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 ET 

LÜHISELGITUS 

Elektroonilist sidet käsitleva ajakohastatud ELi reguleeriva raamistiku edukas rakendamine 

peaks ühtlasi tähendama sõna- ja teabevabaduse ning meediakanalite paljususe, kultuurilise 

mitmekesisuse, tarbijakaitse, eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse tagamist. Seetõttu 

soovitab arvamuse koostaja komisjoni ettepanekut kõnealuse eesmärgi saavutamiseks muuta, 

võttes samuti arvesse seoseid ja koostoimet uute ettepanekutega eraelu puutumatust ja 

elektroonilist sidet käsitleva määruse kohta. 
 

Arvamuse koostaja on eelkõige arvamusel, et direktiivi eesmärk peaks lisaks võrdsete 

tingimuste tagamisele kõigile teenusepakkujatele olema ka ühtsete miinimumnõuete tagamine 

seoses võrkude ja teenuste turvalisuse ning lõppkasutajate eraelu puutumatusega. Seetõttu on 

oluline hõlmata igat liiki isikutevahelise side teenused, isegi kui isikutevahelise ja 

interaktiivse side vahend on muu teenuse lisavõimalus, võttes samuti arvesse tulevasi 

arengusuundi ja teenuste koostoimeid. 

 

Kooskõlas parlamendi seisukohaga, mis võeti vastu 14. märtsi 2017. aasta resolutsioonis 

suurandmete mõju kohta põhiõigustele, sealhulgas eraelu puutumatusele, andmekaitsele, 

diskrimineerimiskeelule, turvalisusele ja õiguskaitsele, on ka arvamuse koostaja veendunud, 

et võrkude ja teenuste turvalisuse ja tervikluse kaitse tagamiseks tuleks edendada 

otspunktkrüpteerimise kasutamist ning teha see vajaduse korral kohustuslikuks kooskõlas 

lõimitud andmekaitse ja lõimprivaatsuse põhimõtetega. Eelkõige ei tohiks liikmesriigid 

kehtestada krüpteerimise pakkujatele, sideteenuste pakkujatele ega ühelegi teisele 

organisatsioonile (mitte ühelgi tarneahela tasandil) ühtegi sellist kohustust, mille tõttu võiks 

väheneda nende võrkude ja teenuste turvalisus, näiteks nn tagauste võimaldamine või 

lihtsustamine. Selline uus säte on seotud võrkude ja teenuste turvalisusega, kuid samuti on 

oluline tagada õigus isikuandmete kaitsele ja elektroonilise side privaatsusele. 

 

Veel üks oluline tegur võrkude ja teenuste turvalisuse ning põhiõiguste kaitse suurendamisel 

on BERECile usaldatud uued ülesanded selles konkreetses valdkonnas suuniste 

väljatöötamiseks, et tagada ühtne ja nõuetekohane rakendamine. Lisaks sõltub BERECi 

iseseisvus tagatisest, et riiklikud reguleerivad asutused on ettevõtetest ja valitsusest 

õiguslikult eraldiseisvad ja funktsionaalselt sõltumatud, st nad ei taotle ega saa juhiseid mitte 

kelleltki, nad tegutsevad läbipaistvalt ja vastutustundlikult, nagu õiguses on sätestatud, ning 

neil on piisavad volitused. 

 

Arvamuse koostaja lisab konkreetse sõnastuse, mis puudutab liikmesriikide kehtestatud 

võimalikke piiranguid avaliku korra, avaliku julgeoleku või rahvatervise huvides ja mille 

eesmärk on tagada kooskõlas harta ja Euroopa Liidu Kohtu seotud praktikaga, et hartaga 

tunnustatud õiguste ja vabaduste teostamist tohib piirata ainult seadusega ning nimetatud 

õiguste ja vabaduste olemust arvestades. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt võib 

piiranguid seada üksnes juhul, kui need on vajalikud ning vastavad tegelikult liidu poolt 

tunnustatud üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele või kui on vaja kaitsta teiste isikute õigusi 

ja vabadusi. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

 Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööstuse, 
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teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Digitaalse ühtse turu strateegias 

tõdes komisjon, et 

telekommunikatsiooniraamistiku 

läbivaatamisel keskendutakse meetmetele, 

mis motiveeriksid investeerima kiiretesse 

lairibavõrkudesse, muudaksid lähenemise 

spektripoliitikale ja spektri haldamisele 

järjekindlamaks ja ühtse turuga paremini 

kokku sobivaks, looksid õigusliku 

killustatuse vähendamisega tingimused 

tõeliselt ühtse turu jaoks, tagaksid kõigile 

turuosalistele võrdsed tingimused ja 

eeskirjade järjekindla kohaldamise ning 

muudaksid reguleeriva institutsioonilise 

raamistiku tulemuslikumaks. 

(3) Digitaalse ühtse turu strateegias 

tõdes komisjon, et 

telekommunikatsiooniraamistiku 

läbivaatamisel keskendutakse meetmetele, 

mis motiveeriksid investeerima kiiretesse 

lairibavõrkudesse, muudaksid lähenemise 

spektripoliitikale ja spektri haldamisele 

järjekindlamaks ja ühtse turuga paremini 

kokku sobivaks, looksid õigusliku 

killustatuse vähendamisega tingimused 

tõeliselt ühtse turu jaoks, tagaksid tarbijate 

tõhusa kaitse, kõigile turuosalistele 

võrdsed tingimused ja eeskirjade 

järjekindla kohaldamise ning muudaksid 

reguleeriva institutsioonilise raamistiku 

tulemuslikumaks. Komisjon kuulutas 

digitaalse ühtse turu strateegias välja ka 

direktiivi 2002/58/EÜ läbivaatamise, et 

tagada elektroonilise side teenuste 

kasutajate eraelu puutumatuse kaitse 

kõrge tase ja võrdsed tingimused kõigile 

turuosalistele. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga ning sidususe tagamisega teiste seotud seadusandlike 

