sh puuetega 

lõppkasutajate mõistlikke vajadusi. 

Avalike taksofonide, kataloogide ja 

numbriinfoteenuste pakkumise jätkamise 

võimaldamine universaalteenuse korra 

raames seni, kuni nende järele on nähtav 

vajadus, pakuks liikmesriikidele vajalikku 

paindlikkust liikmesriikide eri olude 

nõuetekohaseks arvestamiseks. Selliste 

teenuste rahastamine peaks siiski toimuma 

riiklike vahendite kaudu, nagu muude 

universaalteenuse osutamise kohustuste 

puhul.  
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Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 215 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(215) Liikmesriigid peaksid jälgima 

lõppkasutajate olukorda seoses toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

kasutamise ja eelkõige nende teenuste 

hinna taskukohasusega. Toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

hinna taskukohasus on seotud teabega, 

mida kasutajad saavad kasutamise kulude 

kohta ja kasutamise suhtelise kulu kohta 

võrreldes teiste teenustega, ning lisaks 

sellele on see seotud ka kasutajate 

suutlikkusega kontrollida kulutusi. Seega 

tähendab taskukohasus, et ettevõtjatele 

kehtestatud kohustustega antakse 

tarbijatele teatavad volitused. Kõnealuste 

kohustuste hulka kuuluvad näiteks arvete 

kindlaksmääratud detailsusaste, tarbijate 

võimalus blokeerida teatavad kõned 

(näiteks kulukad kõned tasulistele 

teenustele), tarbijate võimalus kontrollida 

kulutusi ettemaksete abil ja tasaarvestada 

eelnevalt makstud liitumistasud. Selliseid 

meetmeid võib turu arengut silmas pidades 

läbi vaadata ja muuta. 

(215) Liikmesriigid peaksid jälgima 

tarbijate olukorda seoses internetiühenduse 

ja kõnesideteenuste kasutamise ja eelkõige 

nende teenuste hinna taskukohasusega. 

Internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

hinna taskukohasus on seotud teabega, 

mida tarbijad saavad kasutamise kulude 

kohta ja kasutamise suhtelise kulu kohta 

võrreldes teiste teenustega, ning lisaks 

sellele on see seotud ka kasutajate 

suutlikkusega kontrollida kulutusi. Seega 

tähendab taskukohasus, et 

teenusepakkujatele kehtestatud 

kohustustega antakse tarbijatele teatavad 

volitused. Kõnealuste kohustuste hulka 

kuuluvad näiteks arvete kindlaksmääratud 

detailsusaste, tarbijate võimalus blokeerida 

teatavad kõned (näiteks kulukad kõned 

tasulistele teenustele), tarbijate võimalus 

kontrollida kulutusi ettemaksete abil ja 

tasaarvestada eelnevalt makstud 

liitumistasud. Selliseid meetmeid võib turu 

arengut silmas pidades läbi vaadata ja 

muuta. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 217 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(217) Kui toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste pakkumisega või muude 

universaalteenuste pakkumisega artikli 85 

kohaselt kaasneb määratud ettevõtjale 

ebaõiglane koormus, võttes nõuetekohaselt 

arvesse kulusid ja tulusid ning asjaomaste 

teenuste osutamisest tulenevat 

immateriaalset kasu, võib seda võtta 

arvesse universaalteenuse osutamise 

(217) Kui internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste pakkumisega või muude 

universaalteenuste pakkumisega artikli 82 

kohaselt kaasneb määratud 

teenusepakkujale ebaõiglane koormus, 

võttes nõuetekohaselt arvesse kulusid ja 

tulusid ning asjaomaste teenuste 

osutamisest tulenevat immateriaalset kasu, 

võib seda võtta arvesse universaalteenuse 
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kohustuse netokulu arvestuses. osutamise kohustuse netokulu arvestuses. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 221 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(221) Kui universaalteenuse osutamise 

kohustusega kaasneb ettevõtjale ebaõiglane 

koormus, on otstarbekas lubada 

liikmesriikidel luua mehhanisme 

netokulude tulemuslikuks katmiseks. 

Universaalteenuse osutamise kohustuste 

netokulud tuleks katta riiklike vahendite 

kaudu. Toimiv internetiühendus on kasulik 

nii elektroonilise side sektorile kui ka 

laiemale digitaalmajandusele ja 

ühiskonnale tervikuna. Lairibaühenduse 

kiirust toetava ühenduse pakkumine aina 

rohkematele lõppkasutajatele võimaldab 

neil kasutada internetipõhiseid teenuseid ja 

seeläbi aktiivselt osaleda digiühiskonnas. 

Selliste ühenduste tagamine 

universaalteenuse osutamise kohustuste 

alusel teenib vähemalt samavõrd nii 

avalikku huvi kui ka elektroonilise side 

pakkujate huve. Seetõttu peaksid 

liikmesriigid avaliku sektori vahenditest 

hüvitama selliste ühenduste netokulud, mis 

toetavad lairibaühenduse kiirust 

universaalteenuse osana. Selle all tuleks 

mõista rahastamist valitsussektori 

eelarvest. 

(221) Kui universaalteenuse osutamise 

kohustusega kaasneb ettevõtjale ebaõiglane 

koormus, on otstarbekas lubada 

liikmesriikidel luua mehhanisme 

netokulude tulemuslikuks katmiseks. 

Universaalteenuse osutamise kohustuste 

netokulud tuleks katta riiklike vahendite 

kaudu. Erandjuhtudel võivad liikmesriigid 

vastu võtta või rakendada mehhanisme, et 

jagada universaalteenuse osutamise 

kohustuste netokulu elektroonilise side 

võrkude või -teenuste ning infoühiskonna 

teenuste pakkujate vahel. Sellised 

mehhanismid tuleks vähemalt iga kolme 

aasta tagant läbi vaadata, et kindlaks 

teha, millised kulud peaksid jätkuvalt 

olema ühised ja mis tuleks hüvitada 

riiklikest vahenditest. Toimiv 

internetiühendus on kasulik nii 

elektroonilise side sektorile kui ka laiemale 

digitaalmajandusele ja ühiskonnale 

tervikuna. Lairibaühenduse kiirust toetava 

ühenduse pakkumine aina rohkematele 

lõppkasutajatele võimaldab neil kasutada 

internetipõhiseid teenuseid ja seeläbi 

aktiivselt osaleda digiühiskonnas. Selliste 

ühenduste tagamine universaalteenuse 

osutamise kohustuste alusel teenib 

vähemalt samavõrd nii avalikku huvi kui 

ka elektroonilise side pakkujate huve. 

Seetõttu peaksid liikmesriigid avaliku 

sektori vahenditest hüvitama selliste 

ühenduste netokulud, mis toetavad 

lairibaühenduse kiirust universaalteenuse 

osana. Selle all tuleks mõista rahastamist 

valitsussektori eelarvest. 
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Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 227 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(227) Arvestades kadunud lastest 

teavitamise eriomaseid aspekte, peaksid 

liikmesriigid järgima võetud kohustust 

tagada, et nende territooriumil oleks 

hästitoimiv kadunud lastest teavitamise 

teenus numbri 116000 all kättesaadav. 

(227) Arvestades kadunud lastest 

teavitamise eriomaseid aspekte, peaksid 

liikmesriigid järgima võetud kohustust 

tagada, et nende territooriumil oleks 

hästitoimiv kadunud lastest teavitamise 

teenus numbri 116000 all kättesaadav. 

Liikmesriigid peaksid tagama, et seoses 

direktiivi ülevõtmise ja rakendamisega 

vaadatakse läbi nende riiklik süsteem, 

võttes arvesse numbri 116000 teenuse 

kvaliteedi piisava taseme saavutamiseks ja 

abitelefoni tegevuseks nõutavate rahaliste 

vahendite eraldamiseks vajalikke 

meetmeid. Numbri 116000 alla kuuluvate 

kadunud laste määratlus peaks hõlmama 

järgmisi laste kategooriaid: ärajooksnud 

lapsed, rahvusvaheliselt röövitud lapsed, 

kadunud lapsed, vanema poolt röövitud 

lapsed, kadunud rändajatest lapsed, 

kuriteo käigus röövitud lapsed ning 

eksinud ja seksuaalselt ärakasutatud 

lapsed ning lapsed, kelle elu on ohus. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 227 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (227 a) Kuigi alates ajast, mil esimesed 

abitelefonid pärast komisjoni 2007. aasta 

otsust tööle hakkasid, on tehtud 

jõupingutusi inimeste teavitamiseks, on 

teadlikkus abitelefonidest riigiti endiselt 

erinev ja sageli väga väike. Abitelefonide 

pingutuste suurendamine numbrist ja 

pakutavatest teenustest teadlikkuse 

parandamiseks on oluline samm kadunud 

laste parema kaitse ja toetamise ning laste 

kadumamineku ärahoidmise suunas. 
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Selleks peaksid liikmesriigid ja komisjon 

jätkuvalt toetama jõupingutusi numbri 

116000 tutvustamiseks üldsuse hulgas ja 

riiklike lastekaitsesüsteemide asjaomaste 

sidusrühmade hulgas. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 229 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(229) Elektroonilise side ühtse turu 

lõpuleviimine eeldab nende tõkete 

kõrvaldamist, mis takistavad 

lõppkasutajate juurdepääsu elektroonilise 

side teenustele kogu liidus. Üldsusele 

elektroonilist sidet pakkuvad ettevõtjad ei 

tohiks keelata ega piirata lõppkasutajate 

juurdepääsu või neid diskrimineerida 

kodakondsuse või elukohaliikmesriigi 

alusel. Eristamine peaks siiski olema 

kulude ja riskide objektiivselt 

põhjendatavate erinevuste alusel võimalik 

jaemüügitasandil osutatavate reguleeritud 

rändlusteenuste anomaalse või lubamatut 

kasutamise suhtes ning see võib ulatuda 

määruses 531/2012 sätestatud meetmetest 

kaugemale. 

(229) Elektroonilise side ühtse turu 

lõpuleviimine eeldab nende tõkete 

kõrvaldamist, mis takistavad 

lõppkasutajate juurdepääsu elektroonilise 

side teenustele kogu liidus. Üldsusele 

elektroonilist sidet pakkuvad ettevõtjad ei 

tohiks keelata ega piirata lõppkasutajate 

juurdepääsu või neid diskrimineerida 

kodakondsuse või elukohaliikmesriigi või 

asukoha alusel. Eristamine peaks siiski 

olema kulude ja riskide objektiivselt 

põhjendatavate erinevuste alusel võimalik 

jaemüügitasandil osutatavate reguleeritud 

rändlusteenuste anomaalse või lubamatut 

kasutamise suhtes ning see võib ulatuda 

määruses 531/2012 sätestatud meetmetest 

kaugemale. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 229 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (229 a) Nii püsi- kui ka mobiilsides on 

endiselt olulised hinnaerinevused 

riigisiseste ja teist liikmesriiki hõlmavate 

kõnede ja lühisõnumite vahel. Kuigi 

riikide, operaatorite ja tariifipakettide 

ning mobiil- ja püsiteenuste vahel on 

suuri erinevusi, mõjutab see endiselt 

rohkem haavatavamaid kliendirühmi ja 

takistab sujuvat sidet ELis. Olulised 
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jaemüügihinna erinevused riigisiseste ja 

teist liikmeriiki hõlmavate elektroonilise 

side teenuste vahel peaksid seega olema 

põhjendatud objektiivsete kriteeriumide 

alusel. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 230 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(230) Lõppkasutajate kaitse eeskirjade 

erinev rakendamine on loonud olulisi 

siseturu tõkkeid, mis mõjutavad nii 

elektroonilise side teenuste pakkujaid kui 

ka lõppkasutajaid. Kõnealuseid tõkkeid 

tuleks vähendada samade eeskirjade 

kohaldamisega, mis tagaks kõrge ja ühtse 

kaitsetaseme kogu liidus. Käesoleva 

direktiiviga hõlmatud lõppkasutajate 

õiguste kohandatud ja täielik ühtlustamine 

peaks nii lõppkasutajate kui ka 

elektroonilise side teenuste pakkujate jaoks 

suurendama märkimisväärselt 

õiguskindlust ning märgatavalt alandama 

killustunud eeskirjadest johtuvaid 

turulepääsu tõkkeid ja tarbetut nõuete 

täitmise koormust. Täielik ühtlustamine 

aitab ületada ühtse turu tõkked, mis on 

tingitud sellistest riiklikest lõppkasutajaid 

käsitlevatest sätetest, mis samaaegselt 

kaitsevad siseriiklikke pakkujaid teistest 

liikmesriikidest tuleneva konkurentsi eest. 

Ühtse ja kõrge kaitsetaseme saavutamiseks 

tuleks käesolevas direktiivis mitmeid 

lõppkasutajaid käsitlevaid sätteid 

tõhustada, tuginedes liikmesriikide 

parimatele tavadele. Õiguste täielik 

ühtlustamine suurendab lõppkasutajate 

usaldust siseturu vastu, sest elektroonilise 

side teenuseid kasutades laieneb neile 

võrdselt kõrge kaitsetase mitte üksnes oma 

liikmesriigis, vaid ka teistes liikmesriikides 

elades, töötades või reisides. 

Liikmesriikidele peaks jääma võimalus 

kasutada kõrgemat lõppkasutajate 

(230) Lõppkasutajate kaitse eeskirjade 

erinev rakendamine on loonud olulisi 

siseturu tõkkeid, mis mõjutavad nii 

elektroonilise side teenuste pakkujaid kui 

ka lõppkasutajaid. Kõnealuseid tõkkeid 

tuleks vähendada samade eeskirjade 

kohaldamisega, mis tagaks kõrge ja ühtse 

kaitsetaseme kogu liidus. Käesoleva 

direktiiviga hõlmatud lõppkasutajate 

õiguste kohandatud ja täielik ühtlustamine 

peaks nii lõppkasutajate kui ka 

elektroonilise side teenuste pakkujate jaoks 

suurendama märkimisväärselt 

õiguskindlust ning märgatavalt alandama 

killustunud eeskirjadest johtuvaid 

turulepääsu tõkkeid ja tarbetut nõuete 

täitmise koormust. Täielik ühtlustamine 

aitab ületada ühtse turu tõkked, mis on 

tingitud sellistest riiklikest lõppkasutajaid 

käsitlevatest sätetest, mis samaaegselt 

kaitsevad siseriiklikke pakkujaid teistest 

liikmesriikidest tuleneva konkurentsi eest. 

Ühtse ja kõrge kaitsetaseme saavutamiseks 

tuleks käesolevas direktiivis mitmeid 

lõppkasutajaid käsitlevaid sätteid 

tõhustada, tuginedes liikmesriikide 

parimatele tavadele. Õiguste täielik 

ühtlustamine suurendab lõppkasutajate 

usaldust siseturu vastu, sest elektroonilise 

side teenuseid kasutades laieneb neile 

võrdselt kõrge kaitsetase mitte üksnes oma 

liikmesriigis, vaid ka teistes liikmesriikides 

elades, töötades või reisides. Samamoodi 

peaks elektroonilise side teenuste 

pakkujatel olema kindlus, et 
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kaitsetaset, kui käesoleva direktiiviga on 

ette nähtud sõnaselge erand, ning võtta 

meetmeid käesoleva direktiiviga 

hõlmamata valdkondades. 

lõppkasutajaid käsitlevad sätted ja üldloa 

tingimused on seoses lõppkasutajaid 

käsitlevate sätetega samad. 
Liikmesriikidele peaks jääma võimalus 

kasutada kõrgemat lõppkasutajate 

kaitsetaset, kui käesoleva direktiiviga on 

ette nähtud sõnaselge erand, ning võtta 

meetmeid käesoleva direktiiviga 

hõlmamata valdkondades. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 231 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(231) Lepingud on lõpp kasutajatele 

oluline vahend, et tagada teabe läbipaistvus 

ja õiguskindlus. Konkurentsile rajatud turul 

sõlmib suurem osa teenuseosutajaid oma 

klientidega lepingud, sest see on 

kaubanduslikult soovitav. Lisaks käesoleva 

direktiivi sätetele kohaldatakse 

elektroonilise side võrkude ja teenustega 

seotud tarbijatehingute suhtes 

lepingunõudeid, mis on sätestatud 

kehtivates liidu tarbijakaitset käsitlevates 

õigusaktides, eelkõige Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivis 2011/83/EL tarbija 

õiguste kohta39 ning nõukogu 5. aprilli 

1993. aasta direktiivis 93/13/EÜ 

ebaõiglaste tingimuste kohta 

tarbijalepingutes. 

(231) Lepingud on lõppkasutajatele 

oluline vahend, et tagada teabe läbipaistvus 

ja õiguskindlus. Konkurentsile rajatud turul 

sõlmib suurem osa teenusepakkujaid oma 

klientidega lepingud, sest see on 

kaubanduslikult soovitav. Lisaks käesoleva 

direktiivi sätetele kohaldatakse 

elektroonilise side võrkude ja teenustega 

seotud tarbijatehingute suhtes 

lepingunõudeid, mis on sätestatud 

kehtivates liidu tarbijakaitset käsitlevates 

õigusaktides, eelkõige Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivis 2011/83/EL tarbija 

õiguste kohta39 ning nõukogu 5. aprilli 

1993. aasta direktiivis 93/13/EÜ 

ebaõiglaste tingimuste kohta 

tarbijalepingutes. Käesolevasse direktiivi 

selliste teabenõuete lisamine, mida 

võidakse nõuda ka direktiivi 2011/83/EL 

kohaselt, ei tohiks tekitada sama teabe 

dubleerimist lepingueelsetes 

dokumentides ja lepingudokumentides. 

Käesoleva direktiivi kohaselt esitatud 

teabe puhul, sealhulgas mis tahes 

ettekirjutavamad või üksikasjalikumad 

teabenõuded, tuleks lugeda, et see täidab 

kõik sellised nõuded vastavalt direktiivile 

2011/83/EL. 

__________________ __________________ 

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
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oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL 

tarbija õiguste kohta, millega muudetakse 

nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ 

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 22.11.2011, 

lk 64). 

oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL 

tarbija õiguste kohta, millega muudetakse 

nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ 

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 22.11.2011, 

lk 64). 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 232 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(232) Käesoleva direktiivi lepinguid 

käsitlevaid sätteid tuleks kohaldada 

olenemata tarbija tehtava mis tahes makse 

summast. Neid tuleks kohaldada mitte 

ainult tarbijate, vaid ka komisjoni 

soovituses 2003/361/EÜ määratletud 

mikro- ning väikeettevõtjate suhtes, kelle 

läbirääkimispositsioon on võrreldav 

tarbijate omaga ning kellele seetõttu peaks 

laienema sama kaitsetase. Lepinguid 

käsitlevaid sätteid, sealhulgas direktiivis 

2011/83/EL (tarbija õiguste kohta) 

sisalduvaid, tuleks kohaldada nimetatud 

ettevõtjate suhtes automaatselt, välja 

arvatud siis, kui nad eelistavad 

individuaalsete lepingutingimuste üle 

elektroonilise side teenuste pakkujatega 

läbi rääkida. Erinevalt mikro- ja 

väikeettevõtjatest on suurematel 

ettevõtjatel tavaliselt tugevam 

läbirääkimispositsioon ning seetõttu ei 

sõltu nad samadest lepingulise teabe 

nõuetest kui tarbijad. Muid sätteid, nagu 

näiteks numbri liikuvust, mis on olulised 

ka suuremate ettevõtjate jaoks, tuleks 

jätkuvalt kohaldada kõigi lõppkasutajate 

suhtes. 

(232) Käesoleva direktiivi lepinguid 

käsitlevaid sätteid tuleks kohaldada mitte 

ainult tarbijate, vaid ka komisjoni 

soovituses 2003/361/EÜ määratletud 

mikro- ning väikeettevõtjate ja 

liikmesriikide õiguses määratletud 

mittetulundusühenduste suhtes, kelle 

läbirääkimispositsioon on võrreldav 

tarbijate omaga ning kellele seetõttu peaks 

laienema sama kaitsetase. Lepinguid 

käsitlevaid sätteid, sealhulgas direktiivis 

2011/83/EL (tarbija õiguste kohta) 

sisalduvaid, tuleks kohaldada nimetatud 

ettevõtjate suhtes automaatselt, välja 

arvatud siis, kui nad eelistavad 

individuaalsete lepingutingimuste üle 

elektroonilise side teenuste pakkujatega 

läbi rääkida. Erinevalt mikro- ja 

väikeettevõtjatest on suurematel 

ettevõtjatel tavaliselt tugevam 

läbirääkimispositsioon ning seetõttu ei 

sõltu nad samadest lepingulise teabe 

nõuetest kui tarbijad. Muid sätteid, nagu 

näiteks numbri liikuvust, mis on olulised 

ka suuremate ettevõtjate jaoks, tuleks 

jätkuvalt kohaldada kõigi lõppkasutajate 

suhtes. „Mittetulunduslikud 

organisatsioonid“ on juriidilised üksused, 

mis ei teeni oma omanikele või liikmetele 

kasumit. Mittetulunduslikud 

organisatsioonid on tavaliselt 
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heategevusorganisatsioonid või muud liiki 

üldsuse huvisid esindavad 

organisatsioonid. Seega, kuna 

mittetulunduslike organisatsioonide 

olukord sarnaneb mikro- ja 

väikeettevõtjate omaga, on käesoleva 

direktiivi kohaselt õiguspärane kohelda 

selliseid organisatsioone samamoodi nagu 

mikro- ja väikeettevõtjaid, kui asi 

puudutab lõppkasutajate õigusi. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 233 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(233) Elektroonilise side sektori 

spetsiifika nõuab lisaks horisontaalsetele 

lepingunormidele piiratud arvu täiendavaid 

kaitsesätteid lõppkasutajate kohta. 

Lõppkasutajaid tuleks muu hulgas 

teavitada pakutavatest teenusekvaliteedi 

tasemetest, soodustuste ja lepingu 

lõpetamise tingimustest, kohaldatavatest 

tariifikavadest ja nende teenuste tariifidest, 

mille suhtes kohaldatakse eraldi 

hinnatingimusi. Kõnealune teave on oluline 

enamiku üldkasutatavate elektroonilise 

side teenuste, kuid mitte numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste puhul. 

Selleks, et võimaldada lõppkasutajal 

langetada teadlikke otsuseid, on oluline, et 

nõutav asjakohane teave esitatakse lepingu 

sõlmimise eel selges ja mõistetavas keeles. 

Selsamal põhjusel peaksid pakkujad 

esitama oluliste lepingutingimuste 

kokkuvõtte. Võrreldavuse hõlbustamiseks 

ja nõuete täitmise kulude vähendamiseks 

peaks BEREC andma välja lepingu 

kokkuvõtliku vormi. 

(233) Elektroonilise side sektori 

spetsiifika nõuab lisaks horisontaalsetele 

lepingunormidele piiratud arvu täiendavaid 

kaitsesätteid lõppkasutajate kohta. 

Lõppkasutajaid tuleks muu hulgas 

teavitada pakutavatest teenusekvaliteedi 

tasemetest, soodustuste ja lepingu 

lõpetamise tingimustest, kohaldatavatest 

tariifikavadest ja nende teenuste tariifidest, 

mille suhtes kohaldatakse eraldi 

hinnatingimusi. Kõnealune teave on oluline 

internetiühenduse teenuste, 
üldkasutatavate isikutevahelise side 

teenuste ja ringhäälingu jaoks 

kasutatavate ülekandeteenuste puhul. 

Üldkasutatavate elektrooniliste 

sideteenuste osutaja suhtes ei tuleks 

kohaldada kohustuslikke 

teavitamisnõudeid lepingute puhul, kui 

pakkuja ja temaga seotud äriühingud või 

isikud ei saa mingit tasu, mis on otseselt 

või kaudselt seotud elektroonilise side 

teenuste osutamisega. Selline olukord 

võiks näiteks puudutada ülikooli, mis 

annab oma külastajatele tasuta 

juurdepääsu ülikoolilinnaku WiFi 

võrgule ning ei saa sellise elektroonilise 

side teenuse osutamise eest mingit tasu, ei 

kasutajate maksete ega ka reklaamitulude 

kujul. Selleks, et võimaldada lõppkasutajal 
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langetada teadlikke otsuseid, on oluline, et 

nõutav asjakohane teave esitatakse lepingu 

sõlmimise eel selges ja mõistetavas keeles. 

Selsamal põhjusel peaksid pakkujad 

esitama oluliste lepingutingimuste 

kokkuvõtte. Võrreldavuse hõlbustamiseks 

ja nõuete täitmise kulude vähendamiseks 

peaks komisjon võtma pärast BERECiga 

konsulteerimist vastu lepingu 

kokkuvõtliku vormi.  Lepingueelne teave 

ja kokkuvõtlik vorm peaksid olema lõpliku 

lepingu lahutamatud osad. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 235 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(235) Seoses lõppseadmetega tuleks 

tarbijalepingus täpsustada piiranguid, mille 

teenuseosutaja on kehtestanud seadme 

kasutamisele, näiteks mobiilsidevahendite 

lukustamine SIM-kaardiga, kui sellised 

piirangud ei ole riigisiseste õigusaktidega 

keelatud, ning lepingu ennetähtaegse või 

kokkulepitud kehtivusaja lõpul selle 

lõpetamise kulud, sealhulgas seadme 

endale jätmisega seotud kulud. Kõik 

ennetähtaegse lõpetamise korral nõutavad 

tasud seoses lõppseadmete ja muude 

soodustustega tuleks arvutada vastavalt 

tavapärase kulumi arvestamise meetodi 

alusel ning pro rata temporis põhimõttel. 

(235) Seoses lõppseadmetega tuleks 

tarbijalepingus täpsustada piiranguid, mille 

teenusepakkuja on kehtestanud seadme 

kasutamisele, näiteks mobiilsidevahendite 

lukustamine SIM-kaardiga, kui sellised 

piirangud ei ole riigisiseste õigusaktidega 

keelatud, ning lepingu ennetähtaegse või 

kokkulepitud kehtivusaja lõpul selle 

lõpetamise kulud, sealhulgas seadme 

endale jätmisega seotud kulud. Kui 

lõppkasutaja otsustab endale jätta 

lõppseadmed, mis olid lepinguga seotud 

selle sõlmimisel, ei tohiks nende eest 

nõutav hüvitis ületada seadmete pro rata 

temporis väärtust lepingu sõlmimise 

hetkel või kuni lepingu lõppemiseni 

maksta jäänud osa teenustasust, olenevalt 

sellest, kumb summa on väiksem. . 

Liikmesriigid võivad valida hüvitise 

määra arvutamiseks teisi meetodeid, kui 

see määr on võrdne arvutatud hüvitisega 

või sellest väiksem. Teenusepakkuja peaks 

tasuta tühistama kõik lõppseadmete 

muudes võrkudes kasutamise piirangud 

hiljemalt nimetatud hüvitise maksmisel. 
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Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 237 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(237) Selliste konkurentsipõhiste turgude 

puhul, kus teenuseosutajaid on rohkem, on 

tarbijate jaoks suurima tähtsusega 

pakkumisi ja teenuseid käsitleva 

läbipaistva, ajakohastatud ja võrreldava 

teabe olemasolu. Lõppkasutajatel peaks 

olema kergesti kättesaadaval kujul 

avaldatud teabe põhjal võimalik lihtsalt 

võrrelda turul pakutavate eri teenuste 

hindu. Selleks et teha neile hindade ja 

teenuste võrdlemine lihtsaks, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

nõuda elektroonilise side võrke ja/või 

elektroonilise side teenuseid , välja 

arvatud numbrivaba isikutevahelise side 

teenuseid pakkuvatelt ettevõtjatelt teabe 

(sealhulgas tariifid, teenusekvaliteet, 

tarnitud lõppseadme piirangud, ja muu 

asjakohane statistika) suuremat 

läbipaistvust . Kõigi selliste nõuete puhul 

peaks nõuetekohaselt arvesse võtma 

kõnealuste võrkude või teenuste omadusi. 

Nad peaksid samuti tagama, et kolmandatel 

isikutel on õigus tasuta kasutada selliste 

ettevõtjate poolt võrdlusvahendina 

üldsusele kättesaadavaks tehtud teavet. 

(237) Selliste konkurentsipõhiste turgude 

puhul, kus teenuseosutajaid on rohkem, on 

tarbijate jaoks suurima tähtsusega 

pakkumisi ja teenuseid käsitleva 

läbipaistva, ajakohastatud ja võrreldava 

teabe olemasolu. Lõppkasutajatel peaks 

olema kergesti kättesaadaval kujul 

avaldatud teabe põhjal võimalik lihtsalt 

võrrelda turul pakutavate eri teenuste 

hindu. Selleks et teha neile hindade ja 

teenuste võrdlemine lihtsaks, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

nõuda elektroonilise side võrkude ja/või 

internetiühenduse teenuste, 

üldkasutatavate isikutevahelise side 

teenuste ja ringhäälingu jaoks 

kasutatavate ülekandeteenuste pakkujatelt 
teabe (sealhulgas tariifid, teenusekvaliteet, 

tarnitud lõppseadme piirangud, ja muu 

asjakohane statistika) suuremat 

läbipaistvust. Kõigi selliste nõuete puhul 

peaks nõuetekohaselt arvesse võtma 

kõnealuste võrkude või teenuste omadusi. 

Nad peaksid samuti tagama, et kolmandatel 

isikutel on õigus tasuta kasutada selliste 

ettevõtjate poolt võrdlusvahendina 

üldsusele kättesaadavaks tehtud teavet.  

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 240 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(240) Sõltumatud võrdlusvahendid 

peaksid tegutsema üldkasutatavate 

elektroonilise side teenuste pakkujatest 

sõltumatult. Võrdlusvahendeid võidakse 

hallata eraettevõtjate poolt või pädevate 

ametiasutuste poolt või nimel. Nende 

(240) Sõltumatud võrdlusvahendid 

peaksid tegutsema üldkasutatavate 

elektroonilise side teenuste pakkujatest 

sõltumatult. Võrdlusvahendeid võidakse 

hallata eraettevõtjate poolt või pädevate 

ametiasutuste poolt või nimel. Nende 
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haldamine peab siiski toimuma kooskõlas 

kindlaksmääratud kvaliteedinõuetega, mille 

hulka kuulub nõue esitada andmeid nende 

omanike kohta, anda täpset ja 

ajakohastatud teavet, märkida viimase 

ajakohastamise aeg, esitada selged ja 

objektiivsed kriteeriumid, millel võrdlused 

põhinevad, ning võrrelda võimalikult laia 

skaalat üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste pakkumisi, 

hõlmates märkimisväärse osa turust. 

Liikmesriikidel peaks olema võimalik teha 

kindlaks, kui sageli tuleks 

võrdlusvahendite puhul vaadata üle ja 

ajakohastada lõppkasutajatele pakutavat 

teavet, võttes arvesse seda, millise 

sagedusega üldkasutatavate elektroonilise 

side teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste pakkujad 

üldiselt oma tariife ja kvaliteeti käsitlevat 

teavet ajakohastavad. Juhul kui 

liikmesriigis on kasutusel ainult üks 

võrdlusvahend ja see lõpetab töö või ei 

vasta enam kvaliteedinõuetele, peaks 

liikmesriik tagama, et lõppkasutajad saavad 

mõistliku aja jooksul riigi tasandil 

juurdepääsu mingile muule 

võrdlusvahendile. 

haldamine peab siiski toimuma kooskõlas 

kindlaksmääratud kvaliteedinõuetega, mille 

hulka kuulub nõue esitada andmeid nende 

omanike kohta, anda täpset ja 

ajakohastatud teavet, märkida viimase 

ajakohastamise aeg, esitada selged ja 

objektiivsed kriteeriumid, millel võrdlused 

põhinevad, ning võrrelda võimalikult laia 

skaalat üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste pakkumisi, 

hõlmates märkimisväärse osa turust. 

