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Muudatusettepanek 24
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tulevaste IP-võrkude puhul, kus 
teenuse osutamise saab eraldada võrgu 
pakkumisest, peaksid liikmesriigid 
määrama kindlaks kõige asjakohasemad 
meetmed, et tagada üldkasutatavate 
sidevõrkude kaudu osutatavate 
üldkasutatavate telefoniteenuste 
kättesaadavus ja pidev juurdepääs 
hädaabiteenustele võrgu ulatusliku rikke 
või vääramatu jõu korral.

(17) Tulevaste IP-võrkude puhul, kus 
teenuse osutamise saab eraldada võrgu 
pakkumisest, peaksid liikmesriigid 
määrama kindlaks kõige asjakohasemad 
meetmed, et tagada üldkasutatavate 
sidevõrkude kaudu osutatavate 
üldkasutatavate telefoniteenuste 
kättesaadavus ja pidev juurdepääs 
hädaabiteenustele võrgu ulatusliku rikke 
või vääramatu jõu korral, võttes arvesse 
selliste teenuste osutamise tehnilist 
keerukust ning eesmärki, et need ei 
osutuks ülemääraselt koormavaks või 
takistuseks uuenduslike teenuste ja 
rakenduste väljatöötamisel.

Or. en

Selgitus

Üldkasutatavate telefoniteenuste määrus peaks jäämagi hõlmama üldkasutatavaid 
telefoniteenuseid ning neid, mis pakuvad ligilähedast asendust tavapärastele telefoni 
jaeteenustele, kui on olemas oht tarbijaid segadusse viia ning kui kõrgetasemeline kaitse, 
sealhulgas ka seoses juurdepääsuga hädaabiteenustele, on õigustatud.

Paistab, et tarbijad ei oota juurdepääsu hädaabiteenustele nende teenuste korral, mis ei sõltu 
võrgust, ei paku tavapäraseid telefoniteenuseid ega tavapäraste telefoniteenuste ligilähedast 
asendusteenust. Pakutud variandi eesmärgiks on tagada, et käesolev säte ei mõjuta neid 
konkreetseid teenuseid.
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Muudatusettepanek 25
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Lõppkasutajatel peaks olema kõikide 
häälkõne algatamist võimaldavate 
telefoniteenuste puhul võimalik helistada 
hädaabiteenistustele riigi või 
rahvusvahelisse numeratsiooniplaani 
kuuluva numbri või numbrite abil. Pääste-
ja hädaabiteenistustel peaks olema 
võimalik vastata numbrile 112 tehtud 
kõnedele vähemalt sama kiiresti ja tõhusalt 
kui muudele riigisisestele 
hädaabinumbritele tehtud kõnedele. Selleks 
et parandada Euroopa Liidus reisivate 
kodanike kaitset ja turvalisust, on numbrit 
112 vaja rohkem tutvustada. Selleks tuleks 
kodanikele selgitada, et mis tahes 
liikmesriigis reisides võib kasutada ühtset 
hädaabinumbrit 112; sellekohane teave 
tuleb avaldada eelkõige rahvusvahelistes 
bussiterminalides, raudteejaamades, 
sadamates ja lennujaamades ning 
telefonikataloogides, taksofonikabiinides 
ning tellimismaterjalides ja arvetel. 
Euroopa Liidu kodanike kaitse 
parandamiseks tuleks rõhutada kohustust 
teha kindlaks helistaja asukoht. Eelkõige 
peaksid operaatorid esitama teabe helistaja 
asukoha kohta hädaabiteenistustele 
automaatselt („push” mode). Selleks et 
arvestada tehnoloogia edusamme, 
sealhulgas neid, tänu millele on võimalik 
järjest täpsemalt määrata helistaja 
asukohta, peaks komisjonil olema 
võimalik võtta vastu tehnilised 
rakendusmeetmed, et tagada numbri 112 
tõhus rakendamine ühenduses, ja tuua 
kasu Euroopa Liidu kodanikele.