ettepanekutega, pidades eelkõige silmas ettepanekut võtta vastu määrus eraelu puutumatuse 

ja elektroonilise side kohta (COM(2017)10). 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Käesoleva direktiiviga peaks 

loodama õiguslik raamistik selleks, et 

(5) Käesoleva direktiiviga peaks 

loodama õiguslik raamistik selleks, et 
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tagada elektroonilise side võrkude ja 

teenuste pakkumise vabadus, mida 

piiraksid vaid käesolevas direktiivis 

sätestatud tingimused ja aluslepingu artikli 

52 lõikega 1 kooskõlas olevad piirangud, 

eelkõige meetmed, mis on seotud avaliku 

korra, julgeoleku ja rahvatervisega. 

tagada elektroonilise side võrkude ja 

teenuste pakkumise vabadus, mida 

piiraksid vaid käesolevas direktiivis 

sätestatud tingimused ja aluslepingu artikli 

52 lõikega 1 ja Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta (edaspidi „harta“) artikli 52 

lõikega 1 kooskõlas olevad piirangud, 

eelkõige meetmed, mis on seotud avaliku 

korra, julgeoleku ja rahvatervisega. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik, sest see on lahutamatult 

seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega, eelkõige muudatusettepanekuga 20 

artikli 12 kohta. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Käesoleva direktiivi sätted ei piira 

liikmesriikide võimalusi võtta Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklites 87 ja 45 

sätestatud põhjustel õigustatud vajalikke 

meetmeid selleks, et tagada oma oluliste 

turvalisusega seotud huvide kaitse, tagada 

avalik kord, kõlblus ja julgeolek ning 

võimaldada kriminaalkuritegude uurimist, 

avastamist ja nende eest vastutuselevõtmist 

(6) Käesoleva direktiivi sätted ei piira 

liikmesriikide võimalusi võtta Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklites 87 ja 45 

sätestatud põhjustel õigustatud vajalikke 

meetmeid selleks, et tagada oma oluliste 

turvalisusega seotud huvide kaitse, tagada 

avalik kord ja julgeolek ning võimaldada 

kriminaalkuritegude uurimist, avastamist ja 

nende eest vastutuselevõtmist, võttes 

arvesse asjaolu, et sellised meetmed tuleb 

ette näha õigusaktidega, need peavad 

austama hartaga tunnustatud õiguste ja 

vabaduste olemust ning nende suhtes 

tuleb kohaldada proportsionaalsuse 

põhimõtet kooskõlas harta artikli 52 

lõikega 1. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik, sest see on lahutamatult 

seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega, eelkõige muudatusettepanekuga 20 

artikli 12 kohta. 
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Muudatusettepanek  4 

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 

mitmekülgsus ja tarbijakaitse. 

(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 

sõna- ja teabevabadus, meediakanalite 

paljusus, kultuuriline mitmekülgsus, 

tarbijakaitse, eraelu puutumatus ja 

isikuandmete kaitse. 

__________________ __________________ 
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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). 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga ning sidususe tagamisega teiste seotud seadusandlike 

aktidega, pidades eelkõige silmas isikuandmete kaitse üldmäärust ning ettepanekut võtta 

vastu määrus eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta. 

 

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 

olulisi parameetreid, peaks määratlus 

hõlmama ka muid sidepidamist 

(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 

ja nende õigused 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 

olulisi parameetreid, peaks määratlus 
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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. 

hõlmama ka muid sidepidamist 

võimaldavaid teenuseid. Lõppkasutajate ja 

nende õiguste kaitse 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. 

__________________ __________________ 

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. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik, sest see on lahutamatult 

seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega, eelkõige muudatusettepanekuga 13 artikli 2 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Selleks, et teenus kuuluks 

elektroonilise side teenuse määratluse alla, 

tuleb seda tavapäraselt pakkuda tasu eest. 

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. 

(16) Selleks, et teenus kuuluks 

elektroonilise side teenuse määratluse alla, 

tuleb seda tavapäraselt pakkuda tasu eest. 

Digitaalmajanduse tingimustes leiavad 

turuosalised üha enam, et kasutajate kohta 

käival teabel on rahaline väärtus. 

Elektroonilise side teenuseid pakutakse 

lõppkasutajale sageli muu kui rahalise 

vastutasu eest – eelkõige vastutasuks 

isikuandmete või muude andmete eest. 

Seega peaks tasu mõiste hõlmama ka 

olukordi, kus teenusepakkuja nõuab 

lõppkasutajalt isikuandmeid, mis on 

määratletud määruse (EL) 2016/679 

artikli 4 punktis 1, või muid andmeid, ning 

lõppkasutaja esitab need teadlikult kas otse 

või kaudselt teenusepakkujale. Samuti 

peaks see hõlmama olukordi, kus 

lõppkasutaja võimaldab juurdepääsu 

teabele (näiteks isikuandmed, sh IP-

aadress, või muu automaatselt genereeritav 

teave, nt küpsiste kaudu kogutav ja 

edastatav teave) ilma, et ta 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. 

_________________ _________________ 

24 Kohtuasi C-352/85 Bond van 

Adverteerders ja teised versus 

Madalmaade riik, EL:C:1988:196. 

24 Euroopa Kohtu 26. aprilli 1988. aasta 

otsus kohtuasjas C-352/85: Bond van 

Adverteerders ja teised vs. Madalmaade 

riik, ECLI:EU:C:1988:196. 
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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 

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. 