Ühtegi teenusepakkujat ei tohiks kohelda 

otsingutulemuste käitlemisel soodsamalt 

kui on ette nähtud nende selgete 

objektiivsete kriteeriumidega. 
Liikmesriikidel peaks olema võimalik teha 

kindlaks, kui sageli tuleks 

võrdlusvahendite puhul vaadata üle ja 

ajakohastada lõppkasutajatele pakutavat 

teavet, võttes arvesse seda, millise 

sagedusega üldkasutatavate elektroonilise 

side teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste pakkujad 

üldiselt oma tariife ja kvaliteeti käsitlevat 

teavet ajakohastavad. Juhul kui 

liikmesriigis on kasutusel ainult üks 

võrdlusvahend ja see lõpetab töö või ei 

vasta enam kvaliteedinõuetele, peaks 

liikmesriik tagama, et lõppkasutajad saavad 

mõistliku aja jooksul riigi tasandil 

juurdepääsu mingile muule 

võrdlusvahendile. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 241 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(241) Üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste kasutamist puudutavate üldist huvi 

pakkuvate küsimustega tegelemiseks ning 

teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse 

edendamiseks peaks pädevatel asutustel 

olema võimalik teenuseosutajate abiga 

koostada ja levitada selliste teenuste 

(241) Üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste kasutamist puudutavate üldist huvi 

pakkuvate küsimustega tegelemiseks ning 

teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse 

edendamiseks peaks pädevatel asutustel 

olema võimalik teenuseosutajate abiga 

koostada ja levitada selliste teenuste 
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kasutamist käsitlevat üldist huvi pakkuvat 

teavet. See võiks hõlmata üldist huvi 

pakkuvat teavet kõige levinumate 

rikkumiste ning nende õiguslike 

tagajärgede kohta, näiteks seoses 

autoriõiguste rikkumise, muude 

ebaseaduslike kasutamisviiside ja 

kahjustava sisu levitamisega ning 

nõuandeid ja kaitsevahendeid juhuks, kui 

ohus on isiku turvalisus, mis võib juhtuda 

näiteks isikuandmete teatud tingimustel 

avalikustamisel, või kui ohus on eraelu 

puutumatus või isikuandmed, samuti teavet 

kergesti kasutatava ja konfigureeritava 

tarkvara või tarkvara suvandite kohta, mis 

võimaldavad kaitsta lapsi või kergesti 

mõjutatavaid isikuid. Teavet võiks 

koordineerida käesoleva direktiiviga 

kehtestatud koostöömenetluse korras. 

Sellist üldist huvi pakkuvat teavet tuleks 

vajaduse korral ajakohastada ja see tuleks 

esitada kergesti arusaadaval viisil, mille 

üksikasjad määrab kindlaks iga liikmesriik, 

ning avaldada ametiasutuse veebi saidil . 

Riigi reguleerivatel asutustel peaks olema 

võimalik kohustada teenuseosutajaid 

levitama nimetatud standardset teavet oma 

klientidele viisil, mida riigi reguleerivad 

asutused peavad sobivaks. Sellise teabe 

levitamine ei tohiks samas põhjustada 

ettevõtjatele liigset koormust. 

Liikmesriigid peaksid edendama teabe 

levitamist nende sidevahendite teel, mida 

ettevõtjad kasutavad lõppkasutajatega 

sidepidamiseks tavapärase äritegevuse 

käigus. 

kasutamist käsitlevat üldist huvi pakkuvat 

teavet. See võiks hõlmata üldist huvi 

pakkuvat teavet kõige levinumate 

rikkumiste ning nende õiguslike 

tagajärgede kohta, nõuandeid ja 

kaitsevahendeid juhuks, kui ohus on isiku 

turvalisus, mis võib juhtuda näiteks 

isikuandmete teatud tingimustel 

avalikustamisel, või kui ohus on eraelu 

puutumatus või isikuandmed, samuti teavet 

kergesti kasutatava ja konfigureeritava 

tarkvara või tarkvara suvandite kohta, mis 

võimaldavad kaitsta lapsi või kergesti 

mõjutatavaid isikuid. Teavet võiks 

koordineerida käesoleva direktiiviga 

kehtestatud koostöömenetluse korras. 

Sellist üldist huvi pakkuvat teavet tuleks 

vajaduse korral ajakohastada ja see tuleks 

esitada kergesti arusaadaval viisil, mille 

üksikasjad määrab kindlaks iga liikmesriik, 

ning avaldada ametiasutuse veebi saidil . 

Riigi reguleerivatel asutustel peaks olema 

võimalik kohustada teenuseosutajaid 

levitama nimetatud standardset teavet oma 

klientidele viisil, mida riigi reguleerivad 

asutused peavad sobivaks. Sellise teabe 

levitamine ei tohiks samas põhjustada 

teenuseosutajatele liigset koormust. 

Liikmesriigid peaksid edendama teabe 

levitamist nende sidevahendite teel, mida 

teenuseosutajad kasutavad 

lõppkasutajatega sidepidamiseks 

tavapärase äritegevuse käigus. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 243 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(243) Riigi reguleerivatel asutustel peaks 

olema õigus jälgida teenuste kvaliteeti ning 

koguda süstemaatiliselt teavet teenuste 

kvaliteedi kohta, sealhulgas puuetega 

(243) Riigi reguleerivatel asutustel peaks 

olema õigus jälgida teenuste kvaliteeti ning 

koguda süstemaatiliselt teavet teenuste 

kvaliteedi kohta, sealhulgas puuetega 
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lõppkasutajale teenuste pakkumise kohta. 

Kõnealuse teabe kogumisel tuleks lähtuda 

kriteeriumidest, mis võimaldavad võrrelda 

teenuse pakkujaid ja liikmesriike. On 

tõenäoline, et konkurentsil põhinevas 

keskkonnas elektroonilise side teenuseid 

pakkuvad ettevõtjad muudavad piisava ja 

ajakohastatud teabe üldsusele 

kättesaadavaks äriliste eeliste 

saavutamiseks. Sellest hoolimata peaks 

riigi reguleerivatel asutustel olema 

võimalik nõuda sellise teabe avaldamist, 

kui on tõendatud, et teave ei ole tegelikult 

üldsusele kättesaadav. Riigi reguleerivad 

asutused peaksid ka kehtestama 

teenusepakkujate kohaldatavad 

mõõtmismeetodid, et parandada esitatud 

teabe võrreldavust. Võrreldavuse 

hõlbustamiseks liidus ja nõuete täitmise 

maksumuse vähendamiseks peaks BEREC 

võtma vastu suunised asjakohaste 

teenusekvaliteedi parameetrite kohta, mida 

riigi reguleerivad asutused peaksid täiel 

määral arvesse võtma. 

lõppkasutajale teenuste pakkumise kohta. 

Kõnealuse teabe kogumisel tuleks lähtuda 

kriteeriumidest, mis võimaldavad võrrelda 

teenuse pakkujaid ja liikmesriike. On 

tõenäoline, et konkurentsil põhinevas 

keskkonnas elektroonilise side teenuseid 

pakkuvad ettevõtjad muudavad piisava ja 

ajakohastatud teabe üldsusele 

kättesaadavaks äriliste eeliste 

saavutamiseks. Kui elektroonilise side 

teenuse pakkujal puudub teenuse 

osutamisega seotud tehnilistel põhjustel 

kontroll teenuse kvaliteedi üle või ta ei 

taga teenuse kvaliteedi miinimumi, ei 

peaks ta olema kohustatud esitama teavet 

teenuse kvaliteedi kohta. Sellest hoolimata 

peaks riigi reguleerivatel asutustel olema 

võimalik nõuda sellise teabe avaldamist, 

kui on tõendatud, et teave ei ole tegelikult 

üldsusele kättesaadav. Riigi reguleerivad 

asutused peaksid ka kehtestama 

teenusepakkujate kohaldatavad 

mõõtmismeetodid, et parandada esitatud 

teabe võrreldavust. Võrreldavuse 

hõlbustamiseks liidus ja nõuete täitmise 

maksumuse vähendamiseks peaks BEREC 

võtma vastu suunised asjakohaste 

teenusekvaliteedi parameetrite kohta, mida 

riigi reguleerivad asutused peaksid täiel 

määral arvesse võtma. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 244 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(244) Konkurentsikeskkonna kõigi eeliste 

ärakasutamiseks peaks tarbijatel olema 

võimalik teha teadlikke otsuseid ning 

vahetada teenuseosutajat, kui see on nende 

parimates huvides. Samuti on oluline 

tagada, et neile ei tehtaks sealjuures 

õiguslikke, tehnilisi ega praktilisi takistusi, 

sealhulgas seoses lepingutingimuste, 

menetluste, tasudega jne. See ei välista 

tarbijalepingutes mõistlike minimaalsete ja 

(244) Konkurentsikeskkonna kõigi eeliste 

ärakasutamiseks peaks tarbijatel olema 

võimalik teha teadlikke otsuseid ning 

vahetada teenuseosutajat, kui see on nende 

parimates huvides. Samuti on oluline 

tagada, et neile ei tehtaks sealjuures 

õiguslikke, tehnilisi ega praktilisi takistusi, 

sealhulgas seoses lepingutingimuste, 

menetluste, tasudega jne. See ei välista 

tarbijalepingutes mõistlike minimaalsete ja 
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kuni 24 kuu pikkuste lepinguperioodide 

kehtestamist ettevõtjate poolt. Siiski peaks 

liikmesriikidel olema võimalus lühema 

maksimaalse kestuse kehtestamiseks, 

võttes arvesse tingimusi oma riigis, nagu 

näiteks konkurentsi taset ja 

võrguinvesteeringute stabiilsust. 

Elektroonilise side teenuse lepingust 

sõltumatult võivad tarbijad eelistada 

füüsiliste ühenduste puhul pikemat 

hüvitamise aega ja sellest kasu saada. 

Sellised tarbija kohustused võivad olla 

oluline tegur, et hõlbustada ülikiirete 

võrkude kasutuselevõttu kuni lõppkasutaja 

valduseni või sellele väga lähedale, 

sealhulgas nõudluse koondamise 

mehhanismide kaudu, mis võimaldavad 

võrguinvestoritel vähendada algseid 

käibelemineku riske. Siiski ei tohiks 

füüsilisi ühendusi käsitlevates lepingutes 

sätestatud hüvitamise ajad piirata 

käesoleva direktiiviga kehtestatud tarbijate 

õigust vahetada elektroonilise side teenuste 

pakkujaid. 

kuni 24 kuu pikkuste lepinguperioodide 

kehtestamist teenuseosutajate poolt. Siiski 

peaks liikmesriikidel olema võimalus 

lühema maksimaalse kestuse 

kehtestamiseks, võttes arvesse tingimusi 

oma riigis, nagu näiteks konkurentsi taset 

ja võrguinvesteeringute stabiilsust, ning 

teenuseosutajad peaksid pakkuma 

vähemalt üht 12-kuulist või lühemat 

lepingut. Elektroonilise side teenuse 

lepingust sõltumatult võivad tarbijad 

eelistada füüsiliste ühenduste puhul 

pikemat hüvitamise aega ja sellest kasu 

saada. Sellised tarbija kohustused võivad 

olla oluline tegur, et hõlbustada ülikiirete 

võrkude kasutuselevõttu kuni lõppkasutaja 

valduseni või sellele väga lähedale, 

sealhulgas nõudluse koondamise 

mehhanismide kaudu, mis võimaldavad 

võrguinvestoritel vähendada algseid 

käibelemineku riske. Siiski ei tohiks 

füüsilisi ühendusi käsitlevates lepingutes 

sätestatud hüvitamise ajad piirata 

käesoleva direktiiviga kehtestatud tarbijate 

õigust vahetada elektroonilise side teenuste 

pakkujaid ning sellised lepingud ei tohiks 

hõlmata terminali või internetiühenduse 

seadmeid, nagu mobiiltelefonid, ruuterid 

või modemid. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 245 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(245) Tarbijatel peaks olema õigus oma 

leping lõpetada lisakuludeta ka siis, kui 

leping pikeneb pärast esialgse kehtivusaja 

lõppemist automaatselt. 

(245) Tarbijatel peaks olema õigus oma 

leping lõpetada lisakuludeta ka siis, kui 

leping pikeneb pärast kehtivusaja 

lõppemist automaatselt. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 246 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(246) Üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste, pakkujate 

poolt lepingutingimustes lõppkasutaja 

kahjuks tehtud olulisi muudatusi, näiteks 

seoses tasude, tariifide, andmemahu või 

kiirusepiirangu, leviala või isikuandmete 

töötlemisega, tuleks käsitada põhjusena, 

mis annab lõppkasutajale õiguse lõpetada 

leping ilma lisakuludeta, isegi kui need on 

seotud mõningate kasulike muudatustega. 

(246) Üldkasutatavate internetiühenduse 

teenuste või numbripõhiste isikutevahelise 

side teenuste ja ringhäälingu jaoks 

kasutatavate ülekandeteenuste pakkujate 

poolt lepingutingimustes lõppkasutaja 

kahjuks välja pakutud olulisi muudatusi, 

näiteks seoses tasude, tariifide, 

andmemahu või kiirusepiirangu, leviala või 

isikuandmete töötlemisega, tuleks käsitada 

põhjusena, mis annab lõppkasutajale 

õiguse lõpetada leping ilma lisakuludeta, 

isegi kui need on seotud mõningate 

kasulike muudatustega.  Lõppkasutajaid 

tuleks lepingutingimuste mis tahes 

muudatusest teavitada püsival 

andmekandjal, näiteks paberil, USB-

mäluseadmel, CD-ROMil. DVD-l, 

mälukaardil, arvuti kõvakettal või e-

kirjas.  

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 248 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(248) Numbri liikuvus on põhiline toetav 

tegur tarbijate valiku ja konkurentsile 

rajatud elektroonilise side turgude 

tulemusliku konkurentsi puhul . Lõpp 

kasutajatel, kes seda taotlevad, peaks 

olema võimalik säilitada oma 

üldkasutatava telefonivõrgu number 

(numbrid) olenemata sellest, milline 

ettevõtja neile teenust osutab. Käesolev 

direktiiv ei reguleeri kõnealuse võimaluse 

pakkumist üldkasutatava telefonivõrgu 

ühenduste vahel määratud asukohas ja 

määratlemata asukohas . Liikmesriigid 

võivad siiski kohaldada sätteid numbrite 

liikuvuse suhtes määratud asukohas 

teenuseid osutavate võrkude ja 

mobiilsidevõrkude vahel. 

(248) Numbri liikuvus on põhiline toetav 

tegur tarbijate valiku ja konkurentsile 

rajatud elektroonilise side turgude 

tulemusliku konkurentsi puhul. 

Lõppkasutajatel, kes seda taotlevad, peaks 

olema võimalik säilitada oma 

üldkasutatava telefonivõrgu number 

(numbrid) olenemata teenusepakkujast ja 

piiratud aja jooksul ühe teenusepakkuja 

juurest teise juurde siirdumise vahel. 

Käesolev direktiiv ei reguleeri kõnealuse 

võimaluse pakkumist üldkasutatava 

telefonivõrgu ühenduste vahel määratud 

asukohas ja määratlemata asukohas. 

Liikmesriigid võivad siiski kohaldada 

sätteid numbrite liikuvuse suhtes määratud 

asukohas teenuseid osutavate võrkude ja 
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mobiilsidevõrkude vahel. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 251 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(251) Kõige olulisem tegur, mis tagab 

konkurentsipõhistel elektroonilise side 

turgudel tõhusa konkurentsi ning aitab 

tarbijatel teha valikuid, on numbri 

liikuvus , mida peaks olema võimalik 

rakendada võimalikult väikese viivitusega, 

nii et number oleks funktsionaalselt 

aktiveeritud ühe tööpäeva jooksul ning et 

tarbija ei peaks teenuse puudumise all 

kannatama rohkem kui ühe tööpäeva. 

Teenusepakkuja vahetamist lõppkasutajate 

jaoks sujuvaks muutva ühtse kontaktpunkti 

töö hõlbustamiseks peaks vahetusprotsessi 

juhtima üldsusele elektroonilist sidet 

pakkuv vastuvõttev teenusepakkuja. Riigi 

reguleerivad asutused võivad näha ette 

numbrite liikuvuse üleüldise korra, võttes 

arvesse lepinguid käsitlevaid riigisiseseid 

sätteid ja tehnoloogia arengut. Mõne 

liikmesriigi kogemused on näidanud, et 

teenuse pakkujat võidakse vahetada ilma 

tarbijate nõusolekuta. Kuigi kõnealuse 

küsimusega peaksid tegelema eeskätt 

õiguskaitseasutused, peaks liikmesriikidel 

olema võimalus sellise ohu vähendamiseks 

kehtestada teenusepakkuja vahetamise 

suhtes vajalikud proportsionaalsed 

miinimummeetmed, sealhulgas kohased 

karistused, ja tagada tarbijate kaitse kogu 

vahetus protsessi jooksul, ilma et see 

protsessi atraktiivsust nende silmis 

vähendaks. 

(251) Numbri liikuvust peaks olema 

võimalik rakendada võimalikult väikese 

viivitusega, nii et number oleks 

funktsionaalselt aktiveeritud ühe tööpäeva 

jooksul ning et tarbija ei peaks teenuse 

puudumise all kannatama rohkem kui ühe 

tööpäeva alates kokkulepitud kuupäevast. 

Teenusepakkuja vahetamist tarbijate jaoks 

sujuvaks muutva ühtse kontaktpunkti töö 

hõlbustamiseks peaks vahetusprotsessi 

juhtima üldsusele elektroonilist sidet 

pakkuv vastuvõttev teenusepakkuja. Riigi 

reguleerivad asutused võivad näha ette 

numbrite liikuvuse üleüldise korra, võttes 

arvesse lepinguid käsitlevaid riigisiseseid 

sätteid ja tehnoloogia arengut. Võimaluse 

korral peaks see hõlmama nõuet, et 

liikuvus teostatakse raadiolainete abil, 

välja arvatud juhul, kui lõppkasutaja 

palub teha teisiti. Mõne liikmesriigi 

kogemused on näidanud, et 

teenusepakkujat võidakse vahetada ilma 

tarbijate nõusolekuta. Kuigi kõnealuse 

küsimusega peaksid tegelema eeskätt 

õiguskaitseasutused, peaks liikmesriikidel 

olema võimalus sellise ohu vähendamiseks 

kehtestada teenusepakkuja vahetamise 

suhtes vajalikud proportsionaalsed 

miinimummeetmed, sealhulgas kohased 

karistused, ja tagada tarbijate kaitse kogu 

vahetus protsessi jooksul, ilma et see 

protsessi atraktiivsust nende silmis 

vähendaks. Lepingutingimused ei tohiks 

piirata õigust numbri liikuvusele. 

 



 

PE602.838v03-00 48/145 AD\1133855ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 251 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (251 a) Tagamaks, et teenusepakkujate 

vahetamine ja numbrite liikuvus toimub 

käesolevas direktiivis sätestatud tähtaja 

jooksul, peaks liikmesriikidel olema 

võimalik kehtestada teenusepakkuja 

suhtes hüvitusmeetmeid, kui 

lõppkasutajaga sõlmitud kokkulepet ei 

täideta. Sellised meetmed peaksid olema 

proportsionaalsed kokkuleppe täitmisel 

tekkiva viivituse pikkusega. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 252 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(252) Paketid, mis sisaldavad 

üldkasutatavaid elektroonilise side 

teenuseid, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuseid, ja muid 

teenuseid, nagu lineaarsed 

ringhäälinguteenused, või kaupa, nagu 

seadmeid, on muutunud üha levinumaks ja 

konkurentsi seisukohast väga oluliseks. 

Ehkki need on sageli lõppkasutajate jaoks 

kasulikud, võivad need teha 

teenusepakkuja vahetamise raskemaks või 

kulukamaks ning suurendada lepinguga 

seotuks jäämise ohtu. Kui erinevate 

teenuste ja paketi osaks olevate toodete 

omandamisega seonduvate lepinguliste 

kohustuste suhtes kohaldatakse erinevaid 

lepingu lõpetamist ja teenusepakkuja 

vahetamist käsitlevaid lepingutingimusi, 

takistab see tarbijatel kasutada käesoleva 

direktiivi kohast õigust ja kogu paketti või 

selle osa konkureeriva pakkumise vastu 

välja vahetada. Seepärast tuleks käesoleva 

direktiivi sätteid, mis käsitlevad lepinguid, 

(252) Paketid, mis sisaldavad vähemalt 

üldkasutatavaid elektroonilise side 

teenuseid, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuseid, ja muid 

teenuseid, nagu lineaarsed 

ringhäälinguteenused, või lõppseadmeid, 

nagu seadmeid, mida pakub sama 

teenusepakkuja ja mille kohta sõlmitakse 

ühine leping, on muutunud üha 

levinumaks ja konkurentsi seisukohast 

väga oluliseks. Pakett käesoleva artikli 

tähenduses koosneb internetiühenduse 

teenusest koos numbripõhiste 

isikutevahelise side teenustega või 

internetiühenduse teenusest ja/või 

numbripõhisest isikutevahelise side 

teenusest, mille puhul on erinevad, kuid 

täiendavad teenused, välja arvatud 

edastamisteenused, mida kasutatakse 

masinatevaheliste teenuste pakkumise 

jaoks, ja/või lõppseadmed, mida pakub 

sama teenuste pakkuja kas i) sama 

lepingu alusel või ii) samade ja allutatud 
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läbipaistvust, lepingu pikkust ja lõpetamist 

ning teenusepakkuja vahetamist, kohaldada 

paketi kõigi elementide suhtes, välja 

arvatud siis, kui paketi mitteelektroonilist 

sidet käsitlevate elementide suhtes 

kohaldatavad muud eeskirjad on 

lõppkasutaja jaoks soodsamad. Muude 

lepinguliste küsimuste, näiteks lepingu 

täitmata jätmise korral kohaldatavate 

õiguskaitsevahendite suhtes peaksid 

kehtima eeskirjad, mida kohaldatakse 

paketi vastava elemendi suhtes, näiteks 

kaupade müüki või digitaalse infosisu 

pakkumist käsitlevad lepingueeskirjad. 

Samadel põhjustel ei tohiks tarbijad jääda 

teenusepakkujaga seotuks lepingu esialgse 

kehtivusaja lepingulise de facto 

pikendamise kaudu. 

lepingute alusel või iii) samade ja seotud 

lepingute alusel ühe kombineeritud hinna 

eest. Ehkki paketid on sageli tarbijate 

jaoks kasulikud, võivad need teha 

teenusepakkuja vahetamise raskemaks või 

kulukamaks ning suurendada lepinguga 

seotuks jäämise ohtu. Kui erinevate 

teenuste ja paketi osaks olevate toodete 

omandamisega seonduvate lepinguliste 

kohustuste suhtes kohaldatakse erinevaid 

lepingu lõpetamist ja teenusepakkuja 

vahetamist käsitlevaid lepingutingimusi, 

takistab see tarbijatel kasutada käesoleva 

direktiivi kohast õigust ja kogu paketti või 

selle osa konkureeriva pakkumise vastu 

välja vahetada. Seepärast tuleks käesoleva 

direktiivi sätteid, mis käsitlevad lepinguid, 

läbipaistvust, lepingu pikkust ja lõpetamist 

ning teenusepakkuja vahetamist, kohaldada 

paketi kõigi elementide suhtes, välja 

arvatud siis, kui paketi mitteelektroonilist 

sidet käsitlevate elementide suhtes 

kohaldatavad muud eeskirjad on 

lõppkasutaja jaoks soodsamad. Muude 

lepinguliste küsimuste, näiteks lepingu 

täitmata jätmise korral kohaldatavate 

õiguskaitsevahendite suhtes peaksid 

kehtima eeskirjad, mida kohaldatakse 

paketi vastava elemendi suhtes, näiteks 

kaupade müüki või digitaalse infosisu 

pakkumist käsitlevad lepingueeskirjad. 

Samadel põhjustel ei tohiks tarbijad jääda 

teenusepakkujaga seotuks lepingu 

kehtivusaja lepingulise de facto 

pikendamise kaudu. Liikmesriikidele 

peaks jääma kaalutlusõigus täiendavalt 

muuta paketiga seotud elemente juhtudel, 

kui nende iseloom nõuab erinevat 

reguleerimist, näiteks kuna neid elemente 

käsitletakse muudes valdkondlikes 

õigusaktides või selleks, et kohaneda 

muutustega turu tavades. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 254 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(254) Vastavalt Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta ning ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni 

eesmärkidele peaks reguleeriv raamistik 

tagama kõikidele kasutajatele, sealhulgas 

puuetega lõppkasutajatele, vanuritele ning 

sotsiaalsete erivajadustega isikutele hõlpsa 

juurdepääsu soodsa hinnaga kvaliteetsetele 

teenustele. Amsterdami lõppaktile lisatud 

22. deklaratsioonis on sätestatud, et liidu 

institutsioonid võtavad Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 114 kohaste 

meetmete kavandamisel arvesse puuetega 

inimeste vajadusi. 

(254) Vastavalt harta ning ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni 

eesmärkidele peaks reguleeriv raamistik 

tagama kõikidele lõppkasutajatele, 

sealhulgas puudega lõppkasutajatele, 

eakatele ning sotsiaalsete erivajadustega 

isikutele hõlpsa ja võrdse juurdepääsu 

soodsa hinnaga ja kättesaadavatele 

kvaliteetsetele teenustele, sõltumata nende 

elukohast liidus. Amsterdami lõppaktile 

lisatud 22. deklaratsioonis on sätestatud, et 

liidu institutsioonid võtavad Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 114 kohaste 

meetmete kavandamisel arvesse puuetega 

inimeste vajadusi. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 255 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(255) Lõppkasutajatele peaks olema 

tagatud tasuta ja maksevahendeid mitte 

eeldav juurdepääs hädaabiteenistustele 

hädaolukorra side kaudu ning mis tahes 

seadme kaudu, mis võimaldavad 

numbripõhiseid isikutevahelise side 

teenuseid, sealhulgas liikmesriigis 

rändlusteenuseid kasutades. Hädaolukorra 

side on sidevahend, mis hõlmab lisaks 

kõnesidele ka lühisõnumeid, 

kiirsõnumeid, videot või muid sideliike, 

mida liikmesriigis hädaabiteenistustele 

juurdepääsuks kasutatakse. Nagu on 

määratletud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruses 2015/758/EL,41 saab 

hädaolukorra side isiku nimel käivitada 

sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu. 

(255) Lõppkasutajatele peaks olema 

tagatud tasuta ja maksevahendeid mitte 

eeldav juurdepääs hädaabiteenistustele 

hädaolukorra side kaudu ning mis tahes 

seadme kaudu, mis võimaldavad 

numbripõhiseid isikutevahelise side 

teenuseid, sealhulgas liikmesriigis 

rändlusteenuseid kasutades või 

eraõigusliku telekommunikatsioonivõrgu 

kaudu. Hädaolukorra side on sidevahend, 

mis hõlmab lisaks kõnesidele ka reaalajas 

toimuvat tekstisidet, videot või muid 

sideliike, sealhulgas kolmanda osapoole 

vahendusteenuste kasutamist, mida 

liikmesriigis hädaabiteenistustele 

juurdepääsuks kasutatakse. Nagu on 

määratletud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruses 2015/758/EL,41 saab 

hädaolukorra side isiku nimel käivitada 

sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu. Siiski 

peaks olema liikmesriikide otsustada, 

millised numbripõhised isikutevahelise 
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side teenused on asjakohased 

hädaabiteenistuste jaoks, sealhulgas 

võimalus piirata need valikud kõnedega ja 

nende vastega puudega lõppkasutajatele 

või lisada kokkuleppel riiklike 

häirekeskustega täiendavaid võimalusi. 

Selleks et võtta arvesse tehnika edasist 

arengut ja numbrivaba isikutevahelise 

side teenuste üha laiemat levikut, tuleks 

komisjonil hinnata täpse ja usaldusväärse 

juurdepääsu pakkumise teostatavust 

numbrivaba isikutevahelise side teenuste 

kaudu, pärast konsulteerimist riigi 

reguleerivate asutuste, hädaabiteenuste, 

standardimisorganite ja teiste asjaomaste 

sidusrühmadega. 

__________________ __________________ 

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

2015/758/EL, mis käsitleb hädaabinumbri 

112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-

süsteemi kasutuselevõtmisega seotud 

tüübikinnituse nõudeid ning millega 

muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT L 

123, 19.5.2015, lk 77). 

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

2015/758/EL, mis käsitleb hädaabinumbri 

112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-

süsteemi kasutuselevõtmisega seotud 

tüübikinnituse nõudeid ning millega 

muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT L 

123, 19.5.2015, lk 77). 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 256 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(256) Liikmesriigid peaksid tagama, et 

ettevõtjad, kes pakuvad lõppkasutajatele 

numbripõhiseid isikutevahelise side 

teenuseid, tagavad usaldusväärse ja täpse 

juurdepääsu hädaabiteenustele, arvestades 

riigisiseseid nõudeid ja kriteeriume. Kui 

numbripõhist isikutevahelise side teenust ei 

pakuta ühenduse kaudu, mida hallatakse 

tagamaks ettenähtud teenusekvaliteeti, ei 

pruugi teenusepakkuja olla võimeline 

tagama, et nende teenuse kaudu tehtavad 

hädaabikõned suunatakse sama 

usaldusväärsusega kõige sobivamale 

häirekeskusele. Selliste võrgust 

sõltumatute ettevõtjate, st üldkasutatava 

(256) Liikmesriigid peaksid tagama, et 

lõppkasutajatele numbripõhise 

isikutevahelise side teenuse pakkujad 

tagaksid usaldusväärse ja täpse 

juurdepääsu hädaabiteenustele, arvestades 

riigisiseseid nõudeid ja kriteeriume ning 

riiklike häirekeskuste suutlikkust. Kui 

numbripõhist isikutevahelise side teenust ei 

pakuta ühenduse kaudu, mida hallatakse 

tagamaks ettenähtud teenusekvaliteeti, ei 

pruugi teenusepakkuja olla võimeline 

tagama, et nende teenuse kaudu tehtavad 

hädaabikõned suunatakse sama 

usaldusväärsusega kõige sobivamale 

häirekeskusele. Selliste võrgust 
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sidevõrguga integreerimata ettevõtjate 

puhul ei pruugi teabe esitamine helistaja 

asukoha kohta olla alati tehniliselt 

võimalik. Liikmesriigid peaksid tagama, et 

standardid, mis võimaldavad kõnede täpset 

ja usaldusväärset suunamist ja ühendamist 

hädaabiteenistustega, rakendatakse niipea 

kui võimalik, et võimaldada võrgust 

sõltumatutel numbripõhiste isikutevahelise 

side teenuste pakkujatel täita 

hädaabiteenistustele juurdepääsuga ning 

helistaja asukohta puudutava teabega 

seonduvaid kohustusi teistelt selliste 

teenuste pakkujatelt nõutavaga võrreldaval 

tasemel. 

sõltumatute teenusepakkujate, st 

üldkasutatava sidevõrguga integreerimata 

teenusepakkujate puhul ei pruugi teabe 

esitamine helistaja asukoha kohta olla alati 

tehniliselt võimalik. Liikmesriigid peaksid 

tagama, et standardid, mis võimaldavad 

kõnede täpset ja usaldusväärset suunamist 

ja ühendamist hädaabiteenistustega, 

rakendatakse niipea kui võimalik, et 

võimaldada võrgust sõltumatutel 

numbripõhiste isikutevahelise side teenuste 

pakkujatel täita hädaabiteenistustele 

juurdepääsuga ning helistaja asukohta 

puudutava teabega seonduvaid kohustusi 

teistelt selliste teenuste pakkujatelt 

nõutavaga võrreldaval tasemel. Kui 

asjaomaseid standardeid ja seonduvaid 

häirekeskuste süsteeme ei ole veel 

rakendatud, ei peaks võrgust sõltumatutelt 

numbripõhistelt isikutevahelise side 

teenustelt nõudma hädaabiteenuste 

kättesaadavuse tagamist, välja arvatud 

tehniliselt võimalikul või majanduslikult 

tasuval viisil. Näiteks võib see muu hulgas 

tähendada, et liikmesriik määrab selliste 

hädaabikõnede vastuvõtuks ühe keskse 

häirekeskuse. Asjaomased 

teenusepakkujad peaksid siiski teavitama 

lõppkasutajaid sellest, kui nad ei toeta 

juurdepääsu numbrile 112 või teabe 

esitamist helistaja asukoha kohta. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 256 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (256 b) Praegu on liikmesriikidel 

puudujääke hädaabikõnedele vastamise ja 

nende käsitlemise aruandluses ning 

tulemuslikkuse mõõtmises. Seetõttu kiidab 

komisjon pärast liikmesriikide 

reguleerivate asutuste ja 

hädaabiteenistustega konsulteerimist 

heaks tulemusnäitajad, mida 

kohaldatakse liikmesriikide 
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hädaabiteenuste suhtes, ning annab aru 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

Euroopa hädaabinumbri 112 

rakendamise tulemuslikkuse ja 

tulemusnäitajate toimimise kohta. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 257 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(257) Liikmesriigid peaksid võtma 

erimeetmeid, et tagada võrdväärne 

juurdepääs hädaabiteenustele, sealhulgas 

numbrile 112 , ka puudega 

lõppkasutajatele, eelkõige kurtidele, 

kuulmis- või kõnepuudega ning 

pimekurtidele kasutajatele . Meetmed 

võiksid hõlmata eriotstarbeliste 

lõppseadmete pakkumist. 