(19) Lõppkasutajatel peaks olema kõikide 
häälkõne algatamist ja vastuvõtmist 
võimaldavate telefoniteenuste puhul 
võimalik helistada hädaabiteenistustele 
riigi või rahvusvahelisse 
numeratsiooniplaani kuuluva numbri või 
numbrite abil. Pääste- ja 
hädaabiteenistustel peaks olema võimalik 
vastata numbrile 112 tehtud kõnedele 
vähemalt sama kiiresti ja tõhusalt kui 
muudele riigisisestele hädaabinumbritele 
tehtud kõnedele. Selleks et parandada 
Euroopa Liidus reisivate kodanike kaitset 
ja turvalisust, on numbrit 112 vaja rohkem 
tutvustada. Selleks tuleks kodanikele 
selgitada, et mis tahes liikmesriigis reisides 
võib kasutada ühtset hädaabinumbrit 112; 
sellekohane teave tuleb avaldada eelkõige 
rahvusvahelistes bussiterminalides, 
raudteejaamades, sadamates ja 
lennujaamades ning telefonikataloogides, 
taksofonikabiinides ning 
tellimismaterjalides ja arvetel. Euroopa 
Liidu kodanike kaitse parandamiseks 
tuleks rõhutada kohustust teha kindlaks 
helistaja asukoht. Eelkõige peaksid 
operaatorid esitama teabe helistaja asukoha 
kohta hädaabiteenistustele automaatselt 
(„push” mode). Selliste meetmete eesmärk 
peaks olema tarbijate ohutus, kuid need ei 
tohi ebaõiglaselt koormata 
teenuseosutajaid ega takistada teenuste ja 
rakenduste väljatöötamist või arengut.

Or. en
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Selgitus

Sõnade „ja vastuvõtmist” uuesti lisamine täpsustab, et käsitletakse üksnes asjassepuutuvaid 
teenuseid, mitte uusi ja võrgust sõltumatuid teenuseid, mis ei paku tavapäraseid 
telefoniteenused või nende ligilähedast asendusteenust ja mille puhul näib, et tarbijad ei oota 
juurdepääsu hädaabiteenustele.

Tarbijakaitse täiustamine ei tohiks takistada uuendust ega koormata ebaõiglaselt ja 
põhjendamatult teenuseosutajaid.

Muudatusettepanek 26
Piia-Noora Kauppi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Audiovisuaalseid meediateenuseid 
käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[….] 2007. aasta direktiivis on 
teleülekanne määratletud kui 
meediateenuse osutaja pakutav lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus saadete 
üheaegseks vaatamiseks saatekava alusel; 
meediateenuse osutaja võib pakkuda mitut 
audio- või audiovisuaalset saatekava 
(kanalit). Juriidilisi edastamiskohustusi 
võib kohaldada ainult teatavate 
meediateenuse osutajate pakutavate 
kindlate ülekandekanalite suhtes. 
Tagamaks, et sellised kohustused oleksid 
läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
nõuetekohaselt määratud, peaksid 
liikmesriigid edastamiskohustust oma 
siseriiklikus õiguses selgelt põhjendama. 
Edastamiskohustused tuleks kavandada 
selliselt, et need soodustaksid piisavalt 
tõhusate investeeringute tegemist 
infrastruktuuri. Selleks et 
edastamiskohustused arvestaksid 
tehnoloogia ja turu arengut, tuleks 
edastamiskohustused taotletavate 
eesmärkidega proportsionaalsuse 
säilitamiseks korrapäraselt läbi vaadata. 
Tehniliste ja turutingimuste kiiret 