(17) Isikutevahelise side teenused on 

teenused, mis võimaldavad isikutevahelist 

interaktiivset teabevahetust ja mille hulka 

kuuluvad sellised teenused nagu 

tavapärane häälkõne kahe isiku vahel, aga 

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. 

Selgitus 

Direktiivi eesmärk peaks lisaks võrdsete tingimuste tagamisele kõigile teenusepakkujatele 

olema ka ühtsete miinimumnõuete tagamine seoses võrkude ja teenuste turvalisuse ning 

lõppkasutajate eraelu puutumatusega. Seetõttu on oluline hõlmata igat liiki isikutevahelise 

side teenused, isegi kui isikutevahelise ja interaktiivse side vahend on muu teenuse 
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lisavõimalus, võttes samuti arvesse tulevasi arengusuundi ja teenuste koostoimeid. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 36 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(36) Riigi reguleerivate asutuste 

sõltumatust tuleks veelgi kindlustada, et 

selle juht ja liikmed ei laseks end mõjutada 

välisel survel, ning selleks tuleks ette näha 

minimaalne ametisse määramise 

kvalifikatsioon ja ametiaja minimaalne 

kestus. Piirang, et ametiaega ei saa 

pikendada rohkem kui ühe korra, ning 

juhatuse ja tippjuhtkonna asjakohase 

rotatsiooni korra nõue aitaksid maandada 

seaduste ostmise (regulatory capture) riski, 

tagaksid järjepidevuse ja suurendaksid 

sõltumatust. 

(36) Riigi reguleerivate asutuste 

sõltumatust tuleks veelgi kindlustada, et 

selle juht ja liikmed ei laseks end mõjutada 

välisel survel, ning selleks tuleks ette näha 

minimaalne ametisse määramise 

kvalifikatsioon ja ametiaja minimaalne 

kestus. Piirang, et ametiaega ei saa 

pikendada rohkem kui ühe korra, ning 

juhatuse ja tippjuhtkonna asjakohase 

rotatsiooni korra nõue aitaksid maandada 

seaduste ostmise (regulatory capture) riski, 

tagaksid järjepidevuse ja suurendaksid 

sõltumatust. Sel eesmärgil peaksid 

liikmesriigid tagama, et riigi reguleerivad 

asutused on ettevõtetest ja valitsusest 

õiguslikult eraldiseisvad ja 

funktsionaalselt sõltumatud, st nad ei 

taotle ega saa juhiseid üheltki organilt, 

nad tegutsevad läbipaistvalt ja 

vastutustundlikult kooskõlas liidu ja 

siseriikliku õigusega ning neil on piisavad 

volitused. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga ning sidususe tagamisega teiste seotud seadusandlike 

ettepanekutega, pidades eelkõige silmas ettepanekut võtta vastu määrus BERECi kohta 

(COM(2016)0591). 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 91 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (91 a) Võrkude ja teenuste turvalisuse ja 
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tervikluse kaitse tagamiseks tuleks 

edendada otspunktkrüpteerimise 

kasutamist ning teha see juhul, kui see on 

tehniliselt teostatav, kohustuslikuks 

kooskõlas lõimitud andmekaitse ja 

lõimprivaatsuse põhimõtetega. Eelkõige ei 

tohiks liikmesriigid kehtestada 

krüpteerimise pakkujatele, elektroonilise 

side teenuste pakkujatele ega ühelegi 

teisele organisatsioonile mitte ühelgi 

tarneahela tasandil ühtegi sellist 

kohustust, mille tõttu võiks väheneda 

nende võrkude ja teenuste turvalisus, 

näiteks nn tagauste võimaldamine või 

lihtsustamine. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sidususe tagamisega Euroopa Parlamendi seisukohaga, pidades silmas 

eelkõige 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni USA Riikliku Julgeolekuagentuuri 

jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ning nende mõju kohta ELi 

kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele koostööle justiits- ja siseküsimustes ning 14. märtsi 

2017. aasta resolutsiooni suurandmete mõju kohta põhiõigustele, sealhulgas eraelu 

puutumatusele, andmekaitsele, diskrimineerimiskeelule, turvalisusele ja õiguskaitsele. 

 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 111 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(111) Erandlikel juhtudel, kui 

liikmesriigid otsustavad piirata 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

pakkumise vabadust avaliku korra, 

julgeoleku või rahvatervisega seotud 

põhjustel, peaksid liikmesriigid selgitama 

sellise piiramise põhjuseid. 

(111) Erandlikel juhtudel, kui 

liikmesriigid otsustavad piirata 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

pakkumise vabadust avaliku korra, 

julgeoleku või rahvatervisega seotud 

põhjustel, tuleks selliseid piiranguid 

nõuetekohaselt põhjendada, näha need 

ette seadusega, need peaksid austama 

hartaga tunnustatud õiguste ja vabaduste 

olemust ning nende suhtes tuleks 

kohaldada proportsionaalsuse põhimõtet 

kooskõlas harta artikli 52 lõikega 1. 

Lisaks tuleks mis tahes siseriiklikke 
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õigusakte, mis lubavad ametiasutustel 

saada üldistel alustel juurdepääsu 

elektroonilise side võrkudele või sisule, 

lugeda vastuolus olevaks põhiõigusega 

isiku eraelu austamisele, mis on 

sätestatud harta artiklis 7 ja arvestades 

Euroopa Kohtu otsuseid kohtuasjas C-

362/141 a ja liidetud kohtuasjades C-

293/12 ja C-594/121 b ning Euroopa Kohtu 

määrust kohtuasjas C-557/071 c. 

 _________________ 

 1 a Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2015. aasta 

otsus kohtuasjas C-362/14: Maximillian 

Schrems vs. Data Protection 

Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650. 