(257) Liikmesriigid peaksid võtma 

erimeetmeid, et tagada võrdväärne 

juurdepääs hädaabiteenustele, sealhulgas 

numbrile 112, ka puudega lõppkasutajatele, 

eelkõige kurtidele, kuulmis- või 

kõnepuudega, nägemispuudega ning 

pimekurtidele kasutajatele spetsiaalsete 

kõneteenuste abil või kasutades kolmanda 

osapoole tekstiteenust, mis on 

koostalitusvõimeline telefonivõrkudega 

üle ELi. Meetmed võiksid hõlmata ka 

puudega inimestele eriotstarbeliste 

lõppseadmete pakkumist, kui eespool 

nimetatud sidepidamise viisid neile ei 

sobi. 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 259 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(259) Teave helistaja asukoha kohta 

suurendab kaitstuse taset ja lõppkasutajate 

julgeolekut ning aitab hädaabiteenistustel 

täita oma tööülesandeid tingimusel, et 

häirekeskuste riikliku süsteemi kaudu on 

tagatud hädaolukorra side ja sellega seotud 

andmete edastamine asjaomastele 

hädaabiteenistustele. Helistaja asukohta 

käsitleva teabe vastuvõtmine ja kasutamine 

peaks olema kooskõlas asjaomaste liidu 

õigusnormidega isikuandmete töötlemise 

(259) Teave helistaja asukoha kohta 

suurendab kaitstuse taset ja lõppkasutajate 

julgeolekut ning aitab hädaabiteenistustel 

täita oma tööülesandeid tingimusel, et 

häirekeskuste riikliku süsteemi kaudu on 

tagatud hädaolukorra side ja sellega seotud 

andmete edastamine asjaomastele 

hädaabiteenistustele. Helistaja asukohta 

käsitleva teabe vastuvõtmine ja 

kasutamine, mis hõlmab nii võrgupõhist 

asukohateavet kui ka võimaluse korral 
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kohta. Võrgupõhist asukohateavet 

pakkuvad ettevõtjad peaksid tegema 

helistaja asukoha teabe 

hädaabiteenistustele kättesaadavaks kohe, 

kui kõne jõuab nimetatud teenistusse, 

sõltumata kasutatavast tehnoloogiast. 

Samas on käsiseadmepõhised asukoha 

määramise tehnoloogiad osutunud palju 

täpsemaks ja kulutõhusamaks tänu 

Euroopa Geostatsionaarse 

Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS), 

Galileo satelliitsüsteemi ning muude 

globaalsete 

satelliitnavigatsioonisüsteemide ja WiFi 

pakutavate andmete kättesaadavusele. 

Seepärast peaks mobiiltelefoni kaudu 

saadav helistaja asukoha teave täiendama 

võrgupõhist asukohateavet isegi siis, kui 

mobiiltelefoni kaudu saadav asukohateave 

võib saada kättesaadavaks üksnes pärast 

hädaolukorra side loomist. Liikmesriigid 

peaksid tagama, et häirekeskused on 

suutelised hankima ja haldama 

kättesaadavat helistaja asukoha teavet. 

Helistaja asukoha teabe kindlakstegemine 

ja edastamine peaks olema nii lõppkasutaja 

kui ka hädaolukorra sidet käsitleva asutuse 

jaoks tasuta, olenemata side loomise 

vahendist, näiteks mobiiltelefoni või võrgu 

kaudu, või edastusvahenditest, näiteks 

kõnekanal, lühisõnum või 

internetiprotokollil põhinev. 

täiustatud mobiiltelefonipõhist teavet 

helistaja asukoha kohta, peaks olema 

kooskõlas asjaomaste liidu õigusnormidega 

isikuandmete töötlemise kohta ja 

turvameetmetega. Võrgupõhist 

asukohateavet pakkuvad ettevõtjad peaksid 

tegema helistaja asukoha teabe 

hädaabiteenistustele kättesaadavaks kohe, 

kui kõne jõuab nimetatud teenistusse, 

sõltumata kasutatavast tehnoloogiast. 

Samas on käsiseadmepõhised asukoha 

määramise tehnoloogiad osutunud palju 

täpsemaks ja kulutõhusamaks tänu 

Euroopa Geostatsionaarse 

Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS), 

Galileo satelliitsüsteemi ning muude 

globaalsete 

satelliitnavigatsioonisüsteemide ja WiFi 

pakutavate andmete kättesaadavusele. 

Seepärast peaks mobiiltelefoni kaudu 

saadav helistaja asukoha teave täiendama 

võrgupõhist asukohateavet isegi siis, kui 

mobiiltelefoni kaudu saadav asukohateave 

võib saada kättesaadavaks üksnes pärast 

hädaolukorra side loomist. Liikmesriigid 

peaksid tagama, et häirekeskused on 

suutelised hankima ja haldama 

kättesaadavat helistaja asukoha teavet, kui 

see on teostatav. Helistaja asukoha teabe 

kindlakstegemine ja edastamine peaks 

olema nii lõppkasutaja kui ka hädaolukorra 

sidet käsitleva asutuse jaoks tasuta, 

olenemata side loomise vahendist, näiteks 

mobiiltelefoni või võrgu kaudu, või 

edastusvahenditest, näiteks kõnekanal, 

lühisõnum või internetiprotokollil põhinev. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 260 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(260) Helistaja asukoha täpse teabe, 

puuetega lõppkasutajate võrdväärse 

juurdepääsu ning kõige sobivamale 

häirekeskusele kõne suunamisega 

(260) Helistaja asukoha täpse teabe, 

puuetega lõppkasutajate võrdväärse 

juurdepääsu ning kõige sobivamale 

häirekeskusele kõne suunamisega 
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seonduva tehnoloogia arengule 

reageerimiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta meetmeid, mis on vajalikud 

hädaolukorra side ühilduvuse, 

koostalitlusvõime, kvaliteedi ja 

järjepidevuse tagamiseks liidus. 

Kõnealused meetmed võivad sisaldada 

funktsionaalseid sätteid, millega 

määratletakse sideahela eri osapoolte (nt 

isikutevahelise side teenuste pakkujate, 

elektroonilise side võrgu operaatorite ja 

häirekeskuste) rollid, ning ka tehnilisi 

sätteid, millega määratakse 

funktsionaalsete sätete täitmiseks tehnilised 

vahendid. Sellised meetmed ei tohiks 

piirata hädaabiteenistuste korraldust 

liikmesriikides. 

seonduva tehnoloogia arengule 

reageerimiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta meetmeid, mis on vajalikud 

hädaolukorra side ühilduvuse, 

koostalitlusvõime, kvaliteedi ja 

järjepidevuse tagamiseks liidus. 

Kõnealused meetmed võivad sisaldada 

funktsionaalseid sätteid, millega 

määratletakse sideahela eri osapoolte (nt 

numbripõhiste isikutevahelise side 

teenuste pakkujate, elektroonilise side 

võrgu operaatorite ja häirekeskuste) rollid, 

ning ka tehnilisi sätteid, millega 

määratakse funktsionaalsete sätete 

täitmiseks tehnilised vahendid. Sellised 

meetmed ei tohiks piirata 

hädaabiteenistuste korraldust 

liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 260 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (260 a) Praegu ei saa riigi A kodanikud, 

kellel on vaja võtta ühendust riigi B 

hädaabiteenistustega, seda teha, sest 

hädaabiteenistustel ei ole üksteisega 

ühenduse võtmiseks vahendeid. 

Lahenduseks on ELi-ülene turvaline 

telefoninumbrite andmebaas iga riigi 

juhtiva(te) hädaabiteenistus(t)e jaoks. 

Seetõttu haldab komisjon Euroopa 

hädaabiteenistuste E.164 numbrite 

andmebaasi, tagamaks, et nendega on 

võimalik mis tahes liikmesriigist ühendust 

võtta. 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 260 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (260 b) Hiljutised terrorirünnakud 

Euroopas on toonud esile tõhusate 

üldsuse hoiatamise süsteemide puudumise 

liikmesriikides ja kogu Euroopas. On 

väga oluline, et liikmesriigid saaksid 

konkreetse piirkonna elanikke seal aset 

leidvatest õnnetustest/rünnakutest või 

tekkivatest ohtudest teavitada 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

kaudu, samuti riikliku tõhusa 

teavitamissüsteemi Reverse 112 loomise 

abil, millega hoiatatakse kodanikke 

ilmsete või arvatavate looduslike ja/või 

inimese poolt põhjustatud suurte 

hädaolukordade ja katastroofide eest, 

võttes arvesse olemasolevaid riiklikke ja 

piirkondlikke süsteeme ning kahjustamata 

eraelu puutumatuse ja andmekaitse 

eeskirju. Samuti peaks komisjon 

hindama, kas on teostatav kogu ELi 

hõlmav üldine, juurdepääsetav, piiriülene 

Reverse 112 teavitamissüsteem, millega 

hoiatatakse kodanikke ilmsete või 

arvatavate suurte hädaolukordade ja 

katastroofide eest eri liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 261 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(261) Tagamaks, et puudega 

lõppkasutajad saavad kasu konkurentsist ja 

teenuse pakkujate valimise võimalusest, 

nagu enamik lõppkasutajaid, peaksid 

asjaomased riigiasutused vajaduse korral ja 

riigisiseseid tingimusi arvestades 

täpsustama puudega lõppkasutajatega 

seonduvaid tarbijakaitsenõudeid, mida 

üldkasutatavaid elektroonilise side 

teenuseid osutavad ettevõtjad peavad 

täitma. Sellised nõuded võivad eelkõige 

sisaldada ettevõtjate kohustust tagada, et 

(261) Liikmesriigid peaksid tagama, et 

puuetega lõppkasutajatel oleks 

samaväärne valik ja juurdepääs 

elektroonilise side teenustele kooskõlas 

ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni ning universaaldisaini 

lähenemisviisiga. Tagamaks, et puudega 

lõppkasutajad saavad kasu konkurentsist ja 

teenusepakkujate valimise võimalusest, 

nagu enamik lõppkasutajaid, peaksid 

asjaomased riigiasutused vajaduse korral ja 

riigisiseseid tingimusi arvestades, pärast 
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puudega lõppkasutajad saaksid nende 

teenuseid kasutada samaväärsetel 

tingimustel, sealhulgas nii hinna, tariifide 

kui ka kvaliteedi mõttes , kui teised 

lõppkasutajad, sõltumata mis tahes 

kõnealustele ettevõtjatele tekkivatest 

lisakuludest. Muud nõuded võivad 

käsitleda ettevõtjatevahelist 

hulgimüügikorda. Teenusepakkujatele 

üleliigse koormuse tekitamise vältimiseks 

peaksid riigi reguleerivad asutused 

kontrollima, kas võrdse juurdepääsu ja 

valiku eesmärke oleks tegelikult võimalik 

saavutada ilma selliste meetmeteta. 

konsulteerimist puuetega inimeste 

esindusorganisatsioonidega eelkõige 
täpsustama puudega lõppkasutajatega 

seonduvaid tarbijakaitsenõudeid, mida 

üldkasutatavaid elektroonilise side 

teenuste ja seotud lõppseadmete pakkujad 
peavad täitma. Sellised nõuded võivad 

eelkõige sisaldada teenusepakkujate 

kohustust tagada, et puudega lõppkasutajad 

saaksid nende teenuseid kasutada 

samaväärsetel tingimustel, sealhulgas nii 

hinna, tariifide kui ka kvaliteedi ja seotud 

lõppseadmetele juurdepääsu mõttes, kui 

teised lõppkasutajad, sõltumata mis tahes 

kõnealustele teenusepakkujatele 

tekkivatest lisakuludest. Muud nõuded 

võivad käsitleda teenusepakkujatevahelist 

hulgimüügikorda. Teenusepakkujatele 

üleliigse koormuse tekitamise vältimiseks 

peaksid riigi reguleerivad asutused 

kontrollima, kas võrdse juurdepääsu ja 

valiku eesmärke oleks tegelikult võimalik 

saavutada ilma selliste meetmeteta. 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 262 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(262) Lisaks puuetega kasutajate jaoks 

käesoleva direktiiviga ettenähtud 

taskukohasuse meetmetele sätestatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis xxx/YYYY/EL (liikmesriikide 

õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 

kohta seoses toodete ja teenuste 

ligipääsetavusnõuetega) mitmed 

kohustuslikud nõuded elektroonilise side 

teenuste puuetega kasutajatele suunatud 

mitmete juurdepääsuvõimaluste ning 

seonduvate tarbija-lõppseadmete 

ühtlustamiseks. Seepärast on käesoleva 

direktiiviga ettenähtud vastav kohustus, 

mille kohaselt liikmesriigid pidid 

soodustama puuetega kasutajatele 

suunatud lõppseadmete kättesaadavust, 

välja jäetud 
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aegunud ja see tuleks kehtetuks 

tunnistada. 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 262 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (262 a) Riigi reguleerivad asutused peavad 

tagama, et ettevõtjad, kes pakuvad 

üldkasutatavaid elektroonilise side 

teenuseid, teevad kättesaadavaks teabe, 

mis käsitleb pakutavate teenuste toimimist 

ja nende juurdepääsetavuse omadusi 

juurdepääsetavas vormis. See tähendab, et 

teabe sisu peaks olema juurdepääsetav 

tekstivormingutes, mida saaks kasutada, 

et luua alternatiivne abivorming ja muu 

kui tekstisisu alternatiivid. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 262 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (262 b) Puuetega lõppkasutajaid silmas 

pidades peaks käesoleva direktiivi 

eesmärk olema kajastada muid liidu 

õigusakte, millega rakendatakse ÜRO 

puuetega inimeste õiguste konventsiooni. 

Need meetmed hõlmavad Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 

2016/2102 sätestatud põhimõtteid ja 

standardeid1a. Juurdepääsetavuse neli 

põhimõtet on järgmised: tajutavus – teavet 

ja kasutajaliidese komponente peab 

esitama kasutajatele viisil, mida nad 

suudavad tajuda; talitlusvõime – 

kasutajaliidese komponendid ja 

navigeerimine peavad olema kasutatavad; 

mõistetavus – teave ja kasutajaliidese 

toimimine peavad olema mõistetavad; ja 

töökindlus – sisu peab olema piisavalt 
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töökindel selleks, et seda saaksid 

usaldusväärselt tõlgendada väga erinevad 

kasutajaagendid, sh tugitehnoloogiad. 

Nende juurdepääsetavust käsitlevate 

põhimõtete alusel töötatakse välja 

testitavad edukriteeriumid, nagu Euroopa 

standardi EN 301 549 V1.1.2 „Euroopas 

IKT-toodete ja -teenuste riigihangetele 

kohaldatavad juurdepääsetavusnõuded“ 

(2015-04) („Euroopa standard EN 301 

549 (2015-04)“) aluseks olevad 

edukriteeriumid, lähtudes harmoneeritud 

standarditest ja ühtsest meetodikast, et 

testida veebisaitide ja mobiilirakenduste 

sisu vastavust nimetatud põhimõtetele. 

Kõnealuse Euroopa standardi võttis 

komisjon vastu Euroopa 

standardiorganisatsioonidele antud 

volituse M/376 alusel. Kuni ühtlustatud 

standardite või nende osade viited 

avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas, 

tuleks nimetatud põhimõtete rakendamise 

miinimumvahenditena käsitada Euroopa 

standardi EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) 

asjakohaseid sätteid seoses selle 

direktiiviga ja võrdväärse juurdepääsuga 

ning valikuga puuetega lõppkasutajatele. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 

2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori 

asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste 

juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, 

lk 1). 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 265 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(265) Lõppkasutajatele peaks kõigi liidus 

müüdavate digitaaltelevisiooni 

vastuvõtuseadmete puhul olema tagatud 

nende koostalitlusvõime. Liikmesriikidel 

peaks selliste seadmete puhul olema 

(265) Lõppkasutajatele peaks kõigi liidus 

müüdavate digitaalraadio ja -televisiooni 

vastuvõtuseadmete puhul olema tagatud 

nende koostalitlusvõime. Liikmesriikidel 

peaks selliste seadmete puhul olema 
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võimalik nõuda ühtlustatud 

miinimumstandardite kohaldamist. 

Selliseid standardeid tuleks aeg-ajalt 

kohandada, pidades silmas tehnoloogia ja 

turu arengut. 

võimalik nõuda ühtlustatud 

miinimumstandardite kohaldamist. 

Selliseid standardeid tuleks aeg-ajalt 

kohandada, pidades silmas tehnoloogia ja 

turu arengut. 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 266 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(266) Tarbijatele tuleks tagada 

digitaalteleviisorite võimalikult ulatuslik 

ühenduvus. Dünaamilistel turgudel on 

koostalitlusvõime muutuv mõiste. 

Standardiorganisatsioonid peaksid tegema 

kõik võimaliku, et tagada asjaomaste 

standardite areng vastavalt asjaomastele 

tehnoloogiatele. Sama oluline on ka see, et 

digitaal televiisorite puhul tagataks selliste 

ühenduste olemasolu, mis suudavad 

edastada kõiki vajalikke digitaalsignaali 

elemente, sealhulgas audio- ja videovooge, 

ning teavet tingimusjuurdepääsu, teenuse, 

rakendusliidese (API) ja koopiakaitse 

kohta. Seega tuleks käesoleva direktiiviga 

tagada , et võrguoperaatorid, 

teenuseosutajad ja seadmete tootjad ei piira 

ühendustega seotud ja/või neis rakendatud 

funktsioone ja need arenevad edasi 

vastavalt tehnoloogia arengule. Ühendatud 

televisiooniteenuste kuvamise ja esitamise 

seisukohast on ühtse standardi 

rakendamine turukeskse mehhanismi 

kaudu tarbijatele kasulik. Liikmesriigid ja 

komisjon võivad kõnealuse suundumuse 

toetamiseks teha põhimõttelisi algatusi 

kooskõlas alus lepinguga. 

(266) Tarbijatele tuleks tagada raadiote 

ja televiisorite võimalikult ulatuslik 

ühenduvus. Dünaamilistel turgudel on 

koostalitlusvõime muutuv mõiste. 

Standardiorganisatsioonid peaksid tegema 

kõik võimaliku, et tagada asjaomaste 

standardite areng vastavalt asjaomastele 

tehnoloogiatele. Sama oluline on ka see, et 

digitaal televiisorite puhul tagataks selliste 

ühenduste olemasolu, mis suudavad 

edastada kõiki vajalikke digitaalsignaali 

elemente, sealhulgas audio- ja videovooge, 

ning teavet tingimusjuurdepääsu, teenuse, 

rakendusliidese (API) ja koopiakaitse 

kohta. Seega tuleks käesoleva direktiiviga 

tagada, et võrguoperaatorid, 

teenuseosutajad ja seadmete tootjad ei piira 

ühendustega seotud ja/või neis rakendatud 

funktsioone ja need arenevad edasi 

vastavalt tehnoloogia arengule. Ühendatud 

televisiooniteenuste kuvamise ja esitamise 

seisukohast on ühtse standardi 

rakendamine turukeskse mehhanismi 

kaudu tarbijatele kasulik. Liikmesriigid ja 

komisjon võivad kõnealuse suundumuse 

toetamiseks teha põhimõttelisi algatusi 

kooskõlas alus lepinguga. Piiriülese 

koostalitlusvõime tagamiseks peaks 

tarbijatele mõeldud raadioseade olema 

võimeline vastu võtma saateid vähemalt 

analoog- ja digitaalringhäälingu kaudu. 

Seda sätet ei tuleks kohaldada tarbijatele 

mõeldud odavseadmetele või juhul kui 

raadiosaadete vastuvõtt ei ole seadme 

põhifunktsioon, näiteks FM-vastuvõtjaga 
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mobiiltelefonil mobiiltelefonide puhul. 

Samuti ei peaks seda kohaldama 

raadioamatööride kasutatavatele 

raadioseadmetele, sealhulgas näiteks 

raadioamatööridele kokkupanemiseks ja 

kasutamiseks mõeldud komplektide puhul 

või raadioamatööride endi ehitatud 

seadmete puhul, mida katse- või 

teaduseesmärkidel kasutatakse 

amatöörraadioside raames. 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 269 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(269) Liikmesriigid peaksid suutma 

kehtestada oma õigusruumis paiknevatele 

ettevõtjatele proportsionaalseid kohustusi 

seoses avaliku poliitika õigustatud 

huvidega, kuid selliseid kohustusi tuleks 

määrata ainult siis, kui need on vajalikud 

liikmesriikides vastavalt liidu 

õigusnormidele selgelt määratletud üldist 

huvi pakkuvate eesmärkide saavutamiseks, 

ning need peaksid olema proportsionaalsed 

ja läbipaistvad. Edastamiskohustusi võib 

kohaldada kindlaksmääratud 

meediateenuste osutajate pakutavate 

kindlate raadio- ja televisioonikanalite ning 

lisateenuste suhtes. Liikmesriikide 

kehtestatavad edastamiskohustused peaksid 

olema mõistlikud, see tähendab, et selgelt 

määratletud üldist huvi pakkuvaid 

eesmärke silmas pidades peaksid need 

olema proportsionaalsed ja läbipaistvad. 

Tagamaks, et edastamiskohustused on 

läbipaistvad, proportsionaalsed ja selgelt 

määratletud, peaksid liikmesriigid 

riigisisese õigusega kehtestatavaid 

edastamiskohustusi objektiivselt 

põhjendama. Kohustused tuleks kavandada 

selliselt, et need soodustaksid piisavalt 

tõhusate investeeringute tegemist 

infrastruktuuri. Selleks et 

edastamiskohustused arvestaksid 

(269) Liikmesriigid peaksid suutma 

kehtestada oma õigusruumis paiknevatele 

ettevõtjatele proportsionaalseid 

edastamiskohustusi seoses avaliku 

poliitika õigustatud huvidega, kuid selliseid 

kohustusi tuleks määrata ainult siis, kui 

need on vajalikud liikmesriikides vastavalt 

liidu õigusnormidele selgelt määratletud 

üldist huvi pakkuvate eesmärkide 

saavutamiseks, ning need peaksid olema 

proportsionaalsed ja läbipaistvad. 

Edastamiskohustusi võib kohaldada 

kindlaksmääratud meediateenuste osutajate 

pakutavate kindlate raadio- ja 

televisioonikanalite ning lisateenuste 

suhtes. Liikmesriikide kehtestatavad 

edastamiskohustused peaksid olema 

mõistlikud, see tähendab, et selgelt 

määratletud üldist huvi pakkuvaid 

eesmärke, nagu kultuuriline ja meedia 

mitmekesisus, silmas pidades peaksid need 

olema proportsionaalsed ja läbipaistvad. 

Tagamaks, et edastamiskohustused on 

läbipaistvad, proportsionaalsed ja selgelt 

määratletud, peaksid liikmesriigid 

riigisisese õigusega kehtestatavaid 

edastamiskohustusi objektiivselt 

põhjendama. Kohustused tuleks kavandada 

selliselt, et need soodustaksid piisavalt 

tõhusate investeeringute tegemist 
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tehnoloogia ja turu arengut ning 

taotletavate eesmärkidega 

proportsionaalsuse säilitamiseks, tuleks 

edastamiskohustused korrapäraselt läbi 

vaadata vähemalt iga viie aasta järel. 

Vajaduse korral peaks kohustuste puhul 

olema sätestatud ka proportsionaalse tasu 

võimalus. 

infrastruktuuri. Selleks et 

edastamiskohustused arvestaksid 

tehnoloogia ja turu arengut ning 

taotletavate eesmärkidega 

proportsionaalsuse säilitamiseks, tuleks 

edastamiskohustused korrapäraselt läbi 

vaadata vähemalt iga viie aasta järel. 

Vajaduse korral peaks kohustuste puhul 

olema sätestatud ka proportsionaalse tasu 

võimalus. 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 269 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (269 a) Kuna suurem osa tarbijatele 

mõeldud praegu kasutusel olevatest 

raadio- ja digitaaltelevisiooniseadmetest 

aktsepteerib nii analoog- kui ka 

digitaalülekandeid, ei ole liikmesriikidel 

enam majanduslikku või sotsiaalset 

põhjust jätkata edastamiskohustuste 

kehtestamist nii analoog- kui ka 

digitaalteleülekannete puhul. See ei peaks 

aga välistama selliseid analoogülekannete 

kohustusi, kui märkimisväärne hulk 

kasutajaid kasutab endiselt 

analoogkanalit või kui 

analoogringhääling on ainus 

ringhäälingu vahend. 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 270 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(270) Üldsusele raadio- ja 

televisiooniülekannete edastamiseks 

kasutatavate võrkude hulka kuuluvad 

kaabellevivõrgud, IP-televisioon, 

satelliitvõrgud ja maapealsed 

ringhäälinguvõrgud. Lisaks sellele võivad 

(270) Üldsusele raadio- ja 

televisiooniülekannete edastamiseks 

kasutatavate elektroonilise side võrkude ja 

teenuste hulka kuuluvad kaabellevivõrgud, 

IP-televisioon, satelliitvõrgud ja 

maapealsed ringhäälinguvõrgud. Lisaks 
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sellised võrgud hõlmata ka muid võrke, 

kuivõrd märkimisväärse hulga 

lõppkasutajate jaoks on sellised võrgud 

raadio- ja televisiooniülekannete 

vastuvõtmiseks peamine vahend. 

Edastamiskohustuste hulka võib kuuluda 

selliste teenuste edastamine, mis on välja 

töötatud spetsiaalselt puuetega inimestele 

sobiva juurdepääsu võimaldamiseks. Seega 

hõlmavad lisateenused muu hulgas 

puudega lõppkasutajate juurdepääsu 

parandamiseks mõeldud teenuseid, näiteks 

videoteksti, subtiitreid, audiokirjeldust ja 

viipekeelt. Arvestades ühendatud 

televisiooniteenuste kasvavat pakkumist ja 

vastuvõtmist ning elektrooniliste 

saatekavade jätkuvat tähtsust kasutajate 

valikute jaoks, võivad 

edastamiskohustused hõlmata saadetega 

seonduvate andmete edastamist kõnealuste 

funktsioonide toetamiseks. 

sellele võivad sellised võrgud hõlmata ka 

muid võrke, kuivõrd märkimisväärse hulga 

lõppkasutajate jaoks on sellised võrgud 

raadio- ja televisiooniülekannete 

vastuvõtmiseks peamine vahend. 

Edastamiskohustuste hulka peaks kuuluma 

selliste teenuste edastamine, mis on välja 

töötatud spetsiaalselt puuetega inimestele 

võrdväärse juurdepääsu võimaldamiseks. 

Seega hõlmavad lisateenused muu hulgas 

puudega lõppkasutajate juurdepääsu 

parandamiseks mõeldud teenuseid, näiteks 

videoteksti, subtiitreid kurtidele ja 

vaegkuuljatele, audiokirjeldust, 

helisubtiitreid ja viipekeele tõlget. 

Arvestades ühendatud televisiooniteenuste 

kasvavat pakkumist ja vastuvõtmist ning 

elektrooniliste saatekavade jätkuvat 

tähtsust kasutajate valikute jaoks, võivad 

edastamiskohustused hõlmata saadetega 

seonduvate andmete edastamist, mis on 

vajalikud elektrooniliste saatekavade, 

teleteksti ja saadetega seonduvate IP-

aadresside funktsioonide toetamiseks. 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teisest küljest tahetakse tagada 

tulemusliku konkurentsi ja valikuvabaduse 

abil kogu liidus hea kvaliteediga 

taskukohaste üldkasutatavate teenuste 

pakkumine, et käsitleda asjaolusid, mille 

puhul turg ei rahulda tulemuslikult 

lõppkasutajate, sh puuetega kasutajate 

vajadusi, ning kehtestada vajalikud 

lõppkasutajate õigused. 

Teisest küljest tahetakse tagada 

tulemusliku konkurentsi ja valikuvabaduse 

abil kogu liidus hea kvaliteediga 

taskukohaste üldkasutatavate teenuste 

pakkumine, et käsitleda asjaolusid, mille 

puhul turg ei rahulda tulemuslikult 

lõppkasutajate, sh puuetega kasutajate 

vajadusi, et nad saaksid teistega võrdsetel 

alustel teenustele juurde pääseda, ning 

kehtestada vajalikud lõppkasutajate 

õigused. 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) „isikutevahelise side teenus“ – 

tavaliselt tasu eest osutatav teenus, mis 

võimaldab elektroonilise side võrkude 

kaudu isikutevahelist otsest ja interaktiivset 

teabevahetust lõpliku arvu isikute vahel 

ning mille puhul side algatanud või selles 

osalevad isikud määravad kindlaks teabe 

saaja(d); isikutevahelise side teenused ei 

hõlma teenuseid, mis võimaldavad 

isikutevahelist ja interaktiivset suhtlust 

teise teenusega lahutamatult seotud 

vähemolulise lisavõimalusena; 

(5) „isikutevahelise side teenus“ – 

tavaliselt tasu eest osutatav teenus, mis 

võimaldab elektroonilise side võrkude 

kaudu isikutevahelist otsest ja interaktiivset 

teabevahetust lõpliku arvu isikute vahel 

ning mille puhul side algatanud või selles 

osalev(ad) isik(ud) määrab (määravad) 

kindlaks teabe saaja(d); selline teenus on 

oma olemuselt kahesuunaline; 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 31 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (31 a) „üldkasutatav taksofon“ – 

üldsusele kättesaadav telefon, mille 

kasutamise eest tasumise vahendite hulka 

võivad kuuluda mündid ja/või 

krediitkaardid ja/või deebetkaardid ja/või 

ettemaksekaardid, sealhulgas koodide 

valimisel põhinevad kaardid; 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) „kõneside“ –üldsusele 

kättesaadavaks tehtud teenus, mis otse või 

kaudselt võimaldab riigisiseste või 

riigisiseste ja rahvusvaheliste kõnede 

algatamist ja vastuvõtmist riigi ja/või 

rahvusvahelisse 

telefoninumeratsiooniplaani kuuluva 

(32) „kõneside“ – üldsusele 

kättesaadavaks tehtud elektroonilise side 

teenus, mis otse või kaudselt võimaldab 

riigisiseste või riigisiseste ja 

rahvusvaheliste kõnede algatamist ja 

vastuvõtmist riigi ja/või rahvusvahelisse 

telefoninumeratsiooniplaani kuuluva 

numbri või numbrite abil, mis hõlmab ka 
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numbri või numbrite abil; muid spetsiaalselt puudega 

lõppkasutajatele mõeldud kõnesidele 

alternatiivseid sidevahendeid, nagu 

spetsiaalsed kõneteenused (hääl, video ja 

reaalajas tekstiedastus) ning teksti- ja 

videopõhised vahendusteenused; 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 35 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (35 a) „vahendusteenused“ – teenused, 

mis võimaldavad kurtidel, vaegkuuljatel 

või kõnekahjustusega inimestel teksti või 

viipekeelt kasutava tõlgi vahendusel 

suhelda telefoni teel inimesega viisil, mis 

on puudeta inimese võimega 

funktsionaalselt võrdväärne; 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 36 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (36 a) „reaalajas tekstiedastus“ – 

kommunikatsioon, kus lõppseade edastab 

teksti tähemärke nende sisestamise ajal, 

nii et kasutaja tajub seda kui viivituseta 

kommunikatsiooni; 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 37 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(37) „hädaolukorra side“ – 

isikutevahelise side teenuse kaudu 

lõppkasutaja ja häirekeskuse vahel toimuv 

side, mille eesmärk on paluda ja saada 

(37) „hädaolukorra side“ – kõneside- ja 

asjakohase numbripõhise isikutevahelise 

side teenuse kaudu lõppkasutaja ja 

häirekeskuse vahel toimuv side, mille 
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hädaabi hädaabiteenistuselt; eesmärk on paluda ja saada hädaabi 

hädaabiteenistuselt; 

(Vt raportööri muudatusettepanekut 61.) 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 38 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (38 a) „helistaja asukoha teave“ – 

avalikus mobiilsidevõrgus töödeldud 

andmed, mis on saadud nii võrgu 

infrastruktuurist kui ka telefonist, viidates 

lõppkasutaja mobiilside terminali 

geograafilisele asukohale, ja 

üldkasutatavas tavatelefonivõrgus 

andmed lõpp-punkti füüsilise aadressi 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) toetavad kõigi liidu kodanike ja 

ettevõtjate juurdepääsu väga suure mahuga 

andmeühendustele ja nende 

käibeleminekut nii püsi- kui ka 

mobiilsidevõrkudes; 

a) toetavad kõigi liidu kodanike ja 

ettevõtjate juurdepääsu väga suure mahuga 

andmeühendustele ning nende 

kättesaadavust ja taskukohasust nii püsi- 

kui ka mobiilsidevõrkudes; 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) toetavad liidu kodanike huve ka 

pikas perspektiivis sellega, et tagavad nii 

fikseeritud kui ka mobiilsetes võrkudes 

väga suure läbilaskevõimega ühenduste ja 

d) toetavad liidu kodanike huve ka 

pikas perspektiivis sellega, et tagavad nii 

fikseeritud kui ka mobiilsetes võrkudes 

väga suure läbilaskevõimega ühenduste ja 
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isikutevahelise side teenuste laialdase 

kättesaadavuse ja käibelemineku, 

võimaldavad tulemusliku konkurentsi 

põhjal maksimaalset kasu 

valikuvõimaluste, hinna ja kvaliteedi näol, 

hoiavad ülal võrkude ja teenuste 

turvalisust, tagavad vajalike 

sektorispetsiifiliste normide kaudu 

lõppkasutajate kaitse kõrge ja ühtse taseme 

ning pööravad tähelepanu konkreetsete 

sotsiaalsete rühmade, eeskätt puuetega 

kasutajate, eakate kasutajate ja sotsiaalsete 

erivajadustega kasutajate vajadustele, mis 

on seotud näiteks taskukohaste hindadega. 

isikutevahelise side teenuste laialdase 

kättesaadavuse ja käibelemineku, 

võimaldavad tulemusliku konkurentsi 

põhjal maksimaalset kasu 

valikuvõimaluste, hinna ja kvaliteedi näol, 

hoiavad ülal võrkude ja teenuste 

turvalisust, tagavad vajalike 

sektorispetsiifiliste normide kaudu 

lõppkasutajate kaitse kõrge ja ühtse taseme 

ning tagavad võrdväärse juurdepääsu ja 

valiku puuetega lõppkasutajate jaoks ja 

pööravad tähelepanu konkreetsete 

sotsiaalsete rühmade, eeskätt puuetega 

kasutajate, eakate kasutajate ja sotsiaalsete 

erivajadustega kasutajate vajadustele, mis 

on seotud näiteks taskukohaste hindadega. 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 – taane 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – jälgib tähelepanelikult asjade 

interneti arengut, et tagada konkurents, 

tarbijakaitse ja küberturve; 

 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks artikli 13 lõikes 

2 nimetatud erikohustusi või artiklites 46 ja 

88 nimetatud kasutusõigusi, võib 

elektroonilise side võrke ja teenuseid, välja 

arvatud numbrivaba isikutevahelise side 

teenuseid, pakkuda ainult üldloa alusel. 