(24) Audiovisuaalseid meediateenuseid 
käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[….] 2007. aasta direktiivis on 
teleülekanne määratletud kui 
meediateenuse osutaja pakutav lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus saadete 
üheaegseks vaatamiseks saatekava alusel; 
meediateenuse osutaja võib pakkuda mitut 
audio- või audiovisuaalset saatekava 
(kanalit). Juriidilisi edastamiskohustusi 
võib kohaldada ainult teatavate 
meediateenuse osutajate pakutavate 
kindlate ülekandekanalite suhtes. 
Tagamaks, et sellised kohustused oleksid 
läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
nõuetekohaselt määratud, peaksid 
liikmesriigid edastamiskohustust oma 
siseriiklikus õiguses selgelt põhjendama. 
Edastamiskohustused tuleks kavandada 
selliselt, et need soodustaksid piisavalt 
tõhusate investeeringute tegemist 
infrastruktuuri. Selleks et 
edastamiskohustused arvestaksid 
tehnoloogia ja turu arengut, tuleks 
edastamiskohustused taotletavate 
eesmärkidega proportsionaalsuse 
säilitamiseks korrapäraselt läbi vaadata. 
Tehniliste ja turutingimuste kiiret 
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muutumist arvestades tuleks need täielikult 
läbi vaadata vähemalt kord kolme aasta
jooksul; selleks tuleb korraldada avalik 
konsulteerimine kõigi sidusrühmadega. 
Ühte või mitut ülekandekanalit võib 
täiendada puuetega kasutajate juurdepääsu 
parandamiseks mõeldud teenustega, 
näiteks videoteksti, subtiitrite, 
audiokirjelduse või viipekeelega.

muutumist arvestades tuleks need täielikult 
läbi vaadata vähemalt kord 18 kuu jooksul; 
selleks tuleb korraldada avalik 
konsulteerimine kõigi sidusrühmadega. 
Ühte või mitut ülekandekanalit võib 
täiendada puuetega kasutajate juurdepääsu 
parandamiseks mõeldud teenustega, 
näiteks videoteksti, subtiitrite, 
audiokirjelduse või viipekeelega.

Or. en

Selgitus

Kaabellevivõrgu operaatoritele antakse paljudes riikides ikka veel mitu edastamiskohustust.
Kehtivas raamistikus kannatavad nad artikli 31 vastuolulise ja ikka veel mittetäieliku 
rakendamise all. Komisjoni ettepanekut vaadata perioodiliselt läbi kõik riiklikud 
edastamiskohustused võib toetada, kuid kolm aastat on liiga pikk periood ning läbi tuleks 
vaadata sagedamini, kord 18 kuu jooksul.

Muudatusettepanek 27
Piia-Noora Kauppi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Turvarikkumistest teatamisel 
kasutatavate vormide ja korra kohta 
üksikasjalike eeskirjade koostamisel tuleks 
arvesse võtta ka rikkumise asjaolusid, 
sealhulgas seda, kas isikuandmed olid või 
ei olnud kodeeritud või mõnel muul sellisel 
moel kaitstud, mis vähendab tõhusalt 
identiteedipettuste või teistsuguse 
väärkasutuse tõenäosust. Lisaks sellele 
tuleks sellistes eeskirjade ja korra 
koostamisel võtta arvesse
õiguskaitseasutuste õigustatud huve 
juhtude puhul, kus varajane 
avalikustamine võib tarbetult takistada
rikkumise asjaolude uurimist.

(32) Turvarikkumistest teatamisel 
kasutatavate vormide ja korra kohta 
üksikasjalike eeskirjade koostamisel tuleks 
arvesse võtta ka rikkumise asjaolusid, 
sealhulgas seda, kas isikuandmed olid või 
ei olnud kodeeritud või mõnel muul sellisel 
moel kaitstud, mis vähendab tõhusalt 
identiteedipettuste või teistsuguse 
väärkasutuse tõenäosust. Eeskirjad ja kord 
ei tohi takistada õiguskaitseasutuste poolt 
teostatavat rikkumise asjaolude uurimist.

Or. en



AM\723093ET.doc 7/18 PE406.058v01-00

ET

Selgitus

Lõppseade on võrgu nõrgim lüli ja seepärast tuleks seda hästi kaitsta. Lõppkasutajad peaksid 
mõistma ohte, mis neid Internetis surfamise, tarkvara allalaadimise ja andmekandjate 
kasutamise ajal varitsevad. Lõppkasutajad peaksid olema kaasnevatest ohtudest teadlikud 
ning vastavalt käituma, et kaitsta lõppseadmeid. Liikmesriigid peaksid sellekohast teadlikkuse 
tõstmist soodustama.