 1 b Euroopa Kohtu 8. aprilli 2014. aasta 

otsus liidetud kohtuasjades C-293/12 ja C-

594/12: Digital Rights Ireland Ltd vs. 

Minister for Communications, Marine 

and Natural Resources jt ning Kärntner 

Landesregierung jt, 

ECLI:EU:C:2014:238. 

 1 c Euroopa Kohtu 19. veebruari 

2009. aasta määrus kohtuasjas C-557/07: 

LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH vs. Tele2 

Telecommunication GmbH, 

ECLI:EU:C:2009:107. 

Selgitus 

Lisaks viitele, et kõik vastuvõetud õigusaktid peavad olema kooskõlas põhiõiguste hartas 

sätestatud vabaduste ja põhimõtetega, viidatakse ka kohtuasjadele Max Schrems vs. 

andmekaitse, Tele2 ja Digital Rights Ireland, milles kõigis nähakse ette õiguslik alus 

veendumusele, et õigusakte, mis lubavad ametiasutustel saada üldistel alustel juurdepääsu 

elektroonilise side sisule, tuleb lugeda vastuolus olevaks isiku eraelu austamist käsitleva 

põhiõiguse olemusega. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 227 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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(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 

kättesaadav hästitoimiv ja lapsesõbralik 

kadunud lastest teavitamise teenus numbri 

116000 all ning abitelefon hoolitsust ja 

kaitset vajavatele lastele numbri 116111 

all. 

Selgitus 

Keskendudes vaid kadunud laste abitelefonile, kaob ära viide laste abitelefonile 116111, mis 

on oluline kõigile haavatavatele või ohus olevatele lastele, st igale vägivalda kogevale 

lapsele, mis on praegu tunduvalt suurem sihtrühm kui kadunud laste oma. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 227 a (uu) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (227 a) Sageli esineb olukordi, mil ühest 

liikmesriigist teise reisivatel kodanikel on 

vaja helistada oma päritoluliikmesriigi 

abitelefonile või seda kasutada, kuid mis 

praegu ei ole võimalik. Kodanikel peaks 

olema juurdepääs oma 

päritoluliikmesriigi abitelefonidele 

riigikoodi lisamise abil, et lahendada 

kiireloomulisi probleeme või vajaduse 

korral vahendada abi kellelegi oma 

päritoluliikmesriigis, kui vastuvõtvas 

liikmesriigis osutatavad teenused ei saa 

anda tõhusalt abi geograafilistel või 

keelelistel põhjustel. 

Selgitus 

Uus põhjendus on vaja lisada sidususe tagamiseks muudatusettepanekuga artikli 90 uue 

lõike 2 a kohta. Kui kodanikud reisivad muudesse liikmesriikidesse, on neil siiski vaja võtta 

ühendust eri abitelefonidega oma päritoluriigis, et lahendada või vahendada kiireloomulisi 

probleeme. Kui neil on võimalik saada juurdepääs nendele telefonidele riigikoodi valimise 

abil, siis see aitab neil saada abi või nõuannet. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 254 

 

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 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, olenemata 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. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga ning sidususe tagamisega teiste seotud seadusandlike 

aktidega, pidades eelkõige silmas isikuandmete kaitse üldmäärust ning ettepanekut võtta 

vastu määrus eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ühest küljest on käesoleva direktiivi 

eesmärk rakendada elektroonilise side 

võrkude ja teenuste siseturg, millega 

saavutataks väga suure läbilaskevõimega 

võrkude kasutuselevõtt ja käibeleminek, 

püsiv konkurents, elektroonilise side 

teenuste koostalitlusvõime ja 

lõppkasutajate kasu. 

Ühest küljest on käesoleva direktiivi 

eesmärk rakendada elektroonilise side 

võrkude ja teenuste siseturg, millega 

saavutataks väga suure läbilaskevõimega 

turvaliste võrkude kasutuselevõtt ja 

käibeleminek, püsiv konkurents, 

elektroonilise side teenuste 

koostalitlusvõime, juurdepääsetavus ja 

lõppkasutajate kasu. 
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Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga ning sidususe tagamisega teiste seotud seadusandlike 

aktidega, pidades eelkõige silmas isikuandmete kaitse üldmäärust ning ettepanekut võtta 

vastu määrus eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 3 – taane 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

- meetmeid, mis on võetud liidu või 

liikmesriikide tasandil liidu õiguse 

kohaselt, et saavutada üldist huvi pakkuvad 

eesmärgid, eriti eesmärgid, mis on seotud 

sisu reguleerimise ja 

audiovisuaalpoliitikaga. 

- meetmeid, mis on võetud liidu või 

liikmesriikide tasandil liidu õiguse 

kohaselt, et saavutada üldist huvi pakkuvad 

eesmärgid, eriti eesmärgid, mis on seotud 

isikuandmete ja eraelu puutumatuse 

kaitse, sisu reguleerimise ja 

audiovisuaalpoliitikaga; 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga ning sidususe tagamisega teiste seotud seadusandlike 

aktidega, pidades eelkõige silmas isikuandmete kaitse üldmäärust ning ettepanekut võtta 

vastu määrus eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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 

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); 
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vähemolulise lisavõimalusena; 

Selgitus 

Direktiivi eesmärk peaks lisaks võrdsete tingimuste tagamisele kõigile teenusepakkujatele 

olema ka ühtsete miinimumnõuete tagamine seoses võrkude ja teenuste turvalisuse ning 

lõppkasutajate eraelu puutumatusega. Seetõttu on oluline hõlmata igat liiki isikutevahelise 

side teenused, isegi kui isikutevahelise ja interaktiivse side vahend on muu teenuse 

lisavõimalus, võttes samuti arvesse tulevasi arengusuundi ja teenuste koostoimeid. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

22) „võrkude ja teenuste turvalisus“ – 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

suutlikkus panna teatava kindlusega vastu 

mis tahes tegevusele, mis kahjustab nende 

võrkude või teenuste kaudu pakutavate või 

kättesaadavate salvestatud või edastatud 

või töödeldud andmete või seotud teenuste 

käideldavust, autentsust, terviklust või 

konfidentsiaalsust. 