2. Ilma et see piiraks artikli 13 lõikes 

2 nimetatud erikohustusi või artiklites 46 ja 

88 nimetatud kasutusõigusi, võib 

elektroonilise side võrke ja teenuseid 

pakkuda ainult üldloa alusel. 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui riigi reguleeriv asutus või muu 

pädev asutus peab teavet 

konfidentsiaalseks ärisaladusi või 

isikuandmete kaitset käsitlevate liidu või 

siseriiklike normide kohaselt, tagavad 

komisjon, BEREC ja asjaomased riigi 

sellise konfidentsiaalsuse. Lojaalse koostöö 

põhimõtte kohaselt ei keeldu riigi 

reguleerivad asutused ja muud pädevad 

asutused taotletud teabe esitamisest 

komisjonile, BERECile või muudele 

asutustele konfidentsiaalsuse tõttu või selle 

pärast, et peavad konsulteerima teabe 

esitanud isikutega. Kui komisjon, BEREC 

või pädev asutus lubab austada teavet 

valdava asutuse poolt konfidentsiaalseks 

peetava teabe konfidentsiaalsust, jagab 

kõnealune asutus seada teavet teabenõude 

peale kindlaksmääratud eesmärgil, ilma et 

peaks teabe esitanud isikutega täiendavalt 

konsulteerima. 

3. Kui riigi reguleeriv asutus või muu 

pädev asutus peab teavet 

konfidentsiaalseks ärisaladusi või 

isikuandmete kaitset käsitlevate liidu või 

siseriiklike normide kohaselt, tagavad 

komisjon, BEREC ja asjaomased riigi 

sellise konfidentsiaalsuse. Lojaalse koostöö 

põhimõtte kohaselt ei keeldu riigi 

reguleerivad asutused ja muud pädevad 

asutused taotletud teabe esitamisest 

komisjonile, BERECile või muudele 

asutustele konfidentsiaalsuse tõttu või selle 

pärast, et peavad konsulteerima teabe 

esitanud isikutega. Kui konfidentsiaalset 

teavet jagatakse komisjoni, BERECi või 

pädeva asutusega riigi reguleeriva asutuse 

kaudu, teavitab viimane viivitamata 

ettevõtjat, kelle teavet selle kohaselt 

jagatakse. Teavitamine hõlmab vähemalt 

seda, millist teavet kellega ja millal jagati. 

 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ilma et see piiraks siseriiklikest 

õigusnormidest tulenevaid teabe ja 

aruandmisega seotud kohustusi, mis ei 

põhine üldloal, võivad riigi reguleerivad 

asutused ja muud pädevad asutused nõuda, 

et ettevõtjad esitaksid üldloa või 

kasutusõiguste ja artikli 13 lõikes 2 

nimetatud erikohustuste alusel ainult sellist 

teavet, mis on proportsionaalne ja 

objektiivselt põhjendatud järgmiste 

eesmärkide seisukohast: 

Ilma et see piiraks siseriiklikest 

õigusnormidest tulenevaid teabe ja 

aruandmisega seotud kohustusi, mis ei 

põhine üldloal, võivad riigi reguleerivad 

asutused ja muud pädevad asutused nõuda, 

et ettevõtjad esitaksid üldloa või 

kasutusõiguste ja artikli 13 lõikes 2 

nimetatud erikohustuste alusel ühtsel ja 

standardsel kujul ainult sellist teavet, mis 

on proportsionaalne ja objektiivselt 

põhjendatud järgmiste eesmärkide 

seisukohast: 
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Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Riigi reguleerivad asutused võivad 

teha lõppkasutajatele kättesaadavaks 

teabevahendid, et aidata neil kindlaks teha 

ühenduvuse kättesaadavus eri piirkondades 

piisavalt üksikasjalikult, et sellest oleks 

kasu ühenduvusteenuseid puudutavate 

valikute tegemisel; seda tehakse kooskõlas 

riigi reguleeriva asutuse kohustustega 

konfidentsiaalse teabe ja ärisaladuste kaitse 

vallas. 

6. Riigi reguleerivad asutused teevad 

lõppkasutajatele kättesaadavaks 

teabevahendid, et aidata neil kindlaks teha 

ühenduvuse kättesaadavus eri piirkondades 

piisavalt üksikasjalikult, et sellest oleks 

kasu ühenduvusteenuseid puudutavate 

valikute tegemisel; seda tehakse kooskõlas 

riigi reguleeriva asutuse kohustustega 

konfidentsiaalse teabe ja ärisaladuste kaitse 

vallas. 

 

Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et niivõrd, kui see 

on asjakohane, võtavad riikide reguleerivad 

asutused arvesse lõppkasutajate ja tarbijate 

(sealhulgas eelkõige puuetega tarbijate), 

tootjate ning elektroonilise side võrke 

ja/või teenuseid pakkuvate ettevõtjate 

arvamusi küsimustes, mis käsitlevad kõiki 

üldkasutatavate elektroonilise side 

teenustega seotud lõppkasutajate ja 

tarbijate õigusi, eelkõige juhul, kui neil on 

märkimisväärne mõju turule. 

Liikmesriigid tagavad, et niivõrd, kui see 

on asjakohane, võtavad riikide reguleerivad 

asutused arvesse lõppkasutajate ja tarbijate 

(sealhulgas eelkõige puuetega tarbijate), 

tootjate ning elektroonilise side võrke 

ja/või teenuseid pakkuvate ettevõtjate 

arvamusi küsimustes, mis käsitlevad kõiki 

üldkasutatavate elektroonilise side 

teenustega seotud lõppkasutajate ja 

tarbijate õigusi, sealhulgas samaväärset 

juurdepääsu ja valikut puuetega 

lõppkasutajate jaoks, eelkõige juhul, kui 

neil on märkimisväärne mõju turule. 

 

Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eelkõige tagavad liikmesriigid, et riikide Eelkõige tagavad liikmesriigid, et riikide 
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reguleerivad asutused loovad 

konsultatsioonimehhanismi, tagades 

sellega, et nende otsuste tegemisel 

küsimustes, mis puudutavad lõppkasutajate 

ja tarbijate õigusi seoses üldkasutatavate 

elektroonilise side teenustega , võetakse 

piisavalt arvesse tarbijate huve 

elektroonilise side sektoris. 

reguleerivad asutused loovad puuetega 

inimestele kättesaadava 

konsultatsioonimehhanismi, tagades 

sellega, et nende otsuste tegemisel 

küsimustes, mis puudutavad lõppkasutajate 

ja tarbijate õigusi seoses üldkasutatavate 

elektroonilise side teenustega, võetakse 

piisavalt arvesse tarbijate huve 

elektroonilise side sektoris. 

 

Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 25 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel 

on üldkasutatavaid elektroonilise side 

teenuseid, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuseid, pakkuvate 

ettevõtjatega käesoleva direktiivi alusel 

selliste võrkude ja/või teenuste pakkumist 

käsitlevate lepingutingimuste ja/või 

lepingute täitmise pärast tekkinud 

lahendamata vaidlustega tegelemiseks 

juurdepääs läbipaistvale, 

mittediskrimineerivale, lihtsale, kiirele, 

õiglasele ja odavale kohtuvälisele 

menetlusele. Liikmesriigid võimaldavad 

riigi reguleerival asutusel tegutseda 

vaidluste lahendajana. Sellised menetlused 

on kooskõlas direktiivi 2013/11/EL II 

peatükis sätestatud kvaliteedinõuetega. 

Liikmesriigid võivad lubada juurdepääsu 

sellistele menetlustele teistele 

lõppkasutajatele, eeskätt mikroettevõtjatele 

ja väikeettevõtjatele. 

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel, 

sealhulgas puuetega inimestel, on 

üldkasutatavaid elektroonilise side võrke ja 

teenuseid pakkuvate ettevõtjatega 

käesoleva direktiivi alusel selliste võrkude 

ja/või teenuste pakkumist käsitlevate 

lepingutingimuste ja/või lepingute täitmise 

pärast tekkinud lahendamata vaidlustega 

tegelemiseks juurdepääs läbipaistvale, 

mittediskrimineerivale, lihtsale, kiirele, 

õiglasele ja odavale kohtuvälisele 

menetlusele. Üldkasutatavate 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

pakkujad ei keeldu tarbija taotlusest 

lahendada vaidlus tarbijaga kohtuvälise 

lahendamise abil selgete ja tõhusate 

menetluste ning suuniste põhjal. 

Liikmesriigid võimaldavad riigi 

reguleerival asutusel tegutseda vaidluste 

lahendajana. Sellised menetlused on 

kooskõlas direktiivi 2013/11/EL II peatükis 

sätestatud kvaliteedinõuetega. 

Liikmesriigid võivad lubada juurdepääsu 

sellistele menetlustele teistele 

lõppkasutajatele, eeskätt mikroettevõtjatele 

ja väikeettevõtjatele. 
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Muudatusettepanek  94 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 25 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et nende 

õigusnormid ei sega kaebustega tegelevate 

asutuste loomist ega sidusteenuste 

pakkumist asjakohasel territoriaalsel 

tasandil, et soodustada tarbijate ja teiste 

lõppkasutajate juurdepääsu 

vaidlusküsimuste lahendamise 

menetlustele. Vaidluste puhul, millega on 

seotud tarbijad ja mis kuuluvad määruse 

(EL) 524/2013 kohaldamisalasse, 

kohaldatakse kõnealuse määruse sätteid, 

kui vaidluse lahendamisega tegelevast 

asjaomasest asutusest on komisjonile 

teatatud vastavalt direktiivi 2013/11/EL 

artiklile 20. 

2. Liikmesriigid tagavad, et nende 

õigusnormid ei sega kaebustega tegelevate 

asutuste loomist ega sidusteenuste 

pakkumist asjakohasel territoriaalsel 

tasandil, et soodustada tarbijate ja teiste 

lõppkasutajate juurdepääsu 

vaidlusküsimuste lahendamise 

menetlustele. Kui riigi reguleeriv asutus 

on loetletud kooskõlas direktiivi 

2013/11/EL artikli 20 lõikega 2, 

kohaldatakse määruse (EL) 524/2013 

sätteid käesoleva artikli lõikes 1 viidatud 

vaidlustele, mis tulenevad interneti teel 

sõlmitud lepingutest. 

 

Muudatusettepanek  95 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 38 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(x) numbrid, sealhulgas 

numbrivahemikud, numbrite ja tunnuste 

liikuvus, numbrite ja aadresside 

translatsioonisüsteemid ning 

hädaabiteenuste kättesaadavus numbril 

112. 

(b) numbrid, sealhulgas 

numbrivahemikud, numbrite ja tunnuste 

liikuvus, numbrite ja aadresside 

translatsioonisüsteemid, spetsiaalsete 

kõneteenuste koostalitlusvõime ning 

hädaabiteenuste kättesaadavus numbril 

112, sealhulgas puuetega inimeste jaoks. 

 

Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid toetavad lõikes 1 nimetatud 

standardite ja/või spetsifikaatide kasutamist 

Liikmesriigid toetavad lõikes 1 nimetatud 

standardite ja/või spetsifikaatide kasutamist 
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teenuste, tehniliste liideste ja/või 

võrgufunktsioonide pakkumisel ulatuses, 

mis on hädavajalik selleks, et tagada 

teenuste koostalitlusvõime ja suurendada 

kasutajate valikuvabadust. 

teenuste, tehniliste liideste ja/või 

võrgufunktsioonide pakkumisel ulatuses, 

mis on hädavajalik selleks, et tagada 

teenuste koostalitlusvõime ja vastastikune 

ühenduvus, et suurendada kasutajate 

valikuvabadust ja lihtsustada teenuste 

vahetamist. 

 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et 

üldkasutatavaid sidevõrke või 

üldkasutatavaid elektroonilise side 

teenuseid pakkuvad ettevõtjad võtavad 

asjakohased tehnilised ja 

organisatsioonilised meetmed, et 

asjakohaselt maandada võrkude ja teenuste 

turvalisusega seotud riske. Tehnika taset 

arvesse võttes tagatakse nende meetmetega 

olemasolevale ohule vastav turvalisuse 

tase. Eelkõige võetakse meetmeid selleks, 

et vältida ja minimeerida turvaintsidentide 

mõju kasutajatele ja teistele võrkudele ja 

teenustele. 

1. Liikmesriigid tagavad, et 

üldkasutatavaid sidevõrke või 

üldkasutatavaid elektroonilise side 

teenuseid pakkuvad ettevõtjad võtavad 

asjakohased tehnilised ja 

organisatsioonilised meetmed, et 

asjakohaselt maandada nende võrkude ja 

teenuste turvalisusega seotud riske. 

Tehnika taset arvesse võttes tagatakse 

nende meetmetega olemasolevale ohule 

vastav turvalisuse tase. Eelkõige võetakse 

meetmeid selleks, et tagada vaikimisi 

elektroonilise side infosisu 

otspunktkrüpteerimine, et vältida ja 

minimeerida turvaintsidentide mõju 

kasutajatele ja teistele võrkudele ja 

teenustele. 

 

Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad , et üldkasutatavaid 

sidevõrke või üldkasutatavaid 

elektroonilise side teenuseid pakkuvad 

ettevõtjad teatavad pädevale riigi 

reguleerivale asutusele põhjendamatult 

viivitamata kõikidest turvalisuse 

rikkumistest, mis on olulisel määral 

Liikmesriigid tagavad, et üldkasutatavaid 

sidevõrke või üldkasutatavaid 

elektroonilise side teenuseid pakkuvad 

ettevõtjad teatavad pädevale riigi 

reguleerivale asutusele põhjendamatult 

viivitamata kõikidest turvaintsidentidest 

või tervikluse kadudest, mis on olulisel 
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mõjutanud võrkude või teenuste toimimist. määral mõjutanud võrkude või teenuste 

toimimist ja millel on seega olnud suur 

mõju majanduslikule ja ühiskondlikule 

tegevusele. Numbrivaba isikutevahelise 

side teenuste pakkujad ja elektroonilise 

side teenuste pakkujad, kelle suhtes 

kohaldatakse üldloa andmist ja kes on 

teavitanud endast kui piiriülesest 

operaatorist, teavitavad ainult oma 

põhilise asukoha liikmesriigi pädevat 

asutust. 

Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kasutajate arv, keda rikkumine 

mõjutab; 

(a) kasutajate arv, keda intsident 

mõjutab; 

 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) rikkumise kestus; (b) intsidendi kestus; 

 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) rikkumise mõjuala geograafiline 

ulatus; 

(c) intsidendi mõjuala geograafiline 

ulatus; 

 

Muudatusettepanek  102 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) kui suures ulatuses on teenuse 

toimimine katkestatud; 

(d) kui suures ulatuses on võrgu või 

teenuse toimimine mõjutatud; 

 

Muudatusettepanek  103 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Asjaomane pädev asutus teavitab vajaduse 

korral teiste liikmesriikide pädevaid asutusi 

ning Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametit 

(ENISA). Kui asjaomane pädev asutus 

leiab, et avalik huvi nõuab rikkumise 

avalikustamist, võib ta teavitada üldsust 

või nõuda asjaomastelt ettevõtjatelt üldsuse 

teavitamist. 

Asjaomane asutus teavitab vajaduse korral 

teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ning 

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametit 

(ENISA). Kui asjaomane pädev asutus 

leiab, et avalik huvi nõuab intsidendi 

avalikustamist, võib ta teavitada üldsust 

või nõuda asjaomastelt pakkujatelt üldsuse 

teavitamist. Enne avalikustamist peab 

pädev asutus konsulteerima ettevõtjatega. 

 

Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid tagavad, et kui 

üldkasutatavates sidevõrkudes või 

üldkasutatavates elektroonilise side 

teenustes esineb teatav turvaintsident, 

teatavad selliste võrkude või teenuste 

pakkujad oma lõppkasutajatele 

turvaintsidendist, võimalikest ohtudest 

ning kõigist võimalikest kaitse- ja 

parandusmeetmetest, mida lõppkasutajad 

saavad võtta. 

 

Muudatusettepanek  105 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 109 vastu delegeeritud 

õigusakte, et täpsustada lõigetes 1 ja 2 

osutatud meetmed, sh meetmed, millega 

määratakse kindlaks teatamisnõuete suhtes 

kehtivad asjaolud, vormingud ja 

menetlused. Delegeeritud õigusaktid 

põhinevad võimalikult suurel määral 

Euroopa ja rahvusvahelistel standarditel 

ning nad ei takista liikmesriike võtmast 

vastu lisanõudeid lõigetes 1 ja 2 esitatud 

eesmärkide saavutamiseks. 

5. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 109 vastu delegeeritud 

õigusakte, et täpsustada lõigetes 1 ja 2 

osutatud meetmed, sh meetmed, millega 

määratakse kindlaks teatamisnõuete suhtes 

kehtivad asjaolud, vormingud ja 

menetlused. Delegeeritud õigusaktid 

põhinevad võimalikult suurel määral 

Euroopa ja rahvusvahelistel standarditel 

ning liikmesriigid võtavad lisanõudeid 

vastu ainult ulatuses, mis on vajalik 

nende põhiliste riigifunktsioonide, 

eelkõige riigi julgeoleku kaitsmiseks ja 

avaliku korra säilitamiseks. Numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste pakkujad ja 

elektroonilise side teenuste pakkujad, 

kelle suhtes kohaldatakse üldloa andmist 

ja kes on teavitanud endast kui 

piiriülesest operaatorist, peavad järgima 

ainult mis tahes täiendavaid riiklikke 

nõudeid, mille on kehtestanud nende 

põhilise asukoha liikmesriigi pädev 

asutus. 

 

Muudatusettepanek  106 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Selleks et aidata kaasa võrkude ja 

teenuste turvalisuse meetmete 

järjepidevale kohaldamisele, avaldab 

ENISA hiljemalt ... [kuupäev] ja pärast 

sidusrühmadega konsulteerimist ning 

tihedas koostöös komisjoni ja BERECiga 

suunised, mis käsitlevad võrkude ja 

teenuste turvalisuse miinimumnõudeid ja 

ühiseid lähenemisviise ning 

otspunktkrüpteerimise kasutamist ja 

rakendamist. 
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Muudatusettepanek  107 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 41 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 40 

rakendamiseks on pädevatel asutustel 

volitused anda üldkasutatavaid sidevõrke 

või üldkasutatavaid elektroonilise side 

teenuseid pakkuvatele ettevõtjatele 

siduvaid suuniseid, sealhulgas rikkumise 

kõrvaldamiseks vajalike meetmete ja 

rakendamise ajaliste piirangute kohta. 

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 40 

rakendamiseks on pädevatel asutustel 

volitused anda üldkasutatavaid sidevõrke 

või üldkasutatavaid elektroonilise side 

teenuseid pakkuvatele ettevõtjatele 

siduvaid suuniseid, sealhulgas intsidendi 

ärahoidmiseks või kõrvaldamiseks vajalike 

meetmete ja rakendamise ajaliste 

piirangute kohta. Numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste pakkujate ja 

elektroonilise side teenuste pakkujate 

puhul, kelle suhtes kohaldatakse üldloa 

andmist ja kes on teavitanud endast kui 

piiriülesest operaatorist, on pädevaks 

asutuseks nende põhilise asukoha 

liikmesriigi pädev asutus. 

 

Muudatusettepanek  108 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 41 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) telliksid pädeva sõltumatu asutuse 

või pädeva asutuse läbi viidava turvaauditi 

ning teeksid selle tulemused pädevale 

asutusele kättesaadavaks. Auditi 

läbiviimisega seotud kulud katab ettevõtja. 

b) telliksid ettevõttesisese organi või 

ettevõttevälise pädeva asutuse läbi viidava 

turvaauditi ning teeksid selle tulemused 

pädevale asutusele kättesaadavaks. Auditi 

läbiviimisega seotud kulud katab ettevõtja. 

 

Muudatusettepanek  109 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 41 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) kõrvaldaksid kõik artiklis 40 

sätestatud nõuete täitmisel esinevad 

puudused, kui tegemist on 
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üldkasutatavaid elektroonilise side 

teenuseid pakkuva ettevõtjaga. 

 

Muudatusettepanek  110 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 41 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Pärast lõikes 2 osutatud 

turvaauditi tulemuste või teabe hindamist 

võib pädev asutus anda üldkasutatavaid 

sidevõrke pakkuvatele ettevõtjatele 

siduvaid suuniseid tuvastatud 

puudujääkide kõrvaldamiseks, sealhulgas 

suuniseid intsidendi kõrvaldamiseks 

vajalike meetmete ja rakendamise ajaliste 

piirangute kohta. 

 

Muudatusettepanek  111 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 41 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Pärast lõike 2 kohaldamise 

hindamist võivad pädevad asutused võtta 

vajaduse korral järelevalvealaseid 

järelmeetmeid, kui on tõendatud, et 

üldkasutatavaid sideteenuseid pakkuv 

ettevõtja ei vasta artiklis 40 sätestatud 

nõuetele. Sellised tõendid võib esitada 

teise liikmesriigi pädev asutus, kus teenust 

osutatakse. 

 

Muudatusettepanek  112 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 41 – lõige 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 c. Kui üldkasutatavaid sideteenuseid 

pakkuva ettevõtja peamine tegevuskoht 
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või esindaja asub ühes liikmesriigis, kuid 

tema võrgu- ja infosüsteemid asuvad ühes 

või mitmes teises liikmesriigis, teevad 

peamise tegevuskoha või esindaja 

liikmesriigi pädev asutus ja kõnealuste 

teiste liikmesriikide pädevad asutused 

koostööd ja vajaduse korral abistavad 

üksteist. Abi ja koostöö võivad hõlmata 

asjaomaste pädevate asutuste vahelist 

teabevahetust ja taotlusi võtta lõikes 2 b 

osutatud järelevalvemeetmeid. 

 

Muudatusettepanek  113 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 41 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kui intsident põhjustab 

isikuandmetega seotud rikkumise, teeb 

pädev asutus selle lahendamisel tihedat 

koostööd andmekaitseasutustega. 

 

Muudatusettepanek  114 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui juurdepääsu pakkumine ei ole ärilist 

laadi või kui tegemist on mõne muu sellise 

äritegevuse või avaliku teenuse 

tugiteenusega, mis ei sõltu signaalide 

edastamisest sellistes võrkudes, ei nõuta 

sellist juurdepääsu pakkuvalt ettevõtjalt, 

riigiasutuselt või lõppkasutajalt 

elektroonilise side võrkude või teenuste 

pakkumise üldluba vastavalt artiklile 12 

ning tema suhtes ei kohaldata 

lõppkasutajate õigustega seotud kohustusi 

vastavalt käesoleva direktiivi II osa III 

jaotisele ega oma võrkude vastastikuse 

sidumise kohustust vastavalt artikli 59 

lõikele 1. 

Kui juurdepääsu pakkumine ei ole ärilist 

laadi või kui tegemist on mõne muu sellise 

äritegevuse või avaliku teenuse 

tugiteenusega, mis ei sõltu signaalide 

edastamisest sellistes võrkudes, ei nõuta 

sellist juurdepääsu pakkuvalt ettevõtjalt, 

riigiasutuselt või kasutajalt elektroonilise 

side võrkude või teenuste pakkumise 

üldluba vastavalt artiklile 12 ning tema 

suhtes ei kohaldata kasutajate õigustega 

seotud kohustusi vastavalt käesoleva 

direktiivi III osa III jaotisele, oma võrkude 

vastastikuse sidumise kohustust vastavalt 

artikli 59 lõikele 1 ega kohustust 

tuvastada sellist juurdepääsu kasutavad 

kolmandad isikud. Üksikisikud, kes 
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pakuvad sellist juurdepääsu 

mittetulunduslikult, ei vastuta selle 

juurdepääsu abil kolmandate isikute 

edastatud teabe eest. 

 

Muudatusettepanek  115 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 55 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Pädevad asutused ei takista 

üldkasutatavate sidevõrkude või 

üldkasutatavate elektroonilise side teenuste 

pakkujaid lubamast üldsusele juurdepääsu 

oma võrkudele raadio-kohtvõrkude kaudu, 

mis võivad asuda lõppkasutaja valdustes, 

eeldusel et täidetud on kohaldatavad 

üldloa tingimused ja olemas on 

lõppkasutaja eelnev teadlik nõusolek. 

2. Pädevad asutused ei tohi takistada 

üldkasutatavate sidevõrkude või 

üldkasutatavate elektroonilise side teenuste 

pakkujaid lubamast üldsusele juurdepääsu 

oma võrkudele raadio-kohtvõrkude kaudu, 

mis võivad asuda lõppkasutaja valdustes, 

eeldusel et on olemas kohaldatav üldluba, 

lõppkasutaja eelnev teadlik ja sõnaselge 

nõusolek ning täidetud on tingimus, et ei 

mõjutata/vähendata lõppkasutaja 

lepingujärgset ribalaiust. Lõppkasutajaid, 

kes nõustuvad sellega, et üldkasutatavad 

raadio-kohtvõrgud edastavad teenuseid 

nende lõppseadmete kaudu, ja/või kes 

kasutavad endale tellitud elektroonilise 

side teenust, ei peeta kunagi vastutavaks 

ühegi tegevuse eest, mida teeb teine 

füüsiline või juriidiline isik, kes on 

raadio-kohtvõrgu kaudu ühendatud. 

 

Muudatusettepanek  116 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 55 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Teenusepakkujad tagavad, et asjaomane 

juurdepääs kolmandatele isikutele ei 

kahjusta lõppkasutaja enda juurdepääsu 

tingimusi, ja tagavad, et teave on jätkuvalt 

kooskõlas artiklis 95 sätestatud nõuetega. 
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Muudatusettepanek  117 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selle nimel teevad üldkasutatavate 

sidevõrkude või üldkasutatavate 

elektroonilise side teenuste pakkujad 

kättesaadavaks ja pakuvad aktiivselt, selgel 

ja läbipaistval viisil tooteid või 

konkreetseid pakkumisi, mis võimaldavad 

nende lõppkasutajatel pakkuda raadio-

kohtvõrgu kaudu kolmandatele isikutele 

juurdepääsu. 

Selle nimel võivad üldkasutatavate 

sidevõrkude või üldkasutatavate 

elektroonilise side teenuste pakkujad teha 

kättesaadavaks ja pakkuda aktiivselt, 

selgel ja läbipaistval viisil tooteid või 

konkreetseid pakkumisi, mis võimaldavad 

nende lõppkasutajatel taotluse korral 

pakkuda raadio-kohtvõrgu kaudu 

kolmandatele isikutele juurdepääsu. 

Vastutus kolmanda isiku tegevuse eest 

sellise juurdepääsu kaudu lõppkasutaja 

raadio-kohtvõrgu seadmele lasub 

teenusepakkujal ja asjaomastel 

juurdepääsu taotlevatel kolmandatel 

isikutel. 

 

Muudatusettepanek  118 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 55 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kooskõlas eeskätt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2014/53/EL põhjendusega 19 on 

raadioseadmete tootjad vabastatud 

kohustusest tõendada raadioseadmete ja 

tarkvara kombinatsioonide vastavust, kui 

sellist tarkvara võib igaüks vabalt 

kasutada, uurida, muuta ja levitada isegi 

pärast muutmist. Need tootjad ei piira 

kasutajate õigust laadida sellist tarkvara 

oma raadioseadmesse. 

 

Muudatusettepanek  119 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artiklis 3 osutatud eesmärkide 

saavutamiseks soodustavad riikide 

reguleerivad asutused kooskõlas käesoleva 

direktiivi sätetega piisavat juurdepääsu ja 

vastastikust sidumist ning teenuste 

koostalitlusvõimet ja vajaduse korral 

tagavad selle, täites oma kohustusi viisil, 

mis aitab kaasa tõhususele, püsivale 

konkurentsile, ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtmisele, tõhusale 

investeerimisele ja innovatsioonile ning 

millest on lõppkasutajatel kõige rohkem 

kasu. Nad annavad suuniseid ja teevad 

üldsusele kättesaadavaks kohaldatava 

korra, et saavutada juurdepääs ja 

vastastikune sidumine, eesmärgiga tagada. 

et kehtestatud kohustused tooksid kasu 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele ning piiratud geograafilise 

tegevusulatusega operaatoritele. 