22) „võrkude ja teenuste turvalisus“ – 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

tehniline ja struktuuriline suutlikkus 

panna teatava kindlusega vastu mis tahes 

tegevusele, mis kahjustab nende võrkude 

või teenuste kaudu pakutavate või 

kättesaadavate salvestatud või edastatud 

või töödeldud andmete või seotud teenuste 

käideldavust, autentsust, terviklust või 

konfidentsiaalsust; 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik, sest see on lahutamatult 

seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega, eelkõige muudatusettepanekuga 22 

artikli 40 kohta. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi reguleerivad asutused ja muud 

pädevad asutused võivad oma pädevuse 

piires aidata kaasa kultuurilise ja keelelise 

mitmekülgsuse ja meediakanalite paljususe 

edendamisele suunatud põhimõtete 

rakendamisele. 

Riigi reguleerivad asutused ja muud 

pädevad asutused võivad oma pädevuse 

piires aidata kaasa isikuandmete ja eraelu 

puutumatuse kaitsmisele ning kultuurilise 

ja keelelise mitmekülgsuse ja 

meediakanalite paljususe edendamisele 
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suunatud põhimõtete rakendamisele. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga ning sidususe tagamisega teiste seotud seadusandlike 

aktidega, pidades eelkõige silmas isikuandmete kaitse üldmäärust ning ettepanekut võtta 

vastu määrus eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid teevad omavahel ja 

komisjoniga koostööd raadiospektri 

kasutamise strateegilisel planeerimisel, 

koordineerimisel ja ühtlustamisel liidus. 

Selleks võtavad nad muu hulgas arvesse 

ELi poliitika majanduslikke, julgeoleku-, 

tervise ja avalikke huve, avalikku 

julgeolekut ja riigikaitset, sõnavabadust, 

kultuurilisi, teaduslikke, sotsiaalseid ja 

tehnilisi aspekte ning raadiospektri 

kasutajaskondade erinevaid huve, et tagada 

raadiospektri optimaalne kasutamine ning 

vältida kahjulikke häireid. 

1. Liikmesriigid teevad omavahel ja 

komisjoniga koostööd raadiospektri 

kasutamise strateegilisel planeerimisel, 

koordineerimisel ja ühtlustamisel liidus. 

Selleks võtavad nad muu hulgas arvesse 

ELi poliitika majanduslikke, julgeoleku-, 

tervise ja avalikke huve, avalikku 

julgeolekut ja riigikaitset, andmekaitset ja 

eraelu puutumatust, sõnavabadust, 

kultuurilisi, teaduslikke, sotsiaalseid ja 

tehnilisi aspekte ning raadiospektri 

kasutajaskondade erinevaid huve, et tagada 

raadiospektri optimaalne kasutamine ning 

vältida kahjulikke häireid. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga ning sidususe tagamisega teiste seotud seadusandlike 

aktidega, pidades eelkõige silmas isikuandmete kaitse üldmäärust ning ettepanekut võtta 

vastu määrus eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi reguleeriva asutuse juht või 

vajaduse korral riigi reguleerivas asutuses 

1. Riigi reguleeriva asutuse juht või 

vajaduse korral riigi reguleerivas asutuses 
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seda funktsiooni täitva esinduskogu 

liikmed või nende asendajad määratakse 

ametisse vähemalt nelja aasta pikkuseks 

ametiajaks ning valitakse tunnustatud ja 

erialaste kogemustega isikute seast nende 

teenete, oskuste, teadmiste ja kogemuste 

põhjal avatud valikumenetluse kohaselt. 

Nad ei tohi ametis olla rohkem kui kaks 

ametiaega, olgu see siis järjest või mitte. 

Liikmesriigid tagavad otsustuste tegemise 

järjepidevuse ning näevad selleks ette 

esinduskogu või tippjuhtkonna asjakohase 

rotatsioonikava; näiteks võidakse 

esinduskogu esimesed liikmed määrata 

ametisse eri pikkusega ajaks, et nende ja 

nende järglaste ametiajad ei lõpeks samal 

ajal. 

seda funktsiooni täitva esinduskogu 

liikmed või nende asendajad määratakse 

ametisse vähemalt nelja aasta pikkuseks 

ametiajaks ning valitakse tunnustatud ja 

erialaste kogemustega isikute seast nende 

teenete, oskuste, teadmiste ja kogemuste 

põhjal avatud ja läbipaistva 

valikumenetluse kohaselt. Nad ei tohi 

ametis olla rohkem kui kaks ametiaega, 

olgu see siis järjest või mitte. Liikmesriigid 

tagavad otsustuste tegemise järjepidevuse 

ning näevad selleks ette esinduskogu või 

tippjuhtkonna asjakohase rotatsioonikava; 

näiteks võidakse esinduskogu esimesed 

liikmed määrata ametisse eri pikkusega 

ajaks, et nende ja nende järglaste ametiajad 

ei lõpeks samal ajal. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga ning sidususe tagamisega teiste seotud seadusandlike 

ettepanekutega, pidades eelkõige silmas ettepanekut võtta vastu määrus BERECi kohta. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ilma et see piiraks artikli 10 

kohaldamist, tegutsevad riigi reguleerivad 

asutused sõltumatult ja objektiivselt ning ei 

taotle ega täida ühegi teise organi juhiseid 

kõnealuste ülesannete täitmisel, mis on 

neile määratud liidu õigust rakendavate 

riigisiseste õigusnormidega. See ei välista 

riigisisest riigiõiguse kohast järelevalvet. 