Artiklis 3 osutatud eesmärkide 

saavutamiseks soodustavad riikide 

reguleerivad asutused kooskõlas käesoleva 

direktiivi sätetega piisavat juurdepääsu ja 

vastastikust sidumist ning 

internetiühenduse, numbripõhiste 

isikutevahelise side teenuste, sealhulgas 

spetsiaalsete kõneteenuste, ja 

elektrooniliste sidevõrkude 
koostalitlusvõimet ja vajaduse korral 

tagavad selle, täites oma kohustusi viisil, 

mis aitab kaasa tõhususele, püsivale 

konkurentsile, ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtmisele, tõhusale 

investeerimisele ja innovatsioonile ning 

millest on lõppkasutajatel kõige rohkem 

kasu. Nad annavad suuniseid ja teevad 

üldsusele kättesaadavaks kohaldatava 

korra, et saavutada juurdepääs ja 

vastastikune sidumine, eesmärgiga tagada. 

et kehtestatud kohustused tooksid kasu 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele ning piiratud geograafilise 

tegevusulatusega operaatoritele. Nad 

tagavad, et koostalitlusvõime kohustused 

on proportsionaalsed ega pärsi nende 

elektroonilise side teenuste pakkujate 

innovatsioonipotentsiaali, kes 

investeerivad uue tehnoloogia 

arendamisse. 

 

Muudatusettepanek  120 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) põhjendatud juhtudel ja kui see on 

vajalik, kehtestada kohustusi ettevõtjatele, 

kellel on vaja üldluba ja kes kontrollivad 

juurdepääsu lõppkasutajatele, et teha 

nende teenused koostalitlusvõimelisteks; 

b) põhjendatud juhtudel ja kui see on 

vajalik, kehtestada kohustusi, et teha 

koostalitlusvõimelisteks teenused, mis 

ühenduvad üldkasutatava 

kommuteeritava telefonivõrguga 

eraldatud numeratsiooniressursi abil või 

mis võimaldavad sidet riigi või 



 

PE602.838v03-00 82/145 AD\1133855ET.docx 

ET 

rahvusvahelisse telefoninumbrite 

numeratsiooniplaani kuuluva numbri või 

numbritega, sealhulgas reaalajas 

tekstiedastuse ja videokõnede jaoks; 

 

Muudatusettepanek  121 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) põhjendatud juhtudel kehtestada 

kohustusi numbrivaba isikutevahelise side 

teenuste osutajatele, et teha nende teenused 

koostalitlusvõimelisteks eelkõige juhul, kui 

isikutevahelise side teenuste vahelise 

koostalitlusvõime puudumise tõttu on 

ohustatud juurdepääs hädaabiteenustele 

või lõppkasutajate vaheline 

läbivühenduvus. 

c) põhjendatud juhtudel ja kui see on 

tehniliselt teostatav, kehtestada kohustusi 

isikutevahelise side teenuste osutajatele, et 

teha nende teenused 

koostalitlusvõimelisteks eelkõige juhul, kui 

isikutevahelise side teenuste vahelise 

koostalitlusvõime puudumise tõttu on 

ohustatud tõhus konkurents või 

lõppkasutajate vaheline läbivühenduvus; 

 

Muudatusettepanek  122 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) kui see on vajalik, et tagada 

lõppkasutajatele juurdepääs liikmesriigi 

määratletud digitaalsetele raadio- ja 

teleringhäälinguteenustele, kehtestada 

operaatoritele kohustus pakkuda 

juurdepääsu muudele II lisa II osas 

nimetatud vahenditele õiglastel, mõistlikel 

ja mittediskrimineerivatel tingimustel. 

d) kui see on vajalik, et tagada 

lõppkasutajatele, sealhulgas puuetega 

lõppkasutajatele, juurdepääs liikmesriigi 

määratletud digitaalsetele raadio- ja 

teleringhäälinguteenustele, kehtestada 

operaatoritele kohustus pakkuda 

juurdepääsu muudele II lisa II osas 

nimetatud vahenditele õiglastel, mõistlikel 

ja mittediskrimineerivatel tingimustel. 

 

Muudatusettepanek  123 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 3 – punkt ii 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) juhul, kui komisjon on BERECilt 

tellitud aruande põhjal tuvastanud, et ühes 

või mitmes liikmesriigis või kogu Euroopa 

Liidus on tõhus juurdepääs 

hädaabiteenustele või lõppkasutajate 

vaheline läbivühenduvus reaalselt 

ohustatud ning on artikli 110 lõikes 4 

osutatud kontrollimenetluse kohaselt 

võtnud vastu rakendusmeetmeid, milles 

täpsustatakse mis tahes kohustuste laad ja 

ulatus. 

ii) juhul, kui komisjon on BERECilt 

tellitud aruande põhjal tuvastanud, et ühes 

või mitmes liikmesriigis või kogu Euroopa 

Liidus on tõhus või lõppkasutajate vaheline 

läbivühenduvus reaalselt ohustatud seoses 

sellega, et eriti suure kliendibaasiga 

numbrivabad isikutevahelise side 

teenused ei ole koostalitlusvõimelised, 
ning on artikli 110 lõikes 4 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt võtnud vastu 

rakendusmeetmeid, milles täpsustatakse 

mis tahes kohustuste laad ja ulatus. 

 Juurdepääsu hädaabiteenustele või 

lõppkasutajate vahelist läbivühenduvust ei 

loeta ohustatuks, kui pakkujal ei ole eriti 

suurt tegevusulatust või kliendibaasi. 

 

Muudatusettepanek  124 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 63 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Pärast sidusrühmadega 

konsulteerimist ja tihedas koostöös 

komisjoniga võib BEREC, 

konkurentsiõiguse põhimõtete kohaselt ja 

võttes täiel määral arvesse artikli 62 

kohaselt vastu võetud soovitust ja 

märkimisväärse turujõu suuniseid, võtta 

vastu otsuse, milles määratakse kindlaks 

riikidevahelised turud. BEREC teeb 

potentsiaalse riikidevahelise turu 

analüüsi, kui komisjon või vähemalt kaks 

asjaomast riigi reguleerivat asutust 

esitavad põhjendatud taotluse koos 

kinnitavate tõenditega. 

1. Pärast sidusrühmadega ja riikide 

reguleerivate asutustega konsulteerimist 
võib komisjon, võttes täiel määral arvesse 

BERECi arvamust ja tegutsedes 
konkurentsiõiguse põhimõtete kohaselt ja 

võttes täiel määral arvesse artikli 62 

kohaselt vastu võetud soovitust ja 

märkimisväärse turujõu suuniseid, võtta 

vastu otsuse, milles määratakse kindlaks 

riikidevaheline turg. 

 

Muudatusettepanek  125 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 63 – lõige 2 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõike 1 kohaselt kindlaksmääratud 

riikidevaheliste turgude puhul teevad 

asjaomased riikide reguleerivad asutused 

turuanalüüsi ühiselt, võttes täiel määral 

arvesse märkimisväärse turujõu suuniseid, 

ja otsustavad kooskõlastatult artikli 65 

lõikes 4 nimetatud regulatiivsete 

kohustuste kehtestamise, säilitamise, 

muutmise või tühistamise. Asjaomased 

riikide reguleerivad asutused teavitavad 

komisjoni ühiselt turuanalüüsi käsitlevatest 

meetme eelnõudest ning artiklite 32 ja 33 

kohastest regulatiivsetest kohustustest. 

Lõikes 1 osutatud otsuses 

kindlaksmääratud riikidevaheliste turgude 

puhul teevad asjaomased riikide 

reguleerivad asutused turuanalüüsi ühiselt, 

võttes täiel määral arvesse märkimisväärse 

turujõu suuniseid, ja otsustavad 

kooskõlastatult artikli 65 lõikes 4 

nimetatud regulatiivsete kohustuste 

kehtestamise, säilitamise, muutmise või 

tühistamise. Asjaomased riikide 

reguleerivad asutused teavitavad komisjoni 

ühiselt turuanalüüsi käsitlevatest meetme 

eelnõudest ning artiklite 32 ja 33 kohastest 

regulatiivsetest kohustustest. 

 

Muudatusettepanek  126 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise pakkumisi ja menetlusi 

hinnates tagavad riikide reguleerivad 

asutused kõnealuste pakkumiste ja 

menetluste vastavuse IV lisas sätestatud 

kriteeriumidele. 

Esimeses lõigus osutatud 

kaasinvesteerimise lepinguid hinnates 

tagavad riikide reguleerivad asutused 

kõnealuste pakkumiste ja menetluste 

vastavuse IV lisas sätestatud 

kriteeriumidele. 

 

Muudatusettepanek  127 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 79 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 

territooriumil on kõigile lõppkasutajatele 

tagatud konkreetsele riigile iseloomulike 

tingimuste seisukohast taskukohase 

hinnaga ja nende territooriumil ettenähtud 

kvaliteediga juurdepääs toimivale 

internetiühendusele ja kõnesideteenustele, 

sealhulgas alusühendusele, vähemalt 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 

territooriumil on kõigile tarbijatele 

määratud asukohas tagatud konkreetsele 

riigile iseloomulike tingimuste seisukohast 

taskukohase hinnaga ja nende 

territooriumil ettenähtud kvaliteediga 

juurdepääs lairiba internetiühendusele ja 

kõnesideteenustele, sealhulgas 
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määratud asukohas. alusühendusele. 

 

Muudatusettepanek  128 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 79 – lõige 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Liikmesriigid võivad lisaks tagada 

ka selliste teenuste taskukohasuse, mida 

ei pakuta määratud asukohas, kui nad 

peavad seda vajalikuks oma tarbijate 

täieliku sotsiaalse ja majandusliku 

kaasatuse tagamiseks ühiskonnas. 

 

Muudatusettepanek  129 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 79 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid määratlevad lõikes 1 

osutatud toimiva internetiühenduse 

teenuse, et asjakohaselt kajastada 

teenuseid, mida enamik lõppkasutajaid 

kasutab nende territooriumil. Sel eesmärgil 

peaks toimiva internetiühenduse teenus 

suutma toetada V lisas sätestatud teenuste 

miinimumkogumit. 

2. BERECi suuniste kohaselt 

määratlevad riigi reguleerivad asutused 

lõikes 1 osutatud internetiühenduse teenuse 

minimaalse võimekuse, et kajastada 

teenuseid, mida enamik tarbijaid kasutab 

määratud asukohas nende territooriumil 

või nende territooriumi olulistes osades, 

mis on hädavajalik sotsiaalse ja 

majandusliku kaasatuse tagamiseks 

ühiskonnas. Sel eesmärgil peab 

internetiühenduse teenus suutma tagada 

ribalaiuse, mis on vajalik vähemalt V lisas 

sätestatud teenuste miinimumkogumi 

toetamiseks. 

 Et aidata kaasa käesoleva artikli 

järjepidevale kohaldamisele, võtab 

BEREC hiljemalt [18 kuud pärast 

käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva] 

pärast sidusrühmadega konsulteerimist 

ning tihedas koostöös komisjoniga ja 

komisjoni (Eurostati) andmeid arvestades 

vastu suunised , mis võimaldavad riikide 
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reguleerivatel asutustel kindlaks määrata 

teenusekvaliteedi miinimumnõuded, 

sealhulgas minimaalse ribalaiuse, mis 

toetab vähemalt V lisas ette nähtud 

teenuste miinimumkogumit ja vastab 

keskmisele ribalaiusele, mis on 

kättesaadav enamikule elanikkonnast igas 

liikmesriigis. Neid suuniseid 

ajakohastatakse igal kahe aasta tagant, et 

kajastada tehnoloogia arengut ja muutusi 

tarbijate kasutustavades. 

 

Muudatusettepanek  130 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 79 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõppkasutaja taotlusel võib lõikes 

1 osutatud ühendus piirduda üksnes 

kõneside toetamisega. 

3. Tarbija taotlusel võib lõigetes 1 ja 

1 a osutatud ühendus piirduda üksnes 

kõneside toetamisega. 

(Seotud lõike 1 a muudatusettepanekuga.) 

 

Muudatusettepanek  131 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 79 – lõige 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid võivad käesoleva 

artikli sätteid laiendada mikro- ja 

väikeettevõtetele ja 

mittetulundusühendustele, kui nad on 

lõppkasutajad. 

 

Muudatusettepanek  132 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 80 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riikide reguleerivad asutused 

jälgivad artikli 79 lõikes 1 nimetatud ja 

turul pakutavate teenuste jaemüügitariifide 

arengut ja taset eelkõige võrreldes 

riigisiseste hindade ja riigi lõppkasutajate 

sissetulekutega. 

1. Riikide reguleerivad asutused 

jälgivad artikli 79 lõikes 1 nimetatud ja 

turul pakutavate teenuste jaemüügitariifide 

arengut ja taset eelkõige võrreldes 

riigisiseste hindade ja riigi tarbijate 

sissetulekutega. 

 

Muudatusettepanek  133 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 80 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui liikmesriigid teevad kindlaks, 

et riigisiseseid tingimusi arvesse võttes ei 

ole artikli 79 lõikes 1 nimetatud teenuste 

jaehinnad taskukohased, kuna madala 

sissetuleku või sotsiaalsete erivajaduste 

tõttu on lõppkasutajate juurdepääs 

kõnealustele teenustele takistatud, võivad 

nad selliseid teenuseid osutavatelt 

ettevõtjatelt nõuda, et viimased pakuksid 

kõnealustele lõppkasutajatele 

tariifivõimalusi või pakette, mis erinevad 

tavapäraste kaubandustingimuste kohaselt 

pakutavatest. Selleks võivad liimesriigid 

kõnealustelt ettevõtjatelt nõuda kogu 

territooriumil ühtsete tariifide, sealhulgas 

geograafiliste keskmiste kohaldamist. 

Liikmesriigid tagavad, et selliste 

tariifivõimaluste või pakettide kasutamise 

õigusega lõppkasutajatel on õigus sõlmida 

leping ettevõtjaga, kes osutab artikli 79 

lõikes 1 nimetatud teenuseid ning 

kõnealune ettevõtja teeb neile numbri 

kättesaadavaks piisavaks ajaks ning väldib 

teenuse põhjendamatut peatamist. 

2. Kui liikmesriigid teevad kindlaks, 

et riigisiseseid tingimusi arvesse võttes ei 

ole artikli 79 lõikes 1 nimetatud teenuste 

jaehinnad taskukohased, kuna madala 

sissetuleku või sotsiaalsete erivajaduste 

tõttu on tarbijate juurdepääs kõnealustele 

teenustele takistatud, nõuavad nad selliste 

teenuste osutajatelt, et viimased pakuksid 

kõnealustele tarbijatele tariifivõimalusi või 

pakette, mis erinevad tavapäraste 

kaubandustingimuste kohaselt 

pakutavatest. Selleks nõuavad 

liikmesriigid kõnealustelt ettevõtjatelt kogu 

territooriumil ühtsete tariifide, sealhulgas 

geograafiliste keskmiste kohaldamist. 

Liikmesriigid tagavad, et selliste 

tariifivõimaluste või pakettide kasutamise 

õigusega tarbijatel on õigus sõlmida leping 

ettevõtjaga, kes osutab artikli 79 lõikes 1 

nimetatud teenuseid. Liikmesriigid 

tagavad ka selle, et kõnealune ettevõtja 

teeb neile numbri kättesaadavaks piisavaks 

ajaks ning väldib teenuse põhjendamatut 

peatamist. 

 

Muudatusettepanek  134 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 80 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjad, 

kes pakuvad madala sissetuleku või 

sotsiaalsete erivajadustega 

lõppkasutajatele lõike 2 kohaselt 

tariifivõimalusi või pakette, teavitavad 

riikide reguleerivaid asutusi kõnealuste 

pakkumiste üksikasjadest. Riikide 

reguleerivad asutused tagavad, et 

tingimused, mille kohaselt pakuvad 

ettevõtjad tariifivõimalusi või pakette 

vastavalt artiklile 2, on täielikult 

läbipaistvad ja need avaldatakse ning neid 

kohaldatakse kooskõlas 

mittediskrimineerimise põhimõttega. Riigi 

reguleerivad asutused võivad nõuda 

eriskeemide muutmist või tühistamist. 

3. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjad, 

kes pakuvad madala sissetuleku või 

sotsiaalsete erivajadustega tarbijatele lõike 

2 kohaselt tariifivõimalusi või pakette, 

teavitavad riikide reguleerivaid asutusi 

kõnealuste pakkumiste üksikasjadest. Ilma 

et see piiraks tarbija vabadust valida 

teenuseosutajat, tagavad riikide 

reguleerivad asutused, et tingimused, mille 

kohaselt pakuvad ettevõtjad 

tariifivõimalusi või pakette vastavalt 

artiklile 2, on täielikult läbipaistvad ja need 

avaldatakse ning neid kohaldatakse 

kooskõlas artikliga 92 ja 

mittediskrimineerimise põhimõttega. Riigi 

reguleerivad asutused võivad nõuda 

eriskeemide muutmist või tühistamist. 

 

Muudatusettepanek  135 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 80 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võivad riigisiseseid 

tingimusi silmas pidades tagada, et madala 

sissetuleku või sotsiaalsete erivajadustega 

lõppkasutajaid toetatakse eesmärgiga 

tagada toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuse taskukohasus vähemalt 

määratud asukohas. 

4. Liikmesriigid võivad riigisiseseid 

tingimusi silmas pidades tagada, et madala 

sissetuleku või sotsiaalsete erivajadustega 

tarbijaid toetatakse täiendavalt eesmärgiga 

tagada internetiühenduse ja 

kõnesideteenuse taskukohasus vähemalt 

määratud asukohas. Liikmesriigid võivad 

ühtlasi tagada, et madala sissetuleku või 

sotsiaalsete erivajadustega tarbijaid 

toetatakse ka mobiilsete teenuste korral, 

kui nad peavad seda vajalikuks oma 

tarbijate täieliku sotsiaalse ja 

majandusliku kaasatuse tagamiseks 

ühiskonnas. 

 

Muudatusettepanek  136 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 80 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid tagavad riigisiseseid 

tingimusi silmas pidades, et vajaduse 

korral toetatakse puuetega lõppkasutajaid 

või võetakse muid erimeetmeid, et tagada 

võrdväärset juurdepääsu soodustavate 

seonduvate telekommunikatsioonivõrgu 

lõppseadmete, eriseadmete ja eriteenuste 

taskukohasus. 

5. Liikmesriigid tagavad riigisiseseid 

tingimusi silmas pidades, et vajaduse 

korral toetatakse puuetega tarbijaid ja 

võetakse muid erimeetmeid, et tagada, et 

seonduvad telekommunikatsioonivõrgu 

lõppseadmed on puuetega inimestele 

juurdepääsetavad ning et võrdväärset 

juurdepääsu soodustavad eriseadmed ja 

eriteenused on kättesaadavad ja 

taskukohased. Kooskõlas artikliga 79 on 

vahendusteenuste keskmine hind puudega 

tarbijatele võrdväärne kõnesideteenuste 

hinnaga. 

 

Muudatusettepanek  137 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 80 – lõige 6 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Liikmesriigid võivad käesoleva 

artikli sätteid laiendada mikro- ja 

väikeettevõtetele ja 

mittetulundusühendustele, kui nad on 

lõppkasutajad. 

 

Muudatusettepanek  138 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 81 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui liikmesriik on artikli 22 lõike 1 

kohaselt läbi viidud geograafilise ülevaate 

tulemusi arvesse võttes nõuetekohaselt 

tõendanud, et artikli 79 lõike 2 kohaselt 

määratletud toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste kättesaadavust määratud 

asukohas ei ole võimalik tagada tavalistel 

kaubandustingimustel või muude 

võimalike poliitikavahendite kaudu, võib ta 

1. Kui liikmesriik on artikli 22 lõike 1 

kohaselt läbi viidud geograafilise ülevaate 

kättesaadavaid tulemusi arvesse võttes või 

juhul, kui riigi reguleeriv asutus on 

nõustunud muude tõenditega, kindlaks 

teinud, et artikli 79 lõike 2 kohaselt 

määratletud internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste kättesaadavust määratud 

asukohas ei ole võimalik tagada tavalistel 
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kehtestada asjakohased universaalteenuse 

osutamise kohustused, et rahuldada kõik 

põhjendatud taotlused juurdepääsuks 

kõnealustele teenustele tema 

territooriumil. 

kaubandustingimustel või muude 

võimalike poliitikavahendite kaudu riigi 

territooriumil või selle eri osades, võib ta 

kehtestada asjakohased universaalteenuse 

osutamise kohustused, et rahuldada kõik 

põhjendatud taotlused juurdepääsuks 

kõnealustele teenustele tema territooriumi 

asjaomastes osades. 

 

Muudatusettepanek  139 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 81 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid otsustavad, milline 

on kõige tulemuslikum ja otstarbekam viis, 

et tagada artikli 79 lõikes 2 määratletud 

toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste kättesaadavus määratud 

asukohas, pidades kinni objektiivsuse, 

läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 

proportsionaalsuse põhimõtetest. Nad 

püüavad võimalikult vähendada 

turumoonutusi, eelkõige teenuste osutamist 

hindadega või muudel tingimustel, mis ei 

vasta tavalistele kaubandustingimustele, 

kaitstes samas avalikke huve. 

2. Liikmesriigid otsustavad, milline 

on kõige tulemuslikum ja otstarbekam viis, 

et tagada artikli 79 lõikes 2 määratletud 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

kättesaadavus määratud asukohas, pidades 

kinni objektiivsuse, läbipaistvuse, 

mittediskrimineerimise ja 

proportsionaalsuse põhimõtetest. See võib 

hõlmata ka internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste kättesaadavaks tegemist 

traadiga või traadita tehnoloogia abil. 

Nad püüavad võimalikult vähendada 

turumoonutusi, eelkõige teenuste osutamist 

hindadega või muudel tingimustel, mis ei 

vasta tavalistele kaubandustingimustele, 

kaitstes samas avalikke huve. 

 

Muudatusettepanek  140 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 81 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Eelkõige juhul, kui liikmesriik 

otsustab kehtestada kohustused, et tagada 

artikli 79 lõike 2 kohaselt määratletud 

toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste kättesaadavus määratud 

asukohas, võib ta määrata ühe või mitu 

3. Eelkõige juhul, kui liikmesriik 

otsustab kehtestada kohustused, et tagada 

artikli 79 lõike 2 kohaselt määratletud 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

kättesaadavus määratud asukohas, võib ta 

määrata ühe või mitu ettevõtjat, et 
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ettevõtjat, et kindlustada artikli 79 lõike 2 

kohaselt määratletud toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

kättesaadavus, et katta kogu riigi 

territoorium. Liikmesriigid võivad määrata 

eri ettevõtjad või ettevõtjate rühmad 

pakkuma toimivat internetiühendust ja 

kõnesideteenuseid määratud asukohas 

ja/või tegutsema riigi territooriumi eri 

osades. 

kindlustada artikli 79 lõike 2 kohaselt 

määratletud toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste kättesaadavus, et katta 

kogu riigi territoorium. Liikmesriigid 

võivad määrata eri ettevõtjad või 

ettevõtjate rühmad pakkuma 

internetiühendust ja kõnesideteenuseid 

määratud asukohas ja/või tegutsema riigi 

territooriumi eri osades. 

 

Muudatusettepanek  141 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 81 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui liikmesriigid määravad 

ettevõtjad täitma riigi teatavas osas või 

kogu riigis kohustust tagada määratud 

asukohas artikli 79 lõike 2 kohaselt 

määratletud toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste kättesaadavus, kasutavad 

nad selleks tulemuslikku, objektiivset, 

läbipaistvat ja mittediskrimineerivat 

määramismehhanismi, mille puhul ei jäeta 

a priori kõrvale ühegi ettevõtja võimalust 

saada määratud. Sellised 

määramismeetodid tagavad, et toimivat 

internetiühendust ja kõnesideteenuseid 

pakutakse määratud asukohas 

majanduslikult tõhusalt ning selliseid 

meetodeid võib kasutada artikli 84 kohase 

universaalteenuse osutamise kohustuse 

netokulu kindlaksmääramise vahendina. 

4. Kui liikmesriigid määravad 

teenuseosutajad täitma riigi teatavas osas 

või kogu riigis kohustust tagada määratud 

asukohas artikli 79 lõike 2 kohaselt 

määratletud internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste kättesaadavus, kasutavad 

nad selleks tulemuslikku, objektiivset, 

läbipaistvat ja mittediskrimineerivat 

määramismehhanismi, mille puhul ei jäeta 

a priori kõrvale ühegi teenuseosutaja 

võimalust saada määratud. Sellised 

määramismeetodid tagavad, et 

internetiühendust ja kõnesideteenuseid 

pakutakse määratud asukohas 

majanduslikult tõhusalt ning selliseid 

meetodeid võib kasutada artikli 84 kohase 

universaalteenuse osutamise kohustuse 

netokulu kindlaksmääramise vahendina. 

 

Muudatusettepanek  142 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 81 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui lõike 3 kohaselt määratud 

ettevõtja kavatseb kogu oma kohaliku 

juurdepääsuvõrgu vara või selle osa üle 

5. Kui lõike 3 kohaselt määratud 

teenuseosutaja kavatseb kogu oma 

kohaliku juurdepääsuvõrgu vara või selle 
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anda erineva omandilise kuuluvusega 

eraldiseisvale juriidilisele isikule, teavitab 

ta sellest eelnevalt ja õigeaegselt riigi 

reguleerivat asutust, et see saaks hinnata 

kavandatava tehingu mõju artikli 79 lõike 2 

kohaselt määratletud toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

pakkumisele määratud asukohas. Riigi 

reguleeriv asutus võib kooskõlas artikli 13 

lõikega 2 kehtestada erikohustused, neid 

muuta või need tühistada. 

osa üle anda erineva omandilise 

kuuluvusega eraldiseisvale juriidilisele 

isikule, teavitab ta sellest eelnevalt ja 

õigeaegselt riigi reguleerivat asutust, et see 

saaks hinnata kavandatava tehingu mõju 

artikli 79 lõike 2 kohaselt määratletud 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

pakkumisele määratud asukohas. Riigi 

reguleeriv asutus võib kooskõlas artikli 13 

lõikega 2 kehtestada erikohustused, neid 

muuta või need tühistada. 

 

Muudatusettepanek  143 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 82 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad jätkuvalt tagada 

selliste muude teenuste kättesaadavuse, mis 

olid jõus enne [kindlaksmääratud 

kuupäeva] ning mille hulka ei kuulu artikli 

79 lõike 2 kohaselt määratletud toimiv 

internetiühenduse teenus ja 

kõnesideteenused määratud asukohas, kui 

riigisisest olukorda arvestades on selliste 

teenuste vajalikkus nõuetekohaselt 

tõendanud. Kui liikmesriigid määravad 

ettevõtjad pakkuma kõnealuseid teenuseid 

riigi teatavas osas või kogu riigis, 

kohaldatakse artiklit 81. Kõnealuseid 

kohustusi rahastatakse artikli 85 kohaselt. 

1. Liikmesriigid võivad jätkuvalt 

tagada selliste muude teenuste 

kättesaadavuse, mis olid jõus enne 

[kindlaksmääratud kuupäeva] ning mille 

hulka ei kuulu artikli 79 lõike 2 kohaselt 

määratletud internetiühenduse teenus ja 

kõnesideteenused määratud asukohas, kui 

riigisisest olukorda arvestades on selliste 

teenuste vajalikkus nõuetekohaselt 

kindlaks teinud. Kui liikmesriigid 

määravad teenuseosutajad pakkuma 

kõnealuseid teenuseid riigi teatavas osas 

või kogu riigis, kohaldatakse artiklit 81. 

Kõnealuseid kohustusi rahastatakse artikli 

85 kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  144 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 82 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid vaatavad käesoleva artikli 

kohaselt kehtestatud kohustused läbi 

hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist ja seejärel kord 

2. Liikmesriigid vaatavad käesoleva 

artikli kohaselt kehtestatud kohustused läbi 

[kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 

jõustumist] ja seejärel vähemalt iga kolme 
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aastas. aasta järel. 

 

Muudatusettepanek  145 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 83 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et pakkudes 

vahendeid ja teenuseid lisaks artiklis 79 

nimetatutele, kehtestavad artiklite 79, 81 ja 

82 kohaselt teenuseid pakkuvad ettevõtjad 

tingimused nii, et lõppkasutaja ei oleks 

kohustatud maksma vahendite või teenuste 

eest, mis ei ole taotletud teenuse jaoks 

vajalikud või kohustuslikud. 

1. Liikmesriigid tagavad, et pakkudes 

vahendeid ja teenuseid lisaks artiklis 79 

nimetatutele, kehtestavad artiklite 79, 81 ja 

82 kohaselt kõneside- ja 

internetiühenduse teenuste osutajad 
tingimused nii, et lõppkasutaja ei oleks 

kohustatud maksma vahendite või teenuste 

eest, mis ei ole taotletud teenuse jaoks 

vajalikud või kohustuslikud. 

 

Muudatusettepanek  146 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 83 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et need 

ettevõtjad, kes pakuvad artiklis 79 osutatud 

kõnesideteenuseid, mida rakendatakse 

artikli 80 kohaselt, pakuvad VI lisa A osas 

sätestatud erivahendeid ja -teenuseid, et 

lõppkasutajad saaksid jälgida ja 

kontrollida kulutusi ning kehtestada 

süsteemi, eesmärgiga vältida kõneside 

teenuse põhjendamatut peatamist 

lõppkasutajate puhul, kellel on õigus neid 

saada, ning ka asjakohase mehhanismi, et 

kontrollida jätkuvat huvi teenuse 

kasutamise vastu. 

2. Liikmesriigid tagavad, et need 

teenuseosutajad, kes pakuvad artiklis 79 

osutatud kõnesideteenuseid, mida 

rakendatakse artikli 80 kohaselt, pakuvad 

VI lisa A osas sätestatud erivahendeid ja -

teenuseid, et tarbijad saaksid jälgida ja 

kontrollida kulutusi ning kehtestada 

süsteemi, eesmärgiga vältida 

kõnesideteenuse põhjendamatut peatamist 

tarbijate puhul, kellel on õigus neid saada, 

ning ka asjakohase mehhanismi, et 

kontrollida jätkuvat huvi teenuse 

kasutamise vastu. 

 

Muudatusettepanek  147 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui riigi reguleerivad asutused leiavad, et 

artikli 79 lõike 2 kohaselt määratletud 

toimiva internetiühenduse teenuse ja 

kõnesideteenuse pakkumine artiklite 79, 80 

ja 81 kohaselt või olemasolevate 

universaalteenuste jätkamine artikli 82 

kohaselt võib selliseid teenuseid osutavale 

ning hüvitist taotlevale ettevõtjale olla 

ebaõiglane koorem, arvutavad nad välja 

universaalteenuse osutamise netokulud. 

Kui riigi reguleerivad asutused leiavad, et 

artikli 79 lõike 2 kohaselt määratletud 

internetiühenduse teenuse ja 

kõnesideteenuse pakkumine artiklite 79, 80 

ja 81 kohaselt või olemasolevate 

universaalteenuste jätkamine artikli 82 

kohaselt võib selliseid teenuseid osutavale 

ning hüvitist taotlevale teenuseosutajale 

olla ebaõiglane koorem, arvutavad nad 

välja universaalteenuse osutamise 

netokulud. 

 

Muudatusettepanek  148 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) arvutavad universaalteenuse 

osutamise kohustuse netokulu, võttes 

arvesse kõiki turueeliseid, mis saavad 

osaks ettevõtjale, kes pakub artikli 79 lõike 

2 kohaselt määratletud toimiva 

internetiühenduse teenust ja 

kõnesideteenust artiklite 79, 80 ja 81 

kohaselt või jätkab olemasolevate 

universaalteenuste pakkumist artikli 82 

kohaselt, VII lisa kohaselt või  

a) arvutavad universaalteenuse 

osutamise kohustuse netokulu, võttes 

arvesse kõiki turueeliseid, mis saavad 

osaks teenuseosutajale, kes pakub artikli 

79 lõike 2 kohaselt määratletud 

internetiühenduse teenust ja 

kõnesideteenust artiklite 79, 80 ja 81 

kohaselt või jätkab olemasolevate 

universaalteenuste pakkumist artikli 82 

kohaselt, VII lisa kohaselt või 

 

Muudatusettepanek  149 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 85 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui riigi reguleeriv asutus leiab artiklis 84 

nimetatud netokulude arvestamise põhjal, 

et ettevõtja kanda on ebaõiglane koorem, 

otsustab liikmesriik asjaomase ettevõtja 

taotluse korral võtta kasutusele 

mehhanismi kindlaksmääratud netokulude 

kompenseerimiseks kõnealusele ettevõtjale 

läbipaistvatel tingimustel ja riigi 

vahenditest. Rahastada võib üksnes 

artiklites 79, 81 ja 82 sätestatud 

kohustuste netokulu, mis määratakse 

kindlaks artikli 84 kohaselt. 