Riigi reguleeriva asutuse otsuseid võivad 

peatada või tühistada üksnes artikli 31 

kohaselt asutatud edasikaebusi käsitlevad 

organid. 

1. Ilma et see piiraks artikli 10 

kohaldamist, tegutsevad riigi reguleerivad 

asutused sõltumatult ja objektiivselt, nad 

on valitsusest õiguslikult eraldiseisvad ja 

funktsionaalselt sõltumatud, nad 

tegutsevad läbipaistvalt ja 

vastutustundlikult kooskõlas liidu ja 

siseriikliku õigusega, neil on piisavad 

volitused ning nad ei taotle ega täida ühegi 

teise organi juhiseid kõnealuste ülesannete 

täitmisel, mis on neile määratud liidu 

õigust rakendavate riigisiseste 

õigusnormidega. See ei välista riigisisest 

riigiõiguse kohast järelevalvet. Riigi 

reguleeriva asutuse otsuseid võivad 

peatada või tühistada üksnes artikli 31 

kohaselt asutatud edasikaebusi käsitlevad 
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organid. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga ning sidususe tagamisega teiste seotud seadusandlike 

aktidega, pidades eelkõige silmas isikuandmete kaitse üldmäärust ning ettepanekut võtta 

vastu määrus eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta ja BERECit käsitlevat 

ettepanekut. See on seotud ka muudatusettepanekuga 19, sest selle eesmärk on tagada 

järelevalveasutuste sõltumatus. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi reguleerivad asutused, muud 

käesoleva direktiivi kohased pädevad 

asutused ja riigi konkurentsiasutused 

varustavad üksteist teabega, mis on vajalik 

käesoleva direktiivi kohaldamiseks. 

Vahetatava teabe puhul peab teabe vastu 

võtnud asutus tagama sama 

konfidentsiaalsustaseme kui asutus, kust 

teave pärit on. 

1. Riigi reguleerivad asutused, muud 

käesoleva direktiivi kohased pädevad 

asutused ja riigi konkurentsiasutused 

varustavad üksteist teabega, mis on vajalik 

käesoleva direktiivi kohaldamiseks. 

Vahetatava teabe puhul kohaldatakse liidu 

andmekaitse-eeskirju ning teabe vastu 

võtnud asutus peab tagama sama 

konfidentsiaalsustaseme kui asutus, kust 

teave pärit on. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga ning sidususe tagamisega teiste seotud seadusandlike 

aktidega, pidades eelkõige silmas isikuandmete kaitse üldmäärust ning ettepanekut võtta 

vastu määrus eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

pakkumise vabaduse käesolevas direktiivis 

sätestatud tingimustel. Selle saavutamiseks 

1. Liikmesriigid tagavad 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

pakkumise vabaduse käesolevas direktiivis 

sätestatud tingimustel. Selle saavutamiseks 
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ei tee liikmesriigid ettevõtjatele takistusi 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

pakkumisel, kui see ei ole vajalik 

aluslepingu artikli 52 lõikes 1 sätestatud 

põhjustel. Elektroonilise side võrkude ja 

teenuste pakkumise iga selline piirang peab 

olema nõuetekohaselt põhjendatud ja 

sellest tuleb komisjonile teatada. 

ei tee liikmesriigid ettevõtjatele takistusi 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

pakkumisel, kui see ei ole vajalik 

aluslepingu artikli 52 lõikes 1 sätestatud 

põhjustel. Elektroonilise side võrkude ja 

teenuste pakkumise iga selline piirang peab 

olema nõuetekohaselt põhjendatud ja 

seadusega ette nähtud ning arvestama 

hartaga tunnustatud õiguste ja vabaduste 

olemust ning selle suhtes tuleb kohaldada 

proportsionaalsuse põhimõtet kooskõlas 

harta artikli 52 lõikega 1 ja sellest tuleb 

komisjonile teatada. 

Selgitus 

Kooskõlas harta ja Euroopa Liidu Kohtu seotud praktikaga tohib hartaga tunnustatud õiguste 

ja vabaduste teostamist piirata ainult seadusega ning arvestades nimetatud õiguste ja 

vabaduste olemust. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt võib piiranguid seada üksnes 

juhul, kui need on vajalikud ning vastavad tegelikult liidu poolt tunnustatud üldist huvi 

pakkuvatele eesmärkidele või kui on vaja kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kui teave sisaldab isikuandmeid, 

tagavad komisjon, BEREC ja asjaomased 

asutused andmetöötluse vastavuse liidu 

andmekaitse-eeskirjadele. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga ning sidususe tagamisega teiste seotud seadusandlike 

aktidega, pidades eelkõige silmas isikuandmete kaitse üldmäärust ning ettepanekut võtta 

vastu määrus eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta. Uuestisõnastamise ettepanek 

hõlmab mitmel juhul ka andmete töötlemist ning puudub säte, millega nähtaks ette liidu 

andmekaitsealaste õigusaktide järgimine. 

 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid toetavad lõikes 1 nimetatud 

standardite ja/või spetsifikaatide kasutamist 

teenuste, tehniliste liideste ja/või 

võrgufunktsioonide pakkumisel ulatuses, 

mis on hädavajalik selleks, et tagada 

teenuste koostalitlusvõime ja suurendada 

kasutajate valikuvabadust. 

Liikmesriigid toetavad lõikes 1 nimetatud 

standardite ja/või spetsifikaatide kasutamist 

teenuste, tehniliste liideste ja/või 

võrgufunktsioonide pakkumisel ulatuses, 

mis on hädavajalik selleks, et tagada 

teenuste koostalitlusvõime ja vastastikune 

ühenduvus, et suurendada kasutajate 

valikuvabadust ja hõlbustada pakkujate 

vahetamist. 