Kui riigi reguleeriv asutus leiab artiklis 84 

nimetatud netokulude arvestamise põhjal, 

et ettevõtja kanda on ebaõiglane koorem, 

otsustab liikmesriik asjaomase ettevõtja 

taotluse korral võtta kasutusele 

mehhanismi kindlaksmääratud netokulude 

kompenseerimiseks kõnealusele ettevõtjale 

läbipaistvatel tingimustel ja riigi 

vahenditest. 

 

Muudatusettepanek  150 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 85 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Erandina lõikest 1 võivad 

liikmesriigid vastu võtta või säilitada 

mehhanismi, et jagada artiklis 81 sätestatud 

kohustustest tulenevate universaalteenuse 

osutamise kohustuste netokulusid 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

pakkujate ning ettevõtjate vahel, kes 

pakuvad direktiivis 2000/31/EÜ 

määratletud infoühiskonna teenuseid. 

 

Muudatusettepanek  151 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 85 – lõik 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Liikmesriigid, kes kehtestavad või 

säilitavad sellise mehhanismi, vaatavad 

selle toimimise läbi vähemalt iga kolme 

aasta järel, et teha kindlaks, milliste 

netokulude jagamist tuleks mehhanismi 

raames jätkata ja millised netokulud 
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tuleks edaspidi hüvitada riigi vahenditest. 

 

Muudatusettepanek  152 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 85 – lõik 1 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 c. Rahastada võib üksnes artiklites 

79, 81 ja 82 sätestatud kohustuste 

netokulu, mis määratakse kindlaks artikli 

84 kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  153 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 85 – lõik 1 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 d. Kui netokulu jagatakse lõike 1 a 

alusel, tagab liikmesriik, et kehtestatakse 

jagamismehhanism, mida haldab riigi 

reguleeriv asutus või makse saajatest 

sõltumatu asutus riigi reguleeriva asutuse 

järelevalve all. 

 

Muudatusettepanek  154 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 85 – lõik 1 e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 e. Jagamismehhanismi puhul 

järgitakse läbipaistvuse, minimaalse 

turumoonutuse, mittediskrimineerimise ja 

proportsionaalsuse põhimõtet kooskõlas 

IV lisa B osa põhimõtetega. Liikmesriigid 

võivad otsustada mitte nõuda teatavat liiki 

ettevõtjate või selliste ettevõtjate rahalist 

panust, kelle riigisisene käive on 

sätestatud piirmäärast väiksem. 
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Muudatusettepanek  155 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 85 – lõik 1 f (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 f. Kõik universaalteenuse osutamise 

kohustuste kulu jagamisega seotud tasud 

on eristatavad ja need määratakse 

kindlaks iga ettevõtja puhul eraldi. Kui 

ettevõtja ei osuta oma teenuseid selle 

liikmesriigi territooriumil, kes on 

jagamismehhanismi kasutusele võtnud, ei 

kehtestata temale selliste tasude maksmise 

kohustust ega nõuta temalt sisse selliseid 

tasusid. 

 

Muudatusettepanek  156 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 86 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui artikli 85 kohaselt tuleb 

arvutada universaalteenuse osutamise 

kohustuste netokulu, tagavad riigi 

reguleerivad asutused, et netokulu 

arvestamise põhimõtted ja kasutatava 

metoodika üksikasjad on üldsusele 

kättesaadavad. 

1. Kui artikli 84 kohaselt tuleb 

arvutada universaalteenuse osutamise 

kohustuste netokulu , tagavad riigi 

reguleerivad asutused, et netokulu 

arvestamise põhimõtted ja kasutatava 

metoodika üksikasjad on üldsusele 

kättesaadavad. 

 

Muudatusettepanek  157 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 87 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid edendavad 

numeratsiooniressursside pakkumist 

raadiolainete abil, kui see on tehniliselt 

võimalik, et hõlbustada elektroonilise side 

võrkude või teenuste pakkujate vahetamist 

muudel lõppkasutajatel kui tarbijatel, 

eelkõige kehtib see masinatevaheliste 

6. Liikmesriigid edendavad 

numeratsiooniressursside pakkumist 

raadiolainete abil, kui see on tehniliselt 

võimalik, et hõlbustada elektroonilise side 

võrkude või teenuste pakkujate vahetamist 

lõppkasutajatel, eelkõige kehtib see 

masinatevaheliste teenuste osutajate ja 
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teenuste osutajate ja kasutajate puhul. kasutajate puhul. 

 

Muudatusettepanek  158 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III jaotis – Artikkel 91 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 91a 

 Erandiklausel 

 III jaotist, välja arvatud artikleid 92 ja 93, 

ei kohaldata numbrivaba isikutevahelise 

side teenustele, mille osutaja on 

mikroettevõte komisjoni soovituse 

2003/361/EÜ tähenduses. 

 

Muudatusettepanek  159 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 92 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Elektroonilise side võrkude või teenuste 

pakkujad 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. 

Elektroonilise side võrkude või teenuste 

pakkujad ei kohalda liidu lõppkasutajate 

suhtes kodakondsusel või elukohal või 

asukohal põhinevaid diskrimineerivaid 

juurdepääsu või kasutamisega seotud 

nõudeid või tingimusi, välja arvatud juhul, 

kui need erinevused on objektiivselt 

põhjendatud. 

 

Muudatusettepanek  160 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 92 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 92 a 

 Liidusisesed kõned 

 1.  Üldkasutatavate numbripõhiste 

isikutevahelise side teenuste pakkujad ei 
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kohalda teist liikmesriiki hõlmavate 

liidusiseste fikseeritud ja mobiilsete 

sideteenuste korral tariife, mis on 

suuremad liikmesriigisisestest tariifidest, 

välja arvatud juhul, kui seda õigustavad 

erinevad kõnelõpetamise tasud. 

 2.  BEREC võtab pärast 

sidusrühmadega konsulteerimist ja 

tihedas koostöös komisjoniga [kuue kuu 

jooksul pärast käesoleva direktiivi 

jõustumist] vastu suunised selliste lõikes 1 

osutatud objektiivselt õigustatud erinevate 

kulude sissenõudmise kohta. Suunistega 

tagatakse, et mis tahes erinevused 

põhinevad rangelt olemasolevatel otsestel 

kuludel, mis pakkujal seoses piiriüleste 

teenuste pakkumisega tekkisid. 

 3. Komisjon esitab [ühe aasta jooksul 

pärast käesoleva direktiivi jõustumist ning 

seejärel korra aastas] lõikes 1 osutatud 

kohustuste kohaldamise kohta aruande, 

mis hõlmab hinnangut liidusiseste 

sidetariifide arengu kohta. 

 

Muudatusettepanek  161 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 93 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigisisesed meetmed, mis 

käsitlevad teenuste ja rakenduste 

kättesaadavust lõppkasutajatele või nende 

kasutamist üldkasutatava elektroonilise 

side võrgu kaudu, peavad austama 

põhiõigusi ja -vabadusi, mis on tagatud 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja liidu 

õiguse üldpõhimõtetega. 

1. Riigisisesed meetmed, mis 

käsitlevad teenuste ja rakenduste 

kättesaadavust lõppkasutajatele või nende 

kasutamist üldkasutatava elektroonilise 

side võrgu kaudu, peavad austama 

põhiõigusi ja -vabadusi, mis on tagatud 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi 

„harta“) ja liidu õiguse üldpõhimõtetega. 

 

Muudatusettepanek  162 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 93 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõppkasutajate juurdepääsuga 

teenustele ja rakendustele elektroonilise 

side võrkude kaudu ning nende rakenduste 

ja teenuste kasutamisega seonduvaid 

liikmesriikide võetavaid meetmeid, mis 

võivad piirata kõnealuseid põhiõigusi või -

vabadusi, võib kehtestada üksnes juhul, kui 

need on seadusega ette nähtud ja austavad 

kõnealuste õiguste ja vabaduste 

põhiolemust, on asjakohased, 

proportsionaalsed ja vajalikud, ning 

vastavad tegelikult liidu tunnustatud üldist 

huvi pakkuvatele eesmärkidele või 

vajadusele kaitsta teiste isikute õigusi ja 

vabadusi kooskõlas Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta artikli 52 lõikega 1 ning 

liidu õiguse üldpõhimõtetega, sh tõhus 

õiguskaitse ja nõuetekohane menetlus. 

Seega võib nimetatud meetmeid võtta 

üksnes nõuetekohaselt järgides süütuse 

presumptsiooni põhimõtet ja austades 

õigust eraelu puutumatusele. Tagada tuleb 

eelnev, õiglane ja erapooletu menetlus, sh 

asjaomase isiku või asjaomaste isikute 

õigus olla ära kuulatud, kohaldades 

asjakohaseid tingimusi ja menetluskorda 

nõuetekohaselt põhjendatud 

kiireloomulistel juhtudel kooskõlas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. 

Tagada tuleb tegeliku ja õigeaegse 

kohtuliku kontrolli õigus. 

2. Lõppkasutajate juurdepääsuga 

teenustele ja rakendustele elektroonilise 

side võrkude kaudu ning nende rakenduste 

ja teenuste kasutamisega seonduvaid 

liikmesriikide võetavaid meetmeid, mis 

võivad piirata hartas tunnustatud 

põhiõiguste või -vabaduste kasutamist, 

võib kehtestada üksnes juhul, kui need on 

seadusega ette nähtud ja austavad 

kõnealuseid õigusi ja vabadusi, on 

asjakohased, proportsionaalsed ja 

vajalikud, ning vastavad tegelikult liidu 

tunnustatud üldist huvi pakkuvatele 

eesmärkidele või vajadusele kaitsta teiste 

isikute õigusi ja vabadusi kooskõlas harta 

artikli 52 lõikega 1 ning liidu õiguse 

üldpõhimõtetega, sh õigusega tõhusale 

õiguskaitsele ja nõuetekohasele 

menetlusele. Seega võib nimetatud 

meetmeid võtta üksnes nõuetekohaselt 

järgides süütuse presumptsiooni põhimõtet 

ja austades õigust eraelu puutumatusele. 

Tagada tuleb eelnev, õiglane ja erapooletu 

menetlus, sh asjaomase isiku või 

asjaomaste isikute õigus olla ära kuulatud, 

kohaldades asjakohaseid tingimusi ja 

menetluskorda nõuetekohaselt põhjendatud 

kiireloomulistel juhtudel kooskõlas 

hartaga. Tagada tuleb tegeliku ja õigeaegse 

kohtuliku kontrolli õigus. 

 

Muudatusettepanek  163 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 93 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid ei kehtesta kooskõlas 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta 

artiklitega 7, 8 ja 11 ning artikli 52 

lõikega 1 elektroonilise side vahendeid 

puudutavat kohustust säilitada üldiselt ja 

vahet tegemata kõikide abonentide ja 
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registreeritud kasutajate kõik 

liiklusandmed ja asukohaandmed. 

 

Muudatusettepanek  164 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 94 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui käesolevas jaotises ei ole sätestatud 

teisiti, ei säilita ega kehtesta liikmesriigid 

oma riigisiseses õiguses selliseid 

lõppkasutajate kaitse eeskirju, milles 

käsitletakse käesoleva jaotisega hõlmatud 

küsimusi ning mis erinevad käesoleva 

jaotisega kehtestatust, sealhulgas 

rangemaid ega vähem rangeid eeskirju, 

millega tagataks kaitse erinev tase. 

Kui käesolevas jaotises ei ole sätestatud 

teisiti, ei säilita ega kehtesta liikmesriigid 

oma riigisiseses õiguses selliseid 

lõppkasutajate kaitse eeskirju või üldloa 

tingimusi, milles käsitletakse käesoleva 

jaotisega hõlmatud küsimusi ning mis 

erinevad käesoleva jaotisega kehtestatust, 

sealhulgas rangemaid ega vähem rangeid 

eeskirju, millega tagataks kaitse erinev 

tase. 

 

Muudatusettepanek  165 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 –1. Käesolevas artiklis kehtestatud 

teabele esitatavad nõuded, sealhulgas 

lepingu kokkuvõte, moodustavad lepingu 

lahutamatu osa ja täiendavad direktiivis 

2011/83/EL sätestatud teabele esitatavaid 

nõudeid. Liikmesriigid tagavad, et 

asjaomases artiklis osutatud teave on 

esitatud selgel, arusaadaval ja kergesti 

kättesaadaval kujul. Tarbija või muude 

lõppkasutajate taotluse alusel esitatakse 

ka teabe koopia püsival andmekandjal ja 

puudega lõppkasutajale kättesaadavas 

vormingus. 
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Muudatusettepanek  166 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Enne kui leping või mõni vastav 

pakkumine on tarbija jaoks siduvaks 

muutunud, esitavad muude üldkasutatavate 

elektroonilise side teenuste kui numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste pakkujad 

selgel ja arusaadaval viisil direktiivi 

2011/83/EL artiklite 5 ja 6 kohaselt 

nõutava teabe, olenemata mis tahes tehtava 

makse summast, ning järgmise teave: 

1. Enne kui leping või mõni vastav 

pakkumine, mille suhtes kohaldatakse tasu, 

on tarbija jaoks siduvaks muutunud, 

esitavad muude üldkasutatavate 

internetiühenduse teenuste, numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste ja 

ringhäälingu jaoks kasutatavate 

ülekandeteenuste pakkujad vajaduse 

korral tarbijale järgmise teabe, kui selline 

teave puudutab nende pakutavat teenust. 

 

Muudatusettepanek  167 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) miinimumteenuse 

kvaliteeditasemed, kui miinimumteenuseid 

pakutakse, ning vastavalt suunistele, mille 

BEREC võtab vastu pärast konsulteerimist 

sidusrühmadega ja tihedas koostöös 

komisjoniga, järgmine teave: 

i) miinimumteenuse 

kvaliteeditasemed, kui miinimumteenuseid 

pakutakse, ning vastavalt suunistele, mille 

BEREC võtab kooskõlas artikli 97 lõikega 

2 vastu pärast konsulteerimist 

sidusrühmadega ja tihedas koostöös 

komisjoniga, järgmine teave: 

– internetiühenduse teenuste puhul: 

vähemalt latentsusaeg, värin, paketikadu, 

– internetiühenduse teenuste puhul: 

vähemalt latentsusaeg, värin, paketikadu, 

– üldkasutatavate numbripõhiste 

isikutevahelise side teenuste puhul: 

vähemalt esialgse ühenduse loomise aeg, 

tõrgete esinemise tõenäosus, kõnesignaali 

edastamise viivitused ning 

– üldkasutatavate isikutevahelise side 

teenuste puhul: vähemalt esialgse ühenduse 

loomise aeg, tõrgete esinemise tõenäosus, 

kõnesignaali edastamise viivitused 

kooskõlas käesoleva direktiivi IX lisaga 
ning 

– muude teenuste puhul, mis ei ole 

internetiühenduse teenused määruse 

2015/2120/EÜ artikli 3 lõike 5 tähenduses: 

konkreetsed tagatavad 

kvaliteediparameetrid, 

– muude teenuste puhul, mis ei ole 

internetiühenduse teenused määruse 

2015/2120/EÜ artikli 3 lõike 5 tähenduses: 

konkreetsed tagatavad 

kvaliteediparameetrid, 

 Kui teenuse kvaliteedi miinimumtaset ei 
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pakuta, tuleb see ära märkida. 

 

Muudatusettepanek  168 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) piiramata lõppkasutajate õigust 

kasutada neile sobivaid 

telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmeid 

kooskõlas määruse 2015/2120/EÜ artikli 3 

lõikega 1, kõik teenuseosutaja kehtestatud 

piirangud tarnitud 

telekommunikatsioonivõrgu lõppseadme 

kasutamisele; 

ii) piiramata lõppkasutajate õigust 

kasutada neile sobivaid 

telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmeid 

kooskõlas määruse 2015/2120/EÜ artikli 3 

lõikega 1, kõik teenuseosutaja kehtestatud 

tasud ja piirangud tarnitud 

telekommunikatsioonivõrgu lõppseadme 

kasutamisele ning vajaduse korral lühike 

tehniline teave tarbija valitud seadme 

nõuetekohaseks toimimiseks; 

 

Muudatusettepanek  169 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) võimalikud hüvitised ja 

tagasimakse kord juhul, kui teenuse 

kvaliteet ei vasta kokkulepitule; 

b) võimalikud hüvitised ja 

tagasimakse kord, sealhulgas vajaduse 

korral selge viide tarbijate 

seaduspärastele õigustele, kui teenuse 

kvaliteet ei vasta kokkulepitule või kui 

teadaolevate tarkvara või riistvara 

turvaohtude tõttu, mille jaoks on tootja või 

arendaja väljastanud parandused ja 

teenusepakkuja ei ole neid kohaldanud 

ega võtnud muid asjakohaseid 

vastumeetmeid, leiab aset 

teenuseosutajale teada antud 

turvaintsident; 

 

Muudatusettepanek  170 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) hinnateabe osana: c) hinnateabe ja tasu käsitleva teabe 

osana: 

 

Muudatusettepanek  171 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) lepingukohaste tariifikavade 

üksikasjad ning vajaduse korral 

arveldusperioodi hulka arvatud andmeside 

maht (MB, minutid, SMSid) ja täiendavate 

sideühikute hind, 

i) lepingukohaste spetsiifilise 

tariifikava või tariifikavade üksikasjad 

ning iga sellise tariifikava jaoks 

pakutavate teenuste liigid, sealhulgas 
vajaduse korral arveldusperioodi hulka 

arvatud andmeside maht (MB, minutid, 

SMSid) ja täiendavate sideühikute hind, 

 

Muudatusettepanek  172 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i a) eelnevalt määratletud andmeside 

mahuga tariifikava või -kavade puhul 

tarbija võimalus lükata edasi mis tahes 

kasutamata mahtu eelnevast 

arveldusperioodist kuni järgmise 

arveldusperioodini, kui selline võimalus 

on lepingus ette nähtud; 

 

Muudatusettepanek  173 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i b) vahendid, et tagada arvete 

läbipaistvus ja jälgida tarbimise taset, 
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Muudatusettepanek  174 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i c) piiramata määruse 2016/679 

artikli 13 kohaldamist, teave selle kohta, 

milliseid isikuandmeid vajatakse enne 

teenuse osutamist või kogutakse teenuse 

osutamise raames; 

 

Muudatusettepanek  175 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i v 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iv) müügijärgse hoolduse ja 

hooldustasude üksikasjad ning 

iv) müügijärgse teeninduse, hoolduse 

ja klienditoe teenuse ja hooldustasude 

üksikasjad ning 

 

Muudatusettepanek  176 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) kõik teenusepakkuja vahetamise 

ning numbrite ja muude kontaktandmete 

liikuvusega seotud kulud, sealhulgas 

kompensatsiooni- ja tagasimaksekord, 

mida kohaldatakse teenusepakkuja 

vahetamisel tekkivate viivituste või 

kuritarvituste korral, 

ii) teenusepakkuja vahetamise ning 

numbrite ja muude kontaktandmete 

liikuvusega seotud mistahes kord ja kulud, 

sealhulgas kompensatsiooni- ja 

tagasimaksekord, mida kohaldatakse 

teenusepakkuja vahetamisel tekkivate 

viivituste või kuritarvituste korral, 

 

Muudatusettepanek  177 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii) kõik lepingu ennetähtaegse 

lõpetamisega kaasnevad kulud, sealhulgas 

lõppseadmega seotud tagasinõudmiskulud 

ja muud soodustused, 

iii) kõik lepingu ennetähtaegse 

lõpetamisega kaasnevad kulud, sealhulgas 

teave lõppseadme vabastamise kohta ja 
lõppseadmega seotud tagasinõudmiskulud, 

 

Muudatusettepanek  178 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iv 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iv) teenuspakettide puhul paketi või 

selle osade lõpetamise tingimused, 

iv) teenuspakettide puhul vajaduse 

korral paketi või selle osade lõpetamise 

tingimused, 

 

Muudatusettepanek  179 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) artikli 25 kohase vaidluste 

lahendamise menetluse algatamise viisid; 

f) artikli 25 kohase vaidluste, 

sealhulgas riigisiseste ja piiriüleste 

vaidluste lahendamise menetluse 

algatamise viisid; 

 

Muudatusettepanek  180 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 2 – taane 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– tehnilisest teostamatusest tingitud 

piirangud seoses juurdepääsuga 

hädaabiteenustele ja/või teabega helistaja 

asukoha kohta; 

– tehnilisest teostamatusest tingitud 

piirangud seoses juurdepääsuga 

hädaabiteenustele ja/või teabega helistaja 

asukoha kohta ulatuses, milles teenus 

võimaldab lõppkasutajatel teha 

riigisiseseid kõnesid numbrile siseriiklikus 

telefoninumeratsiooniplaanis; 
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Muudatusettepanek  181 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka 

lõppkasutajatest mikro- või 

väikeettevõtjate suhtes, välja arvatud juhul, 

kui nad on sõnaselgelt nõustunud täielikult 

või osaliselt loobuma kõnealuste sätete 

kohaldamisest. 

3. Lõikeid 1, 2 ja 6 kohaldatakse ka 

lõppkasutajatest mikro- või 

väikeettevõtjate ja 

mittetulundusühenduste suhtes, välja 

arvatud juhul, kui nad on selge sõnaga 

nõustunud täielikult või osaliselt loobuma 

kõnealuste sätete kohaldamisest. 

 

Muudatusettepanek  182 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. BEREC esitab [12 kuud pärast 

jõustumist] otsuse lepingu kokkuvõtliku 

vormi kohta, kus nimetatakse teabele 

esitatavate nõuete põhielemendid vastavalt 

lõigetele 1 ja 2. Kõnealused põhielemendid 

hõlmavad vähemalt kogu teavet järgmise 

kohta: 

5. Pärast BERECiga konsulteerimist 

võtab komisjon hiljemalt [12 kuud pärast 

jõustumist] vastu lepingu kokkuvõtliku 

vormi, kus nimetatakse teabele esitatavate 

nõuete põhielemendid vastavalt lõigetele 1 

ja 2. Kõnealused põhielemendid hõlmavad 

vähemalt kokkuvõtlikku teavet järgmise 

kohta: 

(a) teenusepakkuja nimi ja aadress, (a) teenusepakkuja nimi, aadress ja 

kontaktandmed võimaliku kaebuse 

esitamiseks, kui need on erinevad; 

(b) iga osutatava teenuse 

põhiomadused, 

(b) iga osutatava teenuse 

põhiomadused, 

(c) vastavad hinnad, (c) vastavad hinnad, 

(d) lepingu kestus ning selle 

pikendamise ja lõpetamise tingimused, 

(d) lepingu kestus ning selle 

pikendamise ja lõpetamise tingimused, 

(e) puuetega lõppkasutajatele suunatud 

toodete ja teenuste osa, 

(e) puuetega lõppkasutajatele suunatud 

toodete ja teenuste osa, 

(f) internetiühenduse teenuse puhul 

määruse (EL) 2015/2120 artikli 4 lõike 1 

kohaselt nõutav teave. 

(f) internetiühenduse teenuse puhul 

määruse (EL) 2015/2120 artikli 4 lõike 1 

kohaselt nõutav teave. 
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 Vormi pikkus ei ületa ühte A4 lehekülge. 

See peab olema kergesti loetav. Kui üks 

leping hõlmab mitut erinevat teenust, 

võivad vajalikud olla täiendavad 

leheküljed, kuid dokumendi kogupikkus 

on piiratud kolme leheküljega. 

 Komisjon võib vastu võtta rakendusakti, 

milles täpsustatakse käesolevas lõikes 

osutatud vormi. Kõnealune rakendusakt 

võetakse vastu artikli 110 lõikes 4 

osutatud kontrollimenetluse kohaselt. 

Teenusepakkujad, kelle suhtes on 

kehtestatud lõigete 1–4 kohased 

kohustused, täidavad nõuetekohaselt 

lepingu kokkuvõtliku vormi nõutava 

teabega ning esitavad selle enne lepingu 

sõlmimist tarbijatele ning mikro- ja 

väikeettevõtjatele. Lepingu kokkuvõttest 

saab lepingu lahutamatu osa. 

Teenusepakkujad, kelle suhtes on 

kehtestatud lõigete 1–4 kohased 

kohustused, täidavad nõuetekohaselt 

lepingu kokkuvõtliku vormi kohaldatava 

teabega ning esitavad selle tarbijatele, 

mikro- ja väikeettevõtjatele ning 

mittetulundusühendustele vajaduse korral 

enne lepingu sõlmimist või kui see ei ole 

võimalik, siis hiljem ilma põhjendamatu 

viivitamiseta. 

 

Muudatusettepanek  183 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Internetiühenduse teenuste ja 

üldkasutatavate numbripõhiste 

isikutevahelise side teenuste osutajad 

pakuvad lõppkasutajatele vahendi kõigi 

nende teenuste kasutuse jälgimiseks ja 

kontrollimiseks, mille kohta esitatakse arve 

kas tarbitud aja või andmemahu põhjal. 

Vahend hõlmab juurdepääsu õigeaegsele 

teabele tariifikavas sisalduvate teenuste 

tarbimise taseme kohta. 

6. Internetiühenduse teenuste ja 

üldkasutatavate numbripõhiste 

isikutevahelise side teenuste osutajad 

pakuvad tarbijatele vahendi kõigi nende 

teenuste kasutuse jälgimiseks ja 

kontrollimiseks, mille kohta esitatakse arve 

kas tarbitud aja või andmemahu põhjal. 

Vahend hõlmab juurdepääsu õigeaegsele 

teabele tariifikavas sisalduvate teenuste 

tarbimise taseme kohta. Internetiühenduse 

teenuste ja üldkasutatavate numbripõhiste 

isikutevahelise side teenuste osutajad 

annavad tarbijatele nõu oma teenuste 

parimate tariifide kohta nende taotluse 

korral ja hiljemalt kolm kuud enne 

lepingu tähtaja lõppemist. 
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Muudatusettepanek  184 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Et tagada tarbijakaitse kõrgem 

tase käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 

sätestatud teabele kehtestatavate nõuete 

osas, võivad liikmesriigid säilitada või 

kehtestada oma siseriiklikus õiguses 

täiendavad nõuded, mida kohaldatakse 

internetiühenduse teenuste ja 

numbripõhise isikutevahelise side 

teenuste ning ringhäälingu jaoks 

kasutatavate ülekandeteenuste suhtes. 

Liikmesriigid võivad ka säilitada või 

kehtestada oma siseriiklikus õiguses 

sätted, et ajutiselt hoida ära asjaomase 

teenuse kasutamist, kui see ületab 

rahalise või andmemahu ülempiiri, mille 

määrab kindlaks pädev asutus.  

 

Muudatusettepanek  185 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 96 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riikide reguleerivad asutused 

tagavad, et üldkasutatavaid elektroonilise 

side teenuseid, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuseid, pakkuvad 

ettevõtjad või riikide reguleerivad 

asutused ise avaldavad VIII lisas osutatud 

teabe selgel, arusaadaval ja kergesti 

kättesaadaval kujul. Riikide reguleerivad 

asutused võivad määrata lisanõuded selle 

kohta, millises vormis tuleb selline teave 

avaldada. 

1. Kui asjaomaste teenuste suhtes 

kohaldatakse tingimusi, tagavad riikide 

reguleerivad asutused, et 

internetiühenduse pakkujad, 

üldkasutatavate isikutevahelise side 

teenuste ja ringhäälingu jaoks 

kasutatavate ülekandeteenuste pakkujad 
avaldavad VIII lisas osutatud teabe selgel, 

arusaadaval, masinloetaval ja kergesti 

kättesaadaval kujul, sealhulgas eelkõige 

puuetega lõppkasutajatele. Seda teavet 

ajakohastatakse pidevalt. Riikide 

reguleerivad asutused võivad säilitada või 

kehtestada siseriiklikes õigusaktides 

täiendavaid nõudeid seoses käesolevas 

lõikes ette nähtud läbipaistvuse nõudega. 
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Muudatusettepanek  186 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 96 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riikide reguleerivad asutused tagavad, et 

lõppkasutajatel on tasuta juurdepääs 

vähemalt ühele sõltumatule 

võrdlusvahendile, mis võimaldab neil 

võrrelda ja hinnata erinevate 

üldkasutatavate elektroonilise side 
teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste, hindu, tariife 

ja teenuse osutamise kvaliteeti. 

Riikide reguleerivad asutused tagavad, et 

lõppkasutajatel on tasuta juurdepääs 

vähemalt ühele sõltumatule 

võrdlusvahendile, mis võimaldab neil 

võrrelda ja hinnata erinevate 

internetiühenduse teenuste ja 

üldkasutatavate numbripõhiste 
isikutevahelise side teenuste hindu ja 

tariife ning vajaduse korral teenuse 

osutamise kvaliteeti iseloomustavaid 

indikatiivseid andmeid. 

 

Muudatusettepanek  187 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 96 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) selgelt avaldama oma omanikud ja 

operaatorid; 

(b) selgelt avaldama võrdlusvahendi 

omanikud ja operaatorid; 

 

Muudatusettepanek  188 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 96 – lõige 2 – lõik 2 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) sisaldama hindu, tariife ja teenuse 

osutamise kvaliteeti nii ettevõtjatest 

lõppkasutajatele kui ka tarbijatest 

lõppkasutajatele. 

 

Muudatusettepanek  189 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 96 – lõige 2 – lõik 3 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Punktides a–g sätestatud nõudeid täitvad 

võrdlusvahendid sertifitseeritakse taotluse 

korral riikide reguleerivate asutuste poolt. 

Kolmandatel isikutel on õigus kasutada 

üldkasutatavaid elektroonilise side 

teenuseid, välja arvatud numbrivaba 
isikutevahelise side teenuseid, pakkuvate 

ettevõtjate avaldatud teavet tasuta, selleks 

et sellised sõltumatud võrdlusvahendid 

kättesaadavaks teha. 

Punktides a–g sätestatud nõudeid täitvad 

võrdlusvahendid sertifitseeritakse vahendi 

pakkuja taotluse korral riikide 

reguleerivate asutuste poolt. Kolmandatel 

isikutel on õigus kasutada 

internetiühenduse teenuste või 

üldkasutatavate numbripõhiste 
isikutevahelise side teenuste pakkujate 

avaldatud teavet tasuta ja avatud 

andmevormingus, selleks et sellised 

sõltumatud võrdlusvahendid 

kättesaadavaks teha. 

 

Muudatusettepanek  190 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 96 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid võivad nõuda, et 

internetiühenduse teenuseid või 

üldkasutatavaid numbripõhiseid 
isikutevahelise side teenuseid osutavad 

ettevõtjad edastavad olemasolevatele ja 

uutele lõppkasutajatele üldist huvi 

pakkuvat tasuta teavet vajaduse korral 

samade vahendite kaudu, mida ettevõtjad 

lõppkasutajatega suhtlemiseks tavaliselt 

kasutavad. Sellisel juhul esitavad 

asjaomased riigiasutused selle üldist huvi 

pakkuva teabe standardsel kujul ja see 

käsitleb muu hulgas järgmisi teemasid: 

3. Liikmesriigid võivad nõuda, et nii 

riigiasutused kui ka internetiühenduse 

teenuste, üldkasutatavate numbripõhiste 
isikutevahelise side teenuste või mõlemate 

pakkujad edastavad olemasolevatele ja 

uutele lõppkasutajatele üldist huvi 

pakkuvat tasuta teavet vajaduse korral 

samade vahendite kaudu, mida nad 

lõppkasutajatega suhtlemiseks tavaliselt 

kasutavad. Sellisel juhul esitavad 

asjaomased riigiasutused selle üldist huvi 

pakkuva teabe standardsel kujul ja see 

käsitleb muu hulgas järgmisi teemasid: 

 

Muudatusettepanek  191 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 96 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kõige levinumad viisid 

internetiühenduse teenuste ja 

üldkasutatavate numbripõhiste 

(a) kõige levinumad viisid 

internetiühenduse teenuste ja 

üldkasutatavate numbripõhiste 
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isikutevahelise side teenuste kasutamiseks 

ebaseaduslikuks tegevuseks või kahjuliku 

sisu levitamiseks, eelkõige kui see võib 

ohustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, 

sealhulgas autoriõiguste ja nendega seotud 

õiguste rikkumine, ning sellise tegevuse 

õiguslikud tagajärjed ning  

isikutevahelise side teenuste kasutamiseks 

ebaseaduslikuks tegevuseks või kahjuliku 

sisu levitamiseks, eelkõige kui see võib 

ohustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, 

sealhulgas andmekaitseõiguste, 

autoriõiguste ja nendega seotud õiguste 

rikkumine, ning sellise tegevuse õiguslikud 

tagajärjed ning 

 

Muudatusettepanek  192 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 97 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riikide reguleerivad asutused 

võivad nõuda, et internetiühenduse 

teenuste ja üldkasutatavate numbripõhiste 

isikutevahelise side teenuste pakkujad 

avaldaksid lõppkasutajatele põhjalikud, 

võrreldavad, usaldusväärsed, 

kasutajasõbralikud ja ajakohastatud 

andmed oma teenuste kvaliteedi kohta ning 

puuetega lõppkasutajatele samaväärse 

juurdepääsu tagamiseks võetud meetmete 

kohta. See teave esitatakse taotluse korral 

enne avaldamist riigi reguleerivale 

asutusele. 