Selgitus 

Variraportöör on veendunud, et see muudatus on vajalik, sest see suurendab kasutajate 

valikuvabadust ja aitab kaasa ELi digitaalse ühtse turu strateegiale. 

 

Muudatusettepanek  26 

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 turvalisusega 

seotud vahejuhtumite 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 võrkude ja teenuste 

turvalisusega seotud riske. Tehnika taset 

arvesse võttes tagatakse nende meetmetega 

olemasolevale ohule vastav turvalisuse 

tase. Eelkõige võetakse meetmeid, et 

vaikimisi tagada elektroonilise side 

infosisu otspunktkrüpteerimine, kui see 

on tehniliselt teostatav, selleks et vältida ja 

minimeerida turvalisusega seotud 

vahejuhtumite mõju kasutajatele ja teistele 

võrkudele ja teenustele. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sidususe tagamisega Euroopa Parlamendi seisukohaga, pidades silmas 
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eelkõige 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni USA Riikliku Julgeolekuagentuuri 

jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ning nende mõju kohta ELi 

kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele koostööle justiits- ja siseküsimustes ning 14. märtsi 

2017. aasta resolutsiooni suurandmete mõju kohta põhiõigustele, sealhulgas eraelu 

puutumatusele, andmekaitsele, diskrimineerimiskeelule, turvalisusele ja õiguskaitsele. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Liikmesriigid ei kehtesta 

üldkasutatavate sidevõrkude või 

üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste pakkujatele ühtegi kohustust, 

mille tõttu võiksid väheneda nende 

võrkude või teenuste turvalisus. 

 Kui liikmesriigid kehtestavad rohkem kui 

ühes liikmesriigis üldkasutatavate 

sidevõrkude või üldkasutatavate 

elektroonilise side teenuste pakkujatele 

täiendavaid turvalisuse nõudeid, peaksid 

nad sellistest meetmetest teavitama 

komisjoni ja Euroopa Liidu Võrgu- ja 

Infoturbeametit (ENISA). ENISA abistab 

liikmesriike võetavate meetmete 

kooskõlastamisel, et vältida kattuvaid või 

lahknevaid nõudeid, mis võivad 

põhjustada turvariske ja tõkkeid siseturul. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sidususe tagamisega Euroopa Parlamendi seisukohaga, pidades silmas 

eelkõige 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni USA Riikliku Julgeolekuagentuuri 

jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ning nende mõju kohta ELi 

kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele koostööle justiits- ja siseküsimustes ning 14. märtsi 

2017. aasta resolutsiooni suurandmete mõju kohta põhiõigustele, sealhulgas eraelu 

puutumatusele, andmekaitsele, diskrimineerimiskeelule, turvalisusele ja õiguskaitsele. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 1 
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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 

mõjutanud võrkude või teenuste toimimist. 

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 

määral mõjutanud võrkude või teenuste 

toimimist. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik, sest see on lahutamatult 

seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega artikli 40 kohta. Esimene osa on vajalik, 

sest see on kooskõlas muudatusettepanekuga kolmanda lõigu kohta. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(y) kasutajate arv, keda rikkumine 

mõjutab; 

(a) kasutajate arv, keda intsident 

mõjutab; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(aa) rikkumise mõjuala geograafiline 

ulatus; 

(c) intsidendi mõjuala geograafiline 

ulatus; 
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Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(bb) kui suures ulatuses on teenuse 

toimimine katkestatud; 

(d) kui suures ulatuses on võrgu või 

teenuse toimimine mõjutatud; 

 

Muudatusettepanek  33 

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 pädev 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. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku esimene osa on vajalik tungivatel põhjustel, mis on seotud teksti 

sidususe tagamisega Euroopa Parlamendi seisukohaga, pidades silmas eelkõige 12. märtsi 

2014. aasta resolutsiooni USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ja ELi 

liikmesriikide jälgimisasutuste ning nende mõju kohta ELi kodanike põhiõigustele ja Atlandi-

ülesele koostööle justiits- ja siseküsimustes ning 14. märtsi 2017. aasta resolutsiooni 

suurandmete mõju kohta põhiõigustele, sealhulgas eraelu puutumatusele, andmekaitsele, 

diskrimineerimiskeelule, turvalisusele ja õiguskaitsele. Muudatusettepaneku teine osa vajalik, 

sest see on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega artikli 40 kohta. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Selleks et aidata kaasa võrkude ja 
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teenuste turvalisuse meetmete 

järjepidevale kohaldamisele, avaldab 

BEREC hiljemalt ... [kuupäev] pärast 

sidusrühmadega konsulteerimist ning 

tihedas koostöös komisjoni ja muude liidu 

ametitega suunised, mis käsitlevad 

võrkude ja teenuste turvalisuse 

miinimumnõudeid ja ühiseid 

lähenemisviise ning 

otspunktkrüpteerimise kasutamise 

edendamist. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga ning sidususe tagamisega teiste seotud seadusandlike 

ettepanekutega, pidades eelkõige silmas ettepanekut võtta vastu määrus BERECi kohta. 

Käesoleva muudatusettepanekuga parandatakse võrkude ja teabeteenuste turvalisust. 

 

Muudatusettepanek  35 

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. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 90 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Abitelefon kadunud laste otsimiseks Kadunud laste otsimise ja muud laste 

abitelefonid 
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Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 90 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad kodanikele 

juurdepääsu abitelefoni teenusele, et 

teatada laste kadumise juhtumitest. 
Abitelefoni number on 116000. 