1. Riikide reguleerivad asutused 

võivad nõuda, et internetiühenduse 

teenuste ja üldkasutatavate isikutevahelise 

side teenuste pakkujad avaldaksid 

lõppkasutajatele põhjalikud, võrreldavad, 

usaldusväärsed, kasutajasõbralikud ja 

ajakohastatud andmed oma teenuste 

kvaliteedi kohta pakutava teenuse 

kvaliteedi miinimumtaseme ulatuses ning 

puuetega lõppkasutajatele samaväärse 

juurdepääsu tagamiseks võetud meetmete 

kohta. See teave esitatakse taotluse korral 

enne avaldamist riigi reguleerivale 

asutusele. Sellised teenuse kvaliteedi 

tagamise meetmed peavad olema 

kooskõlas määrusega (EL) nr 2015/2120. 

 Üldkasutatavad isikutevahelise side 

teenuse pakkujad teavitavad tarbijaid 

sellest, kui osutatavate teenuste kvaliteet 

sõltub mistahes välistest teguritest, nagu 

signaali edastamise kontroll või 

internetiühendus. 

 

Muudatusettepanek  193 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 97 – lõige 2 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

BEREC võtab [18 kuud pärast jõustumist] 

pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 

tihedas koostöös komisjoniga vastu 

suunised asjakohaste teenusekvaliteedi 

parameetrite, sealhulgas puuetega 

lõppkasutajate jaoks oluliste parameetrite, 

kohaldatavate mõõtmismeetodite, 

avaldatava teabe sisu ja vormi ning 

kvaliteedi sertifitseerimise mehhanismide 

kohta, et aidata kaasa käesoleva lõike 

järjekindlale kohaldamisele. 

BEREC võtab [18 kuud pärast jõustumist] 

pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja 

tihedas koostöös komisjoniga vastu 

suunised, milles kirjeldatakse 

üksikasjalikult asjakohaseid 
teenusekvaliteedi parameetreid, sealhulgas 

puuetega lõppkasutajate jaoks olulisi 

parameetreid, kohaldatavaid 

mõõtmismeetodeid, avaldatava teabe sisu 

ja vormi ning kvaliteedi sertifitseerimise 

mehhanisme, et aidata kaasa käesoleva 

lõike ja IX lisa järjekindlale 

kohaldamisele. 

Selgitus 

Tehnilised parandused. 

 

Muudatusettepanek  194 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 98 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et lepingu 

lõpetamise tingimused ja kord ei mõjutaks 

teenuseosutaja vahetamisest loobuma ning 

et tarbijate ja üldkasutatavaid 

elektroonilise side teenuseid, välja arvatud 

numbrivaba isikutevahelise side 

teenuseid, pakkuvate ettevõtjate vahel 

sõlmitavad lepingud ei näeks ette lepingu 

esialgset kohustusperioodi, mille kestus 

oleks üle 24 kuu. Liikmesriigid võivad 

lepingu esialgseks kohustusperioodiks 

kehtestada või säilitada lühema 

maksimaalse kestuse. 

1. Liikmesriigid tagavad, et lepingu 

lõpetamise tingimused ja kord ei mõjutaks 

teenuseosutaja vahetamisest loobuma ning 

et tarbijate ja üldkasutatavate 

internetiühenduse teenuste, 

numbripõhiste isikutevahelise side 

teenuste ja ringhäälingu jaoks 

kasutatavate ülekandeteenuste pakkujate 
vahel sõlmitavad lepingud ei näeks ette 

lepingu esialgset kohustusperioodi, mille 

kestus oleks üle 24 kuu. Liikmesriigid 

võivad lepingu kohustusperioodiks 

kehtestada või säilitada lühema 

maksimaalse kestuse. Samuti võivad 

liikmesriigid nõuda, et teenusepakkujad 

pakuksid tarbijatele võimalust sõlmida 

leping, mille maksimaalne kestus on 12 

kuud või vähem. 

Käesolevat lõiget ei kohaldata 

järelmaksulepingu kestuse suhtes, mil 

Käesolevat lõiget ei kohaldata 

järelmaksulepingu kestuse suhtes, mil 



 

PE602.838v03-00 114/145 AD\1133855ET.docx 

ET 

tarbija on eraldi lepinguga nõustunud 

tasuma osamakseid füüsilise ühenduse 

kasutuselevõtu eest. 

tarbija on eraldi lepinguga nõustunud 

tasuma osamakseid ülikiirete võrkudega 

loodava füüsilise ühenduse kasutuselevõtu 

eest. Järelmaksuleping füüsilise ühenduse 

kasutuselevõtuks ei hõlma lõppseadmeid 

ega internetiühenduse teenuse seadmeid, 

nagu ruuter või modem, ning ei takista 

tarbijaid kasutamast käesoleva artikli 

kohaseid õigusi. 

 

Muudatusettepanek  195 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 98 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui leping või riigisisene õigus 

näeb ette tähtajalise lepingu automaatse 

pikendamise, tagab liikmesriik, et pärast 

esialgse perioodi lõppemist ning välja 

arvatud juhul, kui tarbija on sõnaselgelt 

nõustunud lepingu pikendamisega, on 

tarbijatel õigus leping lõpetada mis tahes 

ajal ühekuulise etteteatamistähtajaga ja 

lisakuludeta, v.a etteteatamistähtaja jooksul 

teenuse osutamisest tulenevad kulud. 

2. Kui leping või riigisisene õigus 

näeb ette tähtajalise lepingu automaatse 

pikendamise, tagab liikmesriik, et pärast 

asjaomast automaatset pikendamist on 

tarbijal õigus leping lõpetada mis tahes 

ajal maksimaalselt ühekuulise 

etteteatamistähtajaga ja lisakuludeta, v.a 

etteteatamistähtaja jooksul teenuse 

saamisega kaasnevad tasud. Enne lepingu 

automaatset pikendamist teavitab teenuse 

osutaja tarbijat selgelt esialgse 

lepinguperioodi lõppemisest ja lepingu 

lõpetamise viisidest, kui seda taotletakse. 

Teenuse osutaja kasutab selleks samu 

vahendeid, mille abil ta tarbijatega 

tavapäraselt suhtleb. 

 

Muudatusettepanek  196 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 98 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka 

lõppkasutajatest mikro- ja väikeettevõtjate 

või mittetulundusühenduste suhtes, välja 

arvatud juhul, kui nad on selge sõnaga 

nõustunud loobuma kõnealuste sätete 
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kohaldamisest. 

 

Muudatusettepanek  197 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 98 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõppkasutajal on õigus lõpetada 

leping lisakuludeta pärast seda, kui talle on 

teatatud üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste, pakkuja 

kavandatud lepingutingimuste muutmisest, 

välja arvatud juhul, kui kavandatud 

muudatused on üksnes lõppkasutaja 

huvides või kui need on hädavajalikud 

õiguslike või regulatiivsete muudatuste 

rakendamiseks. Teenusepakkujad 

teavitavad lõppkasutajaid igast sellisest 

muudatusest vähemalt kuu aega ette ja 

teavitavad neid samal ajal õigusest leping 

lisakuludeta lõpetada, kui uued tingimused 

ei ole neile vastuvõetavad. Liikmesriigid 

tagavad, et selline teavitus esitatakse selgel 

ja arusaadaval viisil püsival andmekandjal 

ning lõppkasutaja poolt lepingu 

sõlmimisel valitud vormis. 

3. Lõppkasutajal on õigus lõpetada 

leping lisakuludeta pärast seda, kui talle on 

teatatud internetiühenduse teenuste, 

üldkasutatavate numbripõhiste 

isikutevahelise side teenuste ja 

ringhäälingu jaoks kasutatavate 

ülekandeteenuste pakkuja kavandatud 

lepingutingimuste muutmisest, välja 

arvatud juhul, kui kavandatud muudatused 

on üksnes lõppkasutaja huvides või puhtalt 

tehnilist laadi ja need ei mõjuta 

lõppkasutajat või kui need on 

hädavajalikud õiguslike või regulatiivsete 

muudatuste rakendamiseks. 

Teenusepakkujad teavitavad lõppkasutajaid 

igast lepingutingimuste muudatusest 

vähemalt kuu aega ette ja teavitavad neid 

samal ajal õigusest leping lisakuludeta 

lõpetada, kui uued tingimused ei ole neile 

vastuvõetavad. Liikmesriigid tagavad, et 

selline teavitus esitatakse selgel ja 

arusaadaval viisil püsival andmekandjal 

samade vahendite kaudu, mida pakkuja 

tarbijatega suhtlemiseks tavaliselt 

kasutab. 

 

Muudatusettepanek  198 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 98 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Elektroonilise side teenuse 

tegeliku jõudluse pidevat või korrapärast 

märkimisväärset erinemist sellest 

jõudlusest, millele on viidatud lepingus, 

käsitatakse tarbijale liidu ja siseriikliku 
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õiguse kohaselt kättesaadavate 

õiguskaitsevahendite kindlaksmääramisel 

jõudlust käsitlevate nõuete 

täitmatajätmisena, hõlmates õigust 

lõpetada leping ilma mistahes kuludeta. 

 

Muudatusettepanek  199 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 98 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui üldkasutatavat elektroonilise 

side teenust käsitleva lepingu 

ennetähtaegne lõpetamine lõppkasutaja 

poolt on käesoleva direktiivi, liidu õiguse 

muude sätete või riigisisese õiguse kohaselt 

võimalik, ei saa lõppkasutajalt nõuda 

hüvitist muu eest kui selliste subsideeritud 

seadmete pro rata temporis väärtuse eest, 

mis olid lepinguga seotud selle sõlmimisel, 

ning pro rata temporis põhimõttel 

hüvitamist muude soodustuste eest, mis 

olid sellisena esitatud lepingu sõlmimisel. 

Teenusepakkuja kaotab tasuta kõik 

lõppseadmete muudes võrkudes kasutamise 

piirangud hiljemalt nimetatud hüvitise 

maksmisel. 

4. Kui lõppkasutajal on käesoleva 

direktiivi, liidu õiguse muude sätete või 

riigisisese õiguse kohaselt õigus lõpetada 

üldkasutatavate internetiühenduse 

teenuste, numbripõhise isikutevahelise 

side teenuse ja ringhäälingu jaoks 

kasutatavate ülekandeteenuste leping 

enne kokkulepitud kehtivusaja lõppemist, 

ei või lõppkasutajalt nõuda trahvi ega 

hüvitist, välja arvatud kasutatavate 

subsideeritud lõppseadmete eest. Kui 

lõppkasutaja otsustab endale jätta 

lõppseadmed, mis olid lepinguga seotud 

selle sõlmimisel, ei tohi nende eest nõutav 

hüvitis ületada seadmete pro rata temporis 

väärtust lepingu sõlmimise hetkel või kuni 

lepingu lõppemiseni maksta jäänud osa 

teenustasust, olenevalt sellest, kumb 

summa on väiksem. Liikmesriigid võivad 

valida hüvitise määra arvutamiseks teisi 

meetodeid, kui see määr on võrdne 

eespool arvutatud hüvitisega või sellest 

väiksem. Teenusepakkuja kaotab tasuta 

kõik lõppseadmete muudes võrkudes 

kasutamise piirangud hiljemalt nimetatud 

hüvitise maksmisel. Liikmesriigid võivad 

käesoleva lõikega seonduvalt vastu võtta 

või säilitada täiendavaid nõudeid, et 

tagada kõrgem tarbijakaitse tase. 

 

Muudatusettepanek  200 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 99 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Internetiühenduse teenuste pakkujat 

vahetades esitavad asjaomased 

teenusepakkujad lõppkasutajale asjakohase 

teabe enne vahetamisprotsessi ja selle 

jooksul ning tagavad teenuse katkematuse. 

Vastuvõttev teenusepakkuja tagab, et 

teenuse aktiveerimine leiab aset 

lõppkasutajaga kokku lepitud kuupäeval. 

Üleandev teenusepakkuja jätkab teenuste 

osutamist samadel tingimustel kuni 

vastuvõtva teenusepakkuja teenuste 

aktiveerimiseni. Teenuse katkemine 

teenusepakkuja vahetamise protsessi ajal ei 

ületa üht tööpäeva. 

1. Internetiühenduse teenuste pakkujat 

vahetades esitavad asjaomased 

teenusepakkujad lõppkasutajale asjakohase 

teabe enne vahetamisprotsessi ja selle 

jooksul ning tagavad teenuse katkematuse. 

Vastuvõttev teenusepakkuja juhib 

vahetusprotsessi, tagamaks, et teenuse 

aktiveerimine leiab aset lõppkasutajaga 

selgelt kokku lepitud kuupäeval ja aja 

jooksul. Üleandev teenusepakkuja jätkab 

teenuste osutamist samadel tingimustel 

kuni vastuvõtva teenusepakkuja teenuste 

aktiveerimiseni. Teenuse katkemine 

teenusepakkuja vahetamise protsessi ajal ei 

ületa üht tööpäeva, kui mõlemad 

teenusepakkujad kasutavad samu 

tehnoloogilisi vahendeid. Kui 

teenusepakkujad kasutavad erinevaid 

tehnoloogilisi vahendeid, püüavad nad 

piirata teenuse katkemise perioodi 

teenusepakkuja vahetamise protsessi ajal 

ühele tööpäevale, välja arvatud juhul, kui 

pikem ajavahemik, mis ei ületa kaht 

tööpäeva, on nõuetekohaselt põhjendatud. 

Riikide reguleerivad asutused tagavad 

teenusepakkuja vahetamise protsessi 

tõhususe. 

Riikide reguleerivad asutused tagavad 

teenusepakkuja vahetamise protsessi 

tõhususe ja lihtsuse. 

 

Muudatusettepanek  201 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 99 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et kõik riigi 

telefoninumeratsiooniplaanist numbri 

saanud lõppkasutajad võivad taotluse 

esitamise korral säilitada VI lisa C osa 

sätete kohaselt oma numbri(d) sellest 

olenemata, milline ettevõtja teenust osutab. 

2. Liikmesriigid tagavad, et kõigil 

riigi telefoninumeratsiooniplaanist numbri 

saanud lõppkasutajatel on õigus taotluse 

esitamise korral säilitada VI lisa C osa 

sätete kohaselt oma numbri(d) sellest 

olenemata, milline ettevõtja teenust osutab. 
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Muudatusettepanek  202 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 99 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui lõppkasutaja lõpetab 

teenusepakkujaga lepingu, säilib 

lõppkasutajal õigus viia number üle teise 

teenusepakkuja kuue kuu jooksul pärast 

lõpetamise kuupäeva, välja arvatud juhul, 

kui lõppkasutaja sellest õigusest loobub.  

 

Muudatusettepanek  203 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 99 – lõige 5 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Numbri teisaldamine ja sellele 

järgnev aktiveerimine toimub võimalikult 

lühikese aja jooksul. Igal juhul 

aktiveeritakse nende lõppkasutajate 

number, kes on sõlminud lepingu numbri 

üleviimiseks uue ettevõtja alla, ühe 

tööpäeva jooksul sellise lepingu 

sõlmimisest. 

5. Numbri teisaldamine ja sellele 

järgnev aktiveerimine toimub võimalikult 

lühikese aja jooksul. Igal juhul 

aktiveeritakse nende tarbijate number, kes 

on sõlminud lepingu numbri üleviimiseks 

uue ettevõtja alla, ühe tööpäeva jooksul 

kokkulepitud kuupäevast arvates. 

Üleandev teenusepakkuja jätkab teenuste 

osutamist samadel tingimustel kuni 

vastuvõtva teenusepakkuja teenuste 

aktiveerimiseni. 

 Käesolevat lõiget kohaldatakse ka 

lõppkasutajatest mikro- või 

väikeettevõtjate ja 

mittetulundusühenduste suhtes, välja 

arvatud juhul, kui nad on sõnaselgelt 

nõustunud täielikult või osaliselt loobuma 

kõnealuste sätete kohaldamisest. 

 

 

Muudatusettepanek  204 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 99 – lõige 5 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teenusepakkuja vahetamise ja numbri 

teisaldamise protsessi juhib vastuvõttev 

teenusepakkuja. Riigi reguleerivad 

asutused võivad kehtestada üleüldise 

teenusepakkuja vahetamise ja numbri 

teisaldamise protsessi, võttes arvesse 

lepinguid käsitlevaid riigisiseseid sätteid, 

tehnilist teostatavust ja vajadust jätkata 

lõppkasutajale teenuse osutamist. Ühelgi 

juhul ei ületa teenuse katkemine 

teisaldamise protsessi ajal üht tööpäeva. 

Numbri teisaldamise protsessi 

ebaõnnestumise korral taasaktiveerib 

üleandev teenusepakkuja lõppkasutaja 

numbri kuni numbri teisaldamise 

õnnestumiseni. Riigi reguleerivad 

asutused võtavad ka asjakohaseid 

meetmeid lõppkasutajate nõuetekohaseks 

teavitamiseks ja kaitse tagamiseks kogu 

teenuseosutaja vahetamise protsessi 

jooksul ja selleks, et teenuseosutajat ei 

vahetataks nende tahte vastaselt. 

5 a. Teenusepakkuja vahetamise ja 

numbri teisaldamise protsessi juhib 

vastuvõttev teenusepakkuja ja nii 

vastuvõttev kui ka üleandev 

teenusepakkuja teevad koostööd heas 

usus. Riigi reguleerivad asutused võivad 

kehtestada üleüldise teenusepakkuja 

vahetamise ja numbri teisaldamise 

protsessi, võttes arvesse lepinguid 

käsitlevaid riigisiseseid sätteid, tehnilist 

teostatavust ja vajadust jätkata 

lõppkasutajale teenuse osutamist. 

Võimaluse korral hõlmab see nõuet, et 

liikuvus teostatakse raadiolainete abil, 

välja arvatud juhul, kui lõppkasutaja 

palub teha teisiti. 

 Ühelgi juhul ei ületa teenuse katkemine 

teisaldamise protsessi ajal üht tööpäeva.  

 Lõppkasutajate lepingud üleandva 

teenusepakkujaga lõpetatakse 

automaatselt vahetusprotsessi sõlmimisel. 

Üleandvad teenusepakkujad hüvitavad 

ettemakstud teenuseid kasutavatele 

tarbijatele mistahes krediidi. Hüvitamise 

eest võib nõuda tasu ainult siis, kui see on 

lepingus ette nähtud. Tasu on 

proportsionaalne ja vastavuses üleandva 

teenusepakkuja tegelike kuludega hüvitise 

pakkumisel. Numbri või teenuse 

teisaldamise protsessi ebaõnnestumise 

korral taasaktiveerib üleandev 

teenusepakkuja lõppkasutaja numbri kuni 

numbri teisaldamise või teenusepakkuja 

vahetamise protsessi õnnestumiseni 

samadel tingimustel, mis lõppkasutajal oli 

enne teenusepakkuja vahetamise protsessi 

alustamist. Riigi reguleerivad asutused 

võtavad ka asjakohaseid meetmeid 

lõppkasutajate nõuetekohaseks 
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teavitamiseks ja kaitse tagamiseks kogu 

teenuseosutaja vahetamise ja numbri 

teisaldamise protsessi jooksul ja selleks, et 

teenuseosutajat ei vahetataks nende tahte 

vastaselt. 

 

Muudatusettepanek  205 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 99 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid tagavad, et nähakse 

ette asjakohased karistused ettevõtjatele, 

sealhulgas kohustus maksta 

lõppkasutajatele hüvitist, juhul kui 

teisaldamisega viivitatakse või kui 

teisaldamist ettevõtjate poolt või nende 

nimel kuritarvitatakse. 

6. Liikmesriigid tagavad, et nähakse 

ette asjakohased karistused ettevõtjatele, 

kui teisaldamisega viivitatakse või kui 

teisaldamist ettevõtjate poolt või nende 

nimel kuritarvitatakse. 

 

Muudatusettepanek  206 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 99 – lõige 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Liikmesriigid tagavad, et 

lõppkasutajatel on õigus saada 

teenuseosutajalt hüvitist, kui teisaldamise 

või vahetamisega viivitatakse või 

teisaldamist või vahetamist 

kuritarvitatakse. Miinimumhüvitis 

viivitamise eest on järgmine: 

 a)  kui teisaldamisega viivitatakse üle 

ühe või kahe tööpäeva, siis iga lisapäeva 

eest artikli 99 lõigetes 1 ja 5 ette nähtud 

summas; 

 b)  kui teenust ei ole üle [ühe 

tööpäeva], siis iga lisapäeva eest ette 

nähtud summa; 

 c)  kui teenuse aktiveerimisega 

viivitatakse, siis iga päeva eest, mis läheb 

üle kokkulepitud aktiveerimise päevast, 
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ning 

 d)  kui teenus osutamise ajast ei peeta 

kinni või see tühistatakse lühema 

etteteatamisega kui 24 tundi, siis täitmata 

teenindusaja eest ette nähtud summa. 

 Riikide reguleerivad asutused kehtestavad 

käesoleva lõike alusel tasutavad summad. 

 

Muudatusettepanek  207 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 99 – lõige 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 b. Lõikes 6 a osutatud hüvitis 

makstakse, arvates selle maha järgmisest 

arvest, sularahas, elektroonilise 

ülekandega või lõppkasutajaga 

kokkuleppe korral teenusevautšerites. 

 

Muudatusettepanek  208 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 99 – lõige 6 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 c. Lõige 6 a ei piira mis tahes õigust 

täiendavale hüvitisele riigisisese või liidu 

õiguse kohaselt. Liikmesriigid võivad 

kehtestada täiendavad eeskirjad, millega 

tagatakse, et iga lõppkasutaja, kes on 

saanud varalist või mittevaralist kahju 

käesoleva artikli kohaselt, võib taotleda ja 

saada hüvitist kantud kahju eest. Lõike 

6 a kohaselt makstava miinimumhüvitise 

võib asjaomasest hüvitisest maha arvata. 

Lõike 6 a kohase hüvitise maksmine ei 

takista vastuvõtval teenusepakkujal nõuda 

üleandvalt teenusepakkujalt asjakohasel 

juhul hüvitist. 
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Muudatusettepanek  209 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 100 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui lõppkasutajale pakutavasse 

teenuspaketti või teenuste ja kaupade 

paketti kuulub vähemalt üks üldkasutatav 

elektroonilise side teenus, välja arvatud 

numbrivaba isikutevahelise side teenus, 

kohaldatakse artiklit 95, artikli 96 lõiget 1, 

artiklit 98 ja artikli 99 lõiget 1 mutatis 

mutandis paketi kõigi elementide suhtes, 

välja arvatud juhul, kui paketi muu 

elemendi suhtes kohaldatavad sätted on 

lõppkasutaja jaoks soodsamad.  

1. Kui tarbijale pakutavasse 

teenuspaketti ja lõppseadmete paketti 

kuulub vähemalt üks internetiühenduse 

teenus või üldkasutatav numbripõhine 

isikutevahelise side teenus, kohaldatakse 

artiklit 95, artikli 96 lõiget 1 ja artikleid 98 

ja 99 mutatis mutandis paketi kõigi 

elementide suhtes, välja arvatud juhul, kui 

paketi muu elemendi suhtes kohaldatavad 

sätted on tarbija jaoks soodsamad. 

 

Muudatusettepanek  210 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 100 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Sama üldkasutatava elektroonilise 

side teenuse, välja arvatud numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse, pakkuja 

pakutavate lisateenuste või kaupade 

tellimine ei käivita algse lepingu kestust 

uuesti, välja arvatud juhul, kui 

lisateenuseid või kaupu pakutakse 

spetsiaalse soodushinnaga, tingimusel, et 

olemasoleva lepingu kestus käivitub 

uuesti. 

2. Sama internetiühenduse teenuste 

või üldkasutatavate numbripõhiste 
isikutevahelise side teenuste pakkuja 

pakutavate või turustatavate lisateenuste 

või lõppseadmete tellimine ei pikenda 

lepingu kehtivust, välja arvatud juhul, kui 

tarbija sõnaselgelt nõustub lisateenuste 

või lõppseadmete tellimisel vastupidisega. 

 

Muudatusettepanek  211 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 100 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Pakkujad, kes pakuvad 

üldkasutatava elektroonilise side teenust, 

välja arvatud numbrivaba isikutevahelise 
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side teenus, annavad tarbijatele võimaluse 

tühistada või vahetada pakettlepingu 

üksikuid osi, kui see võimalus on lepingus 

ette nähtud. 

 

Muudatusettepanek  212 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 100 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka 

lõppkasutajatest mikro- või 

väikeettevõtjate või 

mittetulundusühenduste suhtes, välja 

arvatud juhul, kui nad on sõnaselgelt 

nõustunud täielikult või osaliselt loobuma 

kõnealuste sätete kohaldamisest. 

 

Muudatusettepanek  213 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 100 – lõige 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 c. Liikmesriik võib laiendada lõike 1 

kohaldamist tarbijatele pakutavate 

teenuspakettide või teenuste ja 

lõppseadmete pakettide suhtes, mis 

hõlmavad vähemalt üldkasutatavat 

elektroonilise side teenust. Liikmesriigid 

võivad kohaldada lõiget 1 ka muudele 

käesoleva jaotise sätetele. 

 

Muudatusettepanek  214 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 101 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 

meetmed, et tagada üldkasutatavate 

sidevõrkude kaudu osutatavate 

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 

meetmed, et tagada üldkasutatavate 

sidevõrkude kaudu osutatavate 
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üldkasutatavate telefoniteenuste 
võimalikult maksimaalne kättesaadavus 

võrgu ulatusliku rikke või vääramatu jõu 

korral. Liikmesriigid tagavad, et 

üldkasutatavaid telefoniteenuseid 

osutavad ettevõtjad võtavad kõik vajalikud 

meetmed hädaabiteenustele pideva 

juurdepääsu tagamiseks. 

kõnesideteenuste ja internetiühenduse 

teenuste võimalikult maksimaalne 

kättesaadavus võrgu ulatusliku rikke või 

vääramatu jõu korral. Liikmesriigid 

tagavad, et kõnesideteenuste ja 

internetiühenduse teenuste pakkujad 
võtavad kõik vajalikud meetmed 

hädaabiteenustele pideva juurdepääsu 

tagamiseks. 

Selgitus 

Termin üldkasutatav telefoniteenus asendatakse direktiivis kõnesideteenusega ning seetõttu 

tundub, et see on siia jäänud ekslikult. Internetiühenduse teenust ei peetud selle artikli 

esialgse koostamise ajal oluliseks teenuseks ning seetõttu peaks olema võimalik seda 

käesoleva uuestisõnastamise ajal muuta. 

 

Muudatusettepanek  215 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 102 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kõigil 

lõikes 2 osutatud teenuste lõppkasutajatel, 

sealhulgas üldkasutatavate taksofonide 

kasutajatel, on võimalus pääseda 

hädaolukorra side abil tasuta ja ühtegi 

makseviisi kasutamata juurde 

hädaabiteenistustele, kasutades Euroopa 

ühtset hädaabinumbrit 112 ja kõiki 

liikmesriikide määratud riigisiseseid 

hädaabinumbreid. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kõigil 

lõikes 2 osutatud teenuste lõppkasutajatel, 

sealhulgas üldkasutatavate taksofonide ja 

elektroonilise side eravõrkude kasutajatel, 

on võimalus pääseda hädaolukorra side abil 

tasuta ja ühtegi makseviisi kasutamata 

juurde hädaabiteenistustele, kasutades 

Euroopa ühtset hädaabinumbrit 112 ja 

kõiki liikmesriikide määratud riigisiseseid 

hädaabinumbreid. 

 

Muudatusettepanek  216 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 102 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, 

konsulteerides riikide reguleerivate 

asutuste ning hädaabiteenistuste ja 

elektroonilise side teenuste osutajatega, et 

lõppkasutajatele numbripõhist 

2. Liikmesriigid tagavad, 

konsulteerides riikide reguleerivate 

asutuste ning hädaabiteenistuste ja 

elektroonilise side teenuste osutajatega, et 

lõppkasutajatele numbripõhise 
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isikutevahelise side teenust osutavad 

ettevõtjad tagaksid hädaabiteenustele 

juurdepääsu kõige sobivama 

häirekeskusega loodava hädaolukorra side 

kaudu. Kui tõhus juurdepääs 

hädaabiteenustele on reaalselt ohustatud, 

võib ettevõtjate kohustust laiendada 

kõigile isikutevahelise side teenustele 

vastavalt artikli 59 lõike 1 punktis c 

sätestatud tingimustele ja korrale. 

isikutevahelise side pakkujad tagaksid, kui 

see teenus võimaldab lõppkasutajatel 

alustada kõnesid riigi või rahvusvahelise 

telefoninumeratsiooniplaani kuuluvale 

numbrile, hädaabiteenustele juurdepääsu 

kõige sobivama häirekeskusega loodava 

hädaolukorra side kaudu, kasutades 

asukohateavet, mis on kättesaadav 

numbripõhiste isikutevahelise side 

teenuste pakkujatele, ja viisil, mis on 

kooskõlas liikmesriikide hädaabikõne 

infrastruktuuridega. 

 Numbrivaba isikutevahelise side teenuse 

pakkujad, kes sellist juurdepääsu ei paku, 

teavitavad lõppkasutajaid sellest, et 

juurdepääsu hädaabinumbrile 112 ei 

toetata. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 102 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 

ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud 

hädaolukorra sidele vastatakse 

nõuetekohaselt ja see edastatakse riiklikule 

hädaabiorganisatsioonile kõige kohasemal 

viisil. Sellisele hädaolukorra sidele 

vastatakse ja sellega tegeletakse vähemalt 

sama kiiresti ja tõhusalt, kui seda tehakse 

riigisisese hädaabinumbri või riigisiseste 

hädaabinumbrite puhul, kui need on 

jätkuvalt kasutusel. 

3. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 

ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud 

hädaolukorra sidele vastatakse 

nõuetekohaselt ja see edastatakse riiklikule 

hädaabiorganisatsioonile kõige kohasemal 

viisil, kaaludes vajadust vastata kõnedele 

mitmes keeles. Sellisele hädaolukorra 

sidele vastatakse ja sellega tegeletakse 

vähemalt sama kiiresti ja tõhusalt, kui seda 

tehakse riigisisese hädaabinumbri või 

riigisiseste hädaabinumbrite puhul, kui 

need on jätkuvalt kasutusel. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 102 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Komisjon võtab pärast riigi 
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reguleerivate asutuste ja 

hädaabiteenistustega konsulteerimist 

vastu liikmesriikide hädaabiteenuste 

suhtes kohaldatavad kohustuslikud 

tulemusnäitajad. Komisjon esitab iga 

kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande Euroopa 

hädaabinumbri 112 rakendamise 

tulemuslikkuse ja tulemusnäitajate 

toimimise kohta. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 102 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid tagavad hädaolukorra 

side kaudu puuetega lõppkasutajatele teiste 

lõppkasutajatega samaväärse juurdepääsu 

hädaabiteenustele. Meetmed, mis võetakse, 

et tagada puuetega lõppkasutajatele 

hädaolukorra side kaudu juurdepääs 
hädaabiteenustele teises liikmesriigis 

reisides, põhinevad võimalikult suurel 

määral Euroopa standarditel või 

spetsifikaatidel, mis on avaldatud vastavalt 

artiklile 39, ning need ei takista 

liikmesriikidel võtmast vastu lisanõudeid 

käesolevas artiklis sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks. 