1. Liikmesriigid tagavad kodanikele 

juurdepääsu abitelefoni teenusele kadunud 

laste otsimiseks. Abitelefon on 

lapsesõbralik ja selle number on 116000. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 90 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Liikmesriigid tagavad lastele 

juurdepääsu lapsesõbralikule abitelefoni 

teenusele. Abitelefoni number on 116111. 

Selgitus 

Abitelefonid on olulised teenused ja need täidavad ka nõuandvat ülesannet. Abitelefoniga 

116111 ühendust võttes võivad lapsed tunda end turvalisemalt kui siis, kui nad pöörduvad 

selliste teenuseid osutavate inimeste poole, keda nad ei tunne või ei usalda. Kui laps (või 

keegi teine) helistab laste abitelefonil ja teatab ohus olevast lapsest, võib esineda juhtumeid, 

millest tuleb teada anda lastekaitseasutusele või politseile. Abitelefonid toetavad sadu 

tuhandeid lapsi, kes on hädas või vajavad abi. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 90 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Liikmesriigid tagavad, et 

kodanikke teavitatakse numbritega 

116000 ja 116111 seotud teenustest ja 

nende kasutamisest ning et neil on 

asjaomastele teenustele juurdepääs 

võimalikult suures ulatuses. 



 

PE601.042v02-00 28/32 AD\1127738ET.docx 

ET 

Selgitus 

Kadunud laste otsimise abitelefon on loodud komisjoni otsusega 2007/116/EÜ ja see on 

kättesaadav kogu Euroopas samal numbril, 116000. Eurobaromeetri uuringu kohaselt on 

praegu vaid 13 % ELi elanikkonnast teadlik teenusest numbril 116000. EL seisab silmitsi 

samasuguse probleemiga numbri 116111 puhul, mis loodi komisjoni direktiiviga 

2009/136/EÜ (universaalteenuse direktiiv). Selle tagamine, et kodanikke teavitatakse nendest 

teenustest ja nende kättesaadavusest, aitab rakendada õigusakte. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 90 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et puuetega 

lõppkasutajatel oleks võimalikult suures 

ulatuses juurdepääs teenustele 

numeratsioonialas algusega 116000. 

Meetmed, mis võetakse, et hõlbustada 

puuetega lõppkasutajate juurdepääsu 

nendele teenustele teises liikmesriigis 

reisides, põhinevad artikli 39 kohaselt 

avaldatud asjakohaste standardite või 

spetsifikaatide järgimisel. 

2. Liikmesriigid tagavad, et lapsi ja 

puuetega lõppkasutajaid teavitatakse 

numbritega 116000 ja 116111 seotud 

teenustest ja nende kasutamisest ning et 

neil on asjaomastele teenustele 

juurdepääs võimalikult suures ulatuses. 

Meetmed, mis võetakse, et hõlbustada 

laialdast lõppkasutajate juurdepääsu 

nendele teenustele ka teises liikmesriigis 

reisides, põhinevad artikli 39 kohaselt 

avaldatud asjakohaste standardite või 

spetsifikaatide järgimisel. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 90 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid tagavad, et 

kodanikel on juurdepääs oma 

päritoluliikmesriigi abitelefonidele 

riigikoodi lisamise abil, kui nad reisivad 

muudesse liikmesriikidesse. 

Selgitus 

Kui kodanikud reisivad muudesse liikmesriikidesse, on neil siiski vaja võtta ühendust eri 

abitelefonidega oma päritoluriigis, et lahendada või vahendada kiireloomulisi probleeme. 

Kui neil on võimalik saada juurdepääs nendele telefonidele riigikoodi valimise abil, siis see 
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aitab neil saada abi või nõuannet. 

 

Muudatusettepanek  42 

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 lõppkasutajate suhtes 

kodakondsusel või elukohal põhinevaid 

diskrimineerivaid juurdepääsu või 

kasutamisega seotud nõudeid või 

tingimusi, välja arvatud juhul, kui need 

erinevused on objektiivselt põhjendatud 

ning on kooskõlas harta artiklis 52 

sätestatud põhiõiguste ulatuse ja 

tõlgendamisega. 

Selgitus 

Kooskõlas harta ja Euroopa Liidu Kohtu seotud praktikaga tohib hartaga tunnustatud õiguste 

ja vabaduste teostamist piirata ainult seadusega ning arvestades nimetatud õiguste ja 

vabaduste olemust. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt võib piiranguid seada üksnes 

juhul, kui need on vajalikud ning vastavad tegelikult liidu poolt tunnustatud üldist huvi 

pakkuvatele eesmärkidele või kui on vaja kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 93 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Selleks et aidata kaasa põhiõiguste 

kaitse järjepidevale kohaldamisele, 

avaldab BEREC hiljemalt … [kuupäev] 

pärast sidusrühmadega konsulteerimist 

ning tihedas koostöös komisjoni ja 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga 

(FRA) suunised ühiste lähenemisviiside 

kohta, millega tagatakse, et selliste 

riigisiseste meetmete puhul, mis 

puudutavad lõppkasutajate juurdepääsu 

teenustele ja rakendustele või nende 

kasutamist elektroonilise side võrkude 
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kaudu, järgitakse põhiõigusi ja -vabadusi, 

mis on tagatud harta ja liidu õiguse 

üldpõhimõtetega. 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga ning sidususe tagamisega teiste seotud seadusandlike 

ettepanekutega, pidades eelkõige silmas ettepanekut võtta vastu määrus BERECi kohta. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 114 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Komisjon vaatab hiljemalt ... [viis 

aastat pärast artikli 115 lõike 1 teises 

lõigus nimetatud kohaldamiskuupäeva] ja 

seejärel iga viie aasta tagant läbi artiklis 

93 osutatud põhiõiguste kaitse 

kohaldamise. 
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