4. Liikmesriigid tagavad hädaolukorra 

side kaudu puuetega lõppkasutajatele teiste 

lõppkasutajatega samaväärse juurdepääsu 

hädaabiteenustele, muu hulgas 

spetsiaalsete kõneteenuste või kolmanda 

osapoole vahendusteenuste kaudu. 

Komisjon ning riigi reguleerivad ja muud 

pädevad asutused võtavad asjakohaseid 

meetmeid, tagamaks, et puuetega 

lõppkasutajad pääsevad teises 

liikmesriigis reisides hädaabiteenustele 

juurde teistega samaväärselt ja võimaluse 

korral ilma eelregistreerimiseta. Nende 

meetmetega püütakse tagada 

koostalitlusvõime kõigis liikmesriikides ja 
põhinevad võimalikult suurel määral 

Euroopa standarditel või spetsifikaatidel, 

mis on avaldatud vastavalt artiklile 39, 

ning need ei takista liikmesriikidel võtmast 

vastu lisanõudeid käesolevas artiklis 

sätestatud eesmärkide saavutamiseks. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 102 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid tagavad, et teave 

helistaja asukoha kohta on häirekeskusele 

kättesaadav viivitamata pärast 

hädaolukorra side loomist . Liikmesriigid 

tagavad, et helistaja asukohta käsitleva 

teabe kindlakstegemine ja edastamine on 

lõppkasutaja ja hädaolukorra sidet 

käsitleva asutuse jaoks tasuta igasuguse 

Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 

saabunud hädaolukorra side puhul. 

Liikmesriigid võivad seda kohustust 

laiendada nii, et see hõlmaks riigisisestele 

hädaabinumbritele saabunud hädaolukorra 

sidet. Pädevad reguleerivad asutused 

kehtestavad helistaja asukoha kohta antava 

teabe täpsuse ja usaldusväärsuse 

kriteeriumid. 

5. Liikmesriigid tagavad, et teave 

helistaja asukoha kohta tehakse kõige 

asjakohasemale häirekeskusele 

kättesaadavaks viivitamata pärast 

hädaolukorra side loomist. See hõlmab nii 

võrgupõhist asukohateavet ja kui see on 

kättesaadav, ka mobiiltelefoni kaudu 

saadavat teavet helistaja asukoha kohta. 
Liikmesriigid tagavad, et lõppkasutaja 

asukohta käsitleva teabe kindlakstegemine 

ja edastamine on lõppkasutaja ja 

häirekeskuse jaoks tasuta igasuguse 

Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 

saabunud hädaolukorra side puhul. 

Liikmesriigid võivad seda kohustust 

laiendada nii, et see hõlmaks riigisisestele 

hädaabinumbritele saabunud hädaolukorra 

sidet. See ei takista pädevaid reguleerivaid 

asutusi kehtestamast pärast BERECiga 

konsulteerimist helistaja asukoha kohta 

antava teabe täpsuse ja usaldusväärsuse 

kriteeriume. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 102 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid tagavad, et kodanikke 

teavitatakse nõuetekohaselt Euroopa 

ühtsest hädaabinumbrist 112 ja selle 

kasutusest, eelkõige liikmesriikide vahel 

reisivatele isikutele suunatud algatuste 

kaudu. 

6. Liikmesriigid tagavad, et kodanikke 

teavitatakse nõuetekohaselt Euroopa 

ühtsest hädaabinumbrist 112 ja selle 

kasutusest, samuti selle 

juurdepääsuomadustest, sealhulgas 
liikmesriikide vahel reisivatele isikutele ja 

puuetega inimestele suunatud algatuste 

kaudu. Seda teavet antakse kättesaadaval 

kujul ja eri liiki puuetele vastavalt. 

Komisjon toetab ja täiendab liikmesriikide 

tegevust. 
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Muudatusettepanek  222 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 102 – lõige 7 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Et tagada liikmesriikides hädaabinumbriga 

112 seotud teenuste kaudu toimuva 

hädaolukorra sidega tõhus juurdepääs 

hädaabiteenustele, võib komisjon vastu 

võtta artikli 109 kohaseid delegeeritud 

õigusakte meetmete kohta, mis on 

vajalikud, et tagada liidus hädaolukorra 

side ühilduvus, koostalitlusvõime, 

kvaliteet, usaldusväärsus ja toimepidevus 

helistaja asukohaga seotud lahenduste, 

puuetega lõppkasutajate juurdepääsu ja 

kõne kõige sobivamasse häirekeskusesse 

suunamise puhul. 

Et tagada liikmesriikides hädaabinumbriga 

112 seotud teenuste kaudu toimuva 

hädaolukorra sidega tõhus juurdepääs 

hädaabiteenustele, võib komisjon pärast 

BERECiga konsulteerimist vastu võtta 

artikli 109 kohaseid delegeeritud õigusakte 

meetmete kohta, mis on vajalikud, et 

tagada liidus hädaolukorra side ühilduvus, 

koostalitlusvõime, kvaliteet, 

usaldusväärsus ja toimepidevus helistaja 

asukohaga seotud lahenduste, 

lõppkasutajate juurdepääsu, puuetega 

inimeste juurdepääsu ja kõne kõige 

sobivamasse häirekeskusesse suunamise 

puhul. 

 Komisjon haldab Euroopa 

hädaabiteenuste E.164 numbrite 

andmebaasi, tagamaks, et 

hädaabiteenustel on võimalik üksteisega 

ühest liikmesriigist teise ühendust võtta. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 102 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 102 a 

 Hädaabinumbri 112 pöördsüsteem 

 1. Liikmesriigid tagavad 

elektroonilise side võrkude ja -teenuste 

kasutamise kaudu tõhusa sidesüsteemide 

Reverse 112 kasutuselevõtu kodanike 

hoiatamiseks ja teavitamiseks vahetute või 

arenevate looduslike ja/või inimtekkeliste 

suurte hädaolukordade ja õnnetuste 

korral, võttes arvesse riiklikke ja 

piirkondlikke süsteeme ning kahjustamata 
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privaatsust ja andmekaitse eeskirju. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 102 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 102 b 

 Kadunud laste otsimise ja muud laste 

abitelefonid 

 1. Liikmesriigid tagavad kodanikele 

tasuta juurdepääsu abitelefoni teenusele, 

et teatada laste kadumise juhtumitest. 

Abitelefoni number on 116000. 

Liikmesriigid tagavad lastele juurdepääsu 

lapsesõbralikule abitelefoni teenusele. 

Abitelefoni number on 116111. 

 2. Liikmesriigid tagavad, et puuetega 

lõppkasutajatel oleks teiste 

lõppkasutajatega võrdne juurdepääs 

numbriga 116000 ja 116111 seotud 

teenustele, sealhulgas spetsiaalsete 

kõneteenuste kasutamise abil. Meetmed, 

mis võetakse, et hõlbustada puuetega 

lõppkasutajate juurdepääsu nendele 

teenustele teises liikmesriigis reisides, 

põhinevad artikli 39 kohaselt avaldatud 

asjakohaste standardite või spetsifikaatide 

järgimisel. 

 3. Liikmesriigid tagavad, et võetakse 

asjakohaseid meetmeid, mis on vajalikud 

numbri 116 000 käigushoidmisega seotud 

teenuse kvaliteedi piisava taseme 

saavutamiseks ja abitelefoni tegevuseks 

vajalike rahaliste vahendite eraldamiseks. 

 4. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, 

et kodanikke teavitatakse piisavalt 

numbrite 116000 ja 116111 olemasolust ja 

nende raames pakutavate teenuste 

kasutamisest. 
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Muudatusettepanek  225 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 103 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Samaväärne juurdepääs ja 

valikuvõimalus puuetega lõppkasutajatele 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

 

Muudatusettepanek  226 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 103 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 

asutused määravad vajaduse korral 

kindlaks nõuded, mida üldkasutatavaid 

elektroonilise side teenuseid osutavad 

ettevõtjad peavad täitma tagamaks, et 

puuetega lõppkasutajatel on 

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 

asutused määravad kindlaks nõuded, mida 

üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste pakkujad peavad täitma 

tagamaks, et puuetega lõppkasutajatel on 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 103 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) enamiku lõppkasutajatega 

samaväärne juurdepääs elektroonilise side 

teenustele ning  

a) enamiku lõppkasutajatega 

samaväärne juurdepääs elektroonilise side 

teenustele, sealhulgas artikli 95 kohaselt 

esitatavale seotud lepingulisele teabele, 

ning 

 samuti tagavad liikmesriigid, et 

üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste pakkujad võtavad vajalikud 

meetmed, et teha oma veebisaidid ja 

mobiilirakendused juurdepääsetavamaks, 

muutes need tajutavaks, 

talitlusvõimeliseks, mõistetavaks ja 

töökindlaks. 
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Muudatusettepanek  228 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 103 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Selleks tagavad liikmesriigid, et 

sellega ei kaasneks ebaproportsionaalset 

koormust teenuseosutajatele, kes pakuvad 

lõppseadmete ja elektroonilise side teenust 

ning konkreetselt puuetega 

lõppkasutajatele vajalikke teenuseid ja 

funktsioone pakkuvaid eriseadmeid. 

Hinnang selle kohta, mida peetakse 

ebaproportsionaalselt suureks 

koormuseks, antakse direktiivi 

xxx/YYYY/EL artiklis 12 sätestatud 

korras. 

 

Muudatusettepanek  229 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 103 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Võttes lõikes 1 osutatud meetmeid, 

julgustavad liikmesriigid artikli 39 kohaselt 

avaldatud asjakohaste standardite või 

spetsifikaatide järgimist. 

2. Võttes lõikes 1 osutatud meetmeid, 

julgustavad liikmesriigid artikli 39 kohaselt 

avaldatud asjakohaste standardite või 

spetsifikaatide järgimist. 

 Kui käesoleva artikli sätted ei ole 

vastuolus Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga xxx/YYYY/EL1 a, 

kohaldatakse direktiivi xxx/YYYY/EL. 

 __________________ 

 1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 

direktiiv xxx/YYYY/EL liikmesriikide 

õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta 

seoses toodete ja teenuste 

juurdepääsetavusnõuetega (ELT L ..., ..., lk 

...). 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 104 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 

lõppkasutajatele telefoninumbrite 

eraldamisega tegelevad ettevõtjad 

rahuldavad kõik põhjendatud taotlused 

avaldada asjaomane teave üldkasutatava 

numbriinfoteenuse ja üldkasutatavate 

kataloogide jaoks kokkulepitud kujul ja 

tingimustel, mis on õiglased, objektiivsed, 

kuludele orienteeritud ja 

mittediskrimineerivad. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 

häälsideteenuseid osutavad ettevõtjad 

rahuldavad kõik põhjendatud taotlused 

avaldada asjaomane teave üldkasutatava 

numbriinfoteenuse ja üldkasutatavate 

kataloogide jaoks kokkulepitud kujul ja 

tingimustel, mis on õiglased, objektiivsed, 

kuludele orienteeritud ja 

mittediskrimineerivad. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 105 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tarbijatele mõeldud 

digitaaltelevisiooniseadmete 
koostalitlusvõime 

Tarbijatele mõeldud raadio- ja 

televisiooniseadmete koostalitlusvõime 

 

Muudatusettepanek  232 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 105 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas X lisa sätetega tagavad 

liikmesriigid tarbijatele mõeldud 

digitaaltelevisiooniseadmete kõnealuse lisa 

kohase koostalitlusvõime. 

Kooskõlas X lisa sätetega tagavad 

liikmesriigid tarbijatele mõeldud raadio- ja 

televisiooniseadmete kõnealuse lisa kohase 

koostalitlusvõime. 

 

Muudatusettepanek  233 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 105 – lõik 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Digitaaltelevisiooniteenuste 

pakkujad tagavad lõppseadmete 

koostalitlusvõime nii, et tehnilise 

teostatavuse korral on lõppseade 

korduskasutatav teiste teenuseosutajate 

puhul, ja kui tarbijatel ei ole seda vaja, on 

neil võimalik lõppseade tasuta ja lihtsa 

protsessi kaudu tagastada. 

 

Muudatusettepanek  234 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 106 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad kehtestada mõistlikke 

edastamiskohustusi kindlaksmääratud 

raadio- ja televisioonikanalite ning seotud 

lisateenuste, eelkõige juurdepääsuga seotud 

teenuste edastamiseks, mis tagaksid 

asjakohase juurdepääsu puuetega 

lõppkasutajatele, ning ühendatud 

televisiooniteenuseid ja elektroonilisi 

saatekavasid toetavate andmete 

edastamiseks nende jurisdiktsiooni alla 

kuuluvatele ettevõtjatele, kes pakuvad 

raadio- või televisioonikanalite üldsusele 

edastamiseks kasutatavaid elektroonilise 

side võrke, kui märkimisväärsele hulgale 

selliste võrkude lõppkasutajatest on need 

võrgud raadio- ja televisioonikanalite 

vastuvõtmise peamine vahend. Selliseid 

kohustusi kehtestatakse ainult juhul, kui 

need on vajalikud selleks, et saavutada iga 

liikmesriigi poolt selgelt kindlaks määratud 

üldist huvi pakkuvaid eesmärke, ning need 

peavad olema proportsionaalsed ja 

läbipaistvad. 

1. Liikmesriigid võivad kehtestada 

mõistlikke edastamiskohustusi 

kindlaksmääratud raadio- ja 

televisioonikanalite ning seotud 

lisateenuste, eelkõige juurdepääsuga seotud 

teenuste edastamiseks, mis tagaksid 

puuetega lõppkasutajatele asjakohase 

juurdepääsu sisule ja elektroonilistele 

saatekavadele, ning ühendatud 

televisiooniteenuseid ja elektroonilisi 

saatekavasid toetavate andmete 

edastamiseks nende jurisdiktsiooni alla 

kuuluvatele ettevõtjatele, kes pakuvad 

raadio- või televisioonikanalite üldsusele 

edastamiseks kasutatavaid elektroonilise 

side võrke ja teenuseid, kui 

märkimisväärsele hulgale selliste võrkude 

lõppkasutajatest on need võrgud raadio- ja 

televisioonikanalite vastuvõtmise peamine 

vahend. Selliseid kohustusi kehtestatakse 

ainult juhul, kui need on vajalikud selleks, 

et saavutada iga liikmesriigi poolt selgelt 

kindlaks määratud üldist huvi pakkuvaid 

eesmärke, ning need peavad olema 

proportsionaalsed ja läbipaistvad. 

 Liikmesriigid kehtestavad 

edastamiskohustusi üksnes televisiooni 

analoogedastusele juhul, kui sellise 
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kohustuse puudumine põhjustaks häireid 

märkimisväärsele hulgale 

lõppkasutajatele või kui 

kindlaksmääratud televisioonikanalite 

puhul puuduvad muud 

edastusvõimalused. 

 Esimeses lõigus nimetatud 

edastamiskohustused kehtestatakse ainult 

juhul, kui need on vajalikud selleks, et 

saavutada iga liikmesriigi poolt selgelt 

kindlaks määratud üldist huvi pakkuvaid 

eesmärke, ning need peavad olema 

proportsionaalsed ja läbipaistvad. 

 

Muudatusettepanek  235 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 106 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid vaatavad esimeses lõigus 

osutatud kohustused läbi hiljemalt ühe 

aasta jooksul alates [käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäev], välja arvatud juhul, 

kui liikmesriigid korraldasid sellise 

läbivaatamise eelneva nelja aasta jooksul. 

1 a. Liikmesriigid vaatavad esimeses 

lõigus osutatud kohustused läbi hiljemalt 

ühe aasta jooksul alates [käesoleva 

direktiivi jõustumise kuupäev] , välja 

arvatud juhul, kui liikmesriigid korraldasid 

sellise läbivaatamise eelneva nelja aasta 

jooksul. 

 

Muudatusettepanek  236 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 106 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Liikmesriigid võivad lisaks 

kehtestada mõistlikke pakkumisõigusi 

seoses üldist huvi pakkuvate 

kindlaksmääratud raadioprogrammide ja 

telekanalitega nende ettevõtjate kasuks, 

kelle suhtes kohaldatakse nende 

jurisdiktsioonis edastamiskohustusi.   
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Muudatusettepanek  237 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 106 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Käesoleva artikli lõige 1 ja artikli 

57 lõige 2 ei piira liikmesriikide õigust 

määrata kindlaks võimalik tasu seoses 

käesoleva artikli kohaselt võetud 

meetmetega, tagades samas, et 

samasuguste asjaolude korral ei kohelda 

elektroonilise side võrke pakkuvaid 

ettevõtjaid diskrimineerivalt. Kui tasumine 

on ette nähtud, tagavad liikmesriigid, et 

seda kohaldatakse proportsionaalselt ja 

läbipaistvalt. 

(2) Käesoleva artikli lõige 1 ja artikli 

57 lõige 2 ei piira liikmesriikide õigust 

määrata oma õigusaktidega kindlaks 

võimalik tasu seoses käesoleva artikli 

kohaselt võetud meetmetega, tagades 

samas, et samasuguste asjaolude korral ei 

kohelda elektroonilise side võrke ja 

teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid 

diskrimineerivalt. Kui tasumine peaks 

olema ette nähtud, võib tasu nõude ja selle 

suuruse määrata kindlaks seadusega ning 

sellist tasu kohaldatakse proportsionaalselt 

ja läbipaistvalt. 

 

Muudatusettepanek  238 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 107 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ilma et see piiraks artikli 83 lõike 2 

kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 

riikide reguleerivatel asutustel on võimalik 

nõuda kõigilt internetiühenduse teenuseid 

ja/või üldkasutatavaid numbripõhiseid 

isikutevahelise side teenuseid pakkuvatelt 

ettevõtjatelt kõigi või mõnede VI lisa B 

osas loetletud lisaseadmete ning kõigi või 

mõnede VI lisa A osas loetletud 

lisaseadmete lõppkasutajatele 

kättesaadavaks tegemist, kui see on 

tehniliselt teostatav ja majanduslikult 

põhjendatud. 

1. Ilma et see piiraks artikli 83 lõike 2 

kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 

riikide reguleerivatel asutustel on võimalik 

nõuda kõigilt internetiühenduse teenuste 

ja/või üldkasutatavate numbripõhiste 

isikutevahelise side teenuste pakkujatelt 

kõigi või mõnede VI lisa B osas loetletud 

lisaseadmete ning kõigi või mõnede VI lisa 

A osas loetletud lisaseadmete 

lõppkasutajatele tasuta kättesaadavaks 

tegemist, kui see on asjakohane ja 

tehniliselt teostatav. 

 

Muudatusettepanek  239 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 107 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriik loobub lõike 1 

kohaldamisest oma territooriumil, kui ta 

leiab pärast huvitatud isikute arvamuste 

arvessevõtmist, et kõnealused vahendid on 

piisavalt kättesaadavad. 

2. Liikmesriik võib otsustada loobuda 

lõike 1 kohaldamisest oma territooriumil, 

kui ta leiab pärast huvitatud isikute 

arvamuste arvessevõtmist, et kõnealused 

vahendid on piisavalt kättesaadavad. 

 

Muudatusettepanek  240 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – A osa – punkt 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Pädevate siseriiklike asutuste 

võimalus seaduslikuks pealtkuulamiseks 

kooskõlas direktiiviga 2002/58/EÜ ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 

95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste 

andmete vaba liikumise kohta. 

välja jäetud 

__________________  

EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.  

 

Muudatusettepanek  241 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

V lisa – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

LOETELU TEENUSTEST, MIDA 

TOIMIV INTERNETIÜHENDUSE 

TEENUS PEAB KOOSKÕLAS 

ARTIKLI 79 LÕIKEGA 2 SUUTMA 

TOETADA 

LOETELU TEENUSTEST, MIDA 

INTERNETIÜHENDUSE TEENUS 

PEAB KOOSKÕLAS ARTIKLI 79 

LÕIKEGA 2 SUUTMA TOETADA 

Selgitus 

Pealkirja kooskõlla viimine sõna „toimiv“ väljajätmisega tekstist. 
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Muudatusettepanek  242 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VI lisa – A osa – punkt a – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Üksikasjalikul arvel esitatakse sõnaselge 

teave teenuseosutaja isiku ning 

lõppkasutajale osutatud tasulise teenuse 

liikide ja kestuse kohta. 

 

Muudatusettepanek  243 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VI lisa – A osa – punkt a – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõne algatanud lõppkasutajatele esitatavas 

üksikasjalikus arves lõppkasutaja jaoks 

tasuta kõnesid, sealhulgas kõnesid 

nõustamistelefonidele, eraldi välja ei tooda. 

Kõne algatanud lõppkasutajatele esitatavas 

üksikasjalikus arves lõppkasutaja jaoks 

tasuta kõnesid, sealhulgas kõnesid 

nõustamistelefonidele, eraldi välja ei tooda, 

kuid võidakse teha kättesaadavaks muude 

vahendite, nagu veebiliideste kaudu. 

Selgitus 

Kuigi seda ei peaks esitama üksikasjalikus arves, võib selle teha lõppkasutajatele 

kättesaadavaks näiteks veebisaidi kaudu. 

 

Muudatusettepanek  244 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VI lisa – A osa – punkt a – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Riikide reguleerivad asutused võivad 

nõuda, et operaatorid pakuksid helistaja 

numbri kuvamist tasuta. 

Selgitus 

See peaks olema tasuta. 
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Muudatusettepanek  245 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VII lisa – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

UNIVERSAALTEENUSE OSUTAMISE 

KOHUSTUSTE VÕIMALIKU 

NETOKULU 

ARVESTAMINEARTIKLITE 84 JA 85 

KOHASELT 

UNIVERSAALTEENUSE OSUTAMISE 

KOHUSTUSTE VÕIMALIKU 

NETOKULU ARVESTAMINE JA 

KULUDE KATMISE VÕI JAGAMISE 

MEHHANISMI LOOMINE ARTIKLITE 
84 JA 85 KOHASELT 

 

Muudatusettepanek  246 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VII lisa – osa 1 a – pealkiri (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 A OSA: NETOKULU ARVUTAMINE 

 

Muudatusettepanek  247 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VII lisa – punkt 3 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 B OSA: UNIVERSAALTEENUSE 

OSUTAMISE KOHUSTUSTE 

NETOKULUDE KATMINE 

 Universaalteenuse osutamise kohustuste 

netokulude katmine või rahastamine 

eeldab, et universaalteenuse osutamise 

kohustustega määratud ettevõtjad saavad 

kompensatsiooni nende teenuste eest, 

mida nad osutavad mittekaubanduslikel 

tingimustel. Sellise kompenseerimisega 

kaasnevad finantsülekanded ja seepärast 

peavad liikmesriigid tagama, et need 

tehakse objektiivselt, läbipaistvalt, 

mittediskrimineerivalt ja 

proportsionaalselt. See tähendab, et 

ülekanded põhjustavad võimalikult 

väikest konkurentsi moonutamist ja 
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kasutajate nõudluse moonutamist. 

 Artikli 85 lõike 3 kohaselt peaks rahastul 

põhinev jagamismehhanism kasutama 

osamaksete kogumiseks läbipaistvaid ja 

neutraalseid vahendeid, mille puhul oleks 

välistatud osamaksete topeltkehtestamine 

nii ettevõtjate väljundi kui ka sisendi 

puhul. 

 Rahastut haldav sõltumatu asutus 

vastutab osamaksete kogumise eest 

ettevõtjatelt, keda peetakse võimeliseks 

aitama kaasa liikmesriigis 

universaalteenuse osutamise kohustuste 

kulude katmisele, ja teostab järelevalvet 

ülekantavate summade ja/või 

haldusmaksete üle, mida makstakse 

ettevõtjatele, kellel on õigus rahastust 

raha saada. 

 

Muudatusettepanek  248 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VIII lisa – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi reguleeriv asutus peab tagama, et 

käesolevas lisas sätestatud teave 

avaldatakse artikli 96 kohaselt. Riigi 

reguleeriv asutus otsustab, millise teabe 

avaldavad üldkasutatavaid elektroonilise 

side teenuseid (välja arvatud numbrivaba 
isikutevahelise side teenused) pakkuvad 

ettevõtjad ja millise teabe avaldab riigi 

reguleeriv asutus ise, et tarbijad saaksid 

teha teadlikke otsuseid. Kui seda peetakse 

asjakohaseks, võivad riikide reguleerivad 

asutused edendada enne kohustuste 

kehtestamist ise- ja/või 

kaasreguleerimismeetmeid. 

Riigi reguleeriv asutus peab tagama, et 

käesolevas lisas sätestatud teave 

avaldatakse artikli 96 kohaselt. Riigi 

reguleeriv asutus otsustab, millise teabe 

puhul on asjakohane, et selle avaldavad 

internetiühenduse teenuste ja 

üldkasutatavate numbripõhiste 
isikutevahelise side teenuste pakkujad, ja 

millise teabe avaldab riigi reguleeriv asutus 

ise, et kõik lõppkasutajad saaksid teha 

teadlikke otsuseid. Kui seda peetakse 

asjakohaseks, võivad riikide reguleerivad 

asutused edendada enne kohustuste 

kehtestamist ise- ja/või 

kaasreguleerimismeetmeid. 

 

Muudatusettepanek  249 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2.1. Pakutavate teenuste ulatus ja iga 

pakutava teenuse peamised omadused, 

sealhulgas pakutava teenuse kvaliteedi 

mistahes miinimumtasemed ja kõik 

teenuseosutaja kehtestatud piirangud 

tarnitud lõppseadme kasutamisele. 

2.1. Pakutavate teenuste ulatus ja iga 

pakutava teenuse peamised omadused, 

sealhulgas pakutava teenuse kvaliteedi 

mistahes miinimumtasemed ja kõik 

teenuseosutaja kehtestatud piirangud 

tarnitud lõppseadme kasutamisele, ning 

juurdepääsetav teave teenuse toimimise ja 

selle juurdepääsetavuse omaduste ja 

vahendite kohta.  

Selgitus 

Käsitleb puuetega inimeste hõlmamist. 

 

Muudatusettepanek  250 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2.2. Pakutavate teenuste tariifid, 

sealhulgas teave konkreetsete tariifikavade 

sidemahtude ja mahtu ületavate 

sideühikute suhtes kohaldatavate tariifide 

kohta, numbrid või teenused, millele 

kohaldatakse eraldi hinnatingimusi, 

juurdepääsutasu ja hooldustasu, kõik 

kasutustasud, sihtotstarbelised 

tariifiskeemid ja eritariifiskeemid, ning 

kõik lisatasud ja lõppseadmete maksumus. 

2.2. Pakutavate teenuste tariifid, 

sealhulgas teave konkreetsete tariifikavade 

sidemahtude (näiteks andmesidekasutuse, 

kõneminutite arvu ja SMSide arvu 

piirangud) ja mahtu ületavate sideühikute 

suhtes kohaldatavate tariifide kohta, 

numbrid või teenused, millele kohaldatakse 

eraldi hinnatingimusi, juurdepääsutasu ja 

hooldustasu, kõik kasutustasud, 

sihtotstarbelised tariifiskeemid ja 

eritariifiskeemid, ning kõik lisatasud ja 

lõppseadmete maksumus. 

Selgitus 

Kuna mõistet „mahud“ ei ole määratletud, on vaja üldiseid näiteid, et kajastada artikli 95 

teksti. 

 

Muudatusettepanek  251 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2.5. Juhul kui ettevõtja osutab 

numbripõhiseid isikutevahelise side 

teenuseid, teave juurdepääsu kohta 

hädaabiteenustele ja helistaja asukohta 

käsitlev teave. 

2.5. Lõppkasutajatele teabe pakkumine 

juurdepääsu kohta hädaabiteenustele ja 

helistaja asukohta käsitlev teave. Juhul 
kui ettevõtja osutab numbripõhiseid 

isikutevahelise side teenuseid, teave 

juurdepääsu kohta hädaabiteenustele või 

mis tahes hädaabiteenuste osutamise 

piiranguid ja helistaja asukohta käsitlev 

teave. 

 

Muudatusettepanek  252 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2.6. Puuetega kasutajatele mõeldud 

toodete ja teenuste üksikasjad. 

2.6. Puuetega kasutajatele mõeldud 

toodete ja teenuste üksikasjad, sealhulgas 

funktsioonid, tavad, põhimõtted, 

menetlused ja muudatused, mis on seotud 

selliste teenuste osutamisega, millega 

soovitakse vastata piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimeste vajadustele. 

Selgitus 

Põhineb Euroopa juurdepääsetavuse akti telekommunikatsiooniteenuseid käsitleva direktiivi I 

lisal. 

 

Muudatusettepanek  253 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2.6 a. Juurdepääsetav teavet, et 

suurendada abistavate teenuste 

vastastikust täiendavust. 

Selgitus 

Põhineb Euroopa juurdepääsetavuse akti telekommunikatsiooniteenuseid käsitleval 
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direktiivil. 

 

Muudatusettepanek  254 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IX lisa – tabel 3 

 

Komisjoni ettepanek 

PARAMEETER MÄÄRATLUS MÕÕTMISMEETOD 

Latentsusaeg   

Värin   

Paketikadu   

Muudatusettepanek 

PARAMEETER MÄÄRATLUS MÕÕTMISMEETOD 

Latentsusaeg (viivitus) ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

Värin ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

Paketikadu ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

 

Muudatusettepanek  255 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

X lisa – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

TARBIJATELE MÕELDUD 

DIGITAALSEADMETE 
KOOSTALITLUSVÕIME, MILLELE ON 

OSUTATUD ARTIKLIS 105 

TARBIJATELE MÕELDUD 

SEADMETE KOOSTALITLUSVÕIME, 

MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLIS 

105 

 

Muudatusettepanek  256 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

X lisa – punkt 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõigil liidu turul müüdavatel või 

renditavatel digitaalteleritel, mille ekraani 

nähtava osa diagonaal on üle 30 cm, peab 

olema vähemalt üks (tunnustatud Euroopa 

Kõigil liidu turul müüdavatel või 

renditavatel digitaalteleritel, mille ekraani 

nähtava osa diagonaal on üle 30 cm, peab 

olema vähemalt üks (tunnustatud Euroopa 
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standardiorganisatsiooni standardile vastav 

või sellega kooskõlas olev või tööstusharu 

hõlmava spetsifikaadiga kooskõlas olev) 

avatud liidesepistmik, mille abil on 

võimalik lihtsalt ühendada välisseadmeid 

ja mille abil saab edastada kõiki 

digitaaltelevisioonisignaali asjaomaseid 

elemente, sealhulgas interaktiivsete ja 

tingimusjuurdepääsuteenustega seotud 

teavet. 

standardiorganisatsiooni standardile vastav 

või sellega kooskõlas olev või tööstusharu 

hõlmava spetsifikaadiga kooskõlas olev) 

avatud liidesepistmik, mille abil on 

võimalik lihtsalt ühendada välisseadmeid 

ja mille abil saab edastada kõiki 

digitaaltelevisioonisignaali asjaomaseid 

elemente, sealhulgas interaktiivsete ja 

tingimusjuurdepääsuteenustega seotud 

teavet. Digitaalteleviisorite lõppseade peab 

olema tehnilise teostatavuse korral 

koostalitlusvõimeline, nii et seda saab 

teiste teenuseosutajate puhul lihtsasti 

korduskasutada. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

X lisa – punkt 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. RAADIOSEADMETE 

FUNKTSIOONID 

 Kõik raadioseadmed, mis liidus alates 

[ülevõtmise kuupäev] turule lastakse, 

peavad olema suutelised võtma vastu 

maapealset raadio digitaal- ja 

analoogringhäälingut. Käesolevat lõiget 

ei kohaldata tarbijatele mõeldud 

väikestele raadioseadmele või toodetele, 

mille puhul vastuvõtja on üksnes 

kõrvalise tähtsusega. Lõiget ei kohaldata 

samuti Rahvusvahelise 

Telekommunikatsiooniliidu (ITU) 

raadioeeskirjade artikli 1 määratluse 56 

kohasetele raadioamatööride 

kasutatavatele raadioseadmetele. 
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