Muudatusettepanek 28
Piia-Noora Kauppi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Arvutiprogrammid, mis salaja jälgivad 
kasutajate tegevust ja/või takistavad 
kasutaja lõppseadmete tööd, et tuua kasu 
kolmandale isikule (nn nuhkvara), 
kujutavad endast tõsist ohtu kasutaja eraelu 
puutumatusele. Kasutajate eraelu 
kõrgetasemeline ja võrdväärne kaitse tuleb 
tagada sellest hoolimata, kas nuhkvara 
laaditi alla kogemata elektrooniliste 
sidevõrkude kaudu või saadi ja installeeriti 
peidetuna programmi, mida levitati mõne 
muu välise andmekandja, näiteks CD, CD-
ROMi või USB-mälupulga abil.

(34) Arvutiprogrammid, mis salaja jälgivad 
kasutajate tegevust ja/või takistavad 
kasutaja lõppseadmete tööd, et tuua kasu 
kolmandale isikule (nn nuhkvara), 
kujutavad endast tõsist ohtu kasutaja eraelu 
puutumatusele. Kasutajate eraelu 
kõrgetasemeline ja võrdväärne kaitse tuleb 
tagada sellest hoolimata, kas nuhkvara 
laaditi alla kogemata elektrooniliste 
sidevõrkude kaudu või saadi ja installeeriti 
peidetuna programmi, mida levitati mõne 
muu välise andmekandja, näiteks CD, CD-
ROMi või USB-mälupulga abil. 
Liikmesriigid peaksid julgustama 
lõppkasutajaid võtma vajalikke meetmeid, 
et kaitsta lõppseadmeid viiruste ja 
nuhkvara eest.

Or. en

Selgitus

Sama mis muudatusettepanekus 4.
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Muudatusettepanek 29
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
lõppkasutajate õigused ja üldkasutatavaid 
elektroonilisi sidevõrke ja -teenuseid 
pakkuvate ettevõtjate vastavad kohustused. 
Seoses universaalteenuse pakkumise 
tagamisega avatud ja konkurentsile rajatud 
keskkonnas määratletakse käesolevas 
direktiivis kindlaksmääratud kvaliteediga 
teenuste miinimumkogum, millele on 
kõigil lõppkasutajatel konkreetse riigi 
tingimusi arvestades vastuvõetava hinnaga 
juurdepääs, ilma et see moonutaks 
konkurentsi. Käesolevas direktiivis 
sätestatakse ka kohustused, mis on seotud 
teatavate kohustuslike teenuste 
osutamisega.

2. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
lõppkasutajate õigused ja üldkasutatavaid 
elektroonilisi sidevõrke ja -teenuseid 
pakkuvate ettevõtjate vastavad kohustused. 
Seoses universaalteenuse pakkumise 
tagamisega avatud ja konkurentsile rajatud 
keskkonnas määratletakse käesolevas 
direktiivis kindlaksmääratud kvaliteediga 
teenuste miinimumkogum, millele on 
kõigil lõppkasutajatel tehnoloogia arengut 
ja konkreetse riigi tingimusi arvestades 
vastuvõetava hinnaga juurdepääs, ilma et 
see moonutaks konkurentsi. Käesolevas 
direktiivis sätestatakse ka kohustused, mis
on seotud teatavate kohustuslike teenuste 
osutamisega.

Or. en

Selgitus

Direktiiviga tuleb tagada universaalteenus ning see, et teenuseosutajad täidavad sellele 
eesmärgile vastavaid kohustusi.

Muudatusettepanek 30
Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vähemalt üks 
ettevõtja rahuldab iga põhjendatud taotluse 

1. Liikmesriigid tagavad, et vähemalt üks 
ettevõtja rahuldab iga põhjendatud taotluse 
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liituda määratletud piirkonnas 
üldkasutatava sidevõrguga. 

liituda määratletud piirkonnas 
üldkasutatava sidevõrgu või 
mobiilsidevõrguga.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakutav ühendus peab toetama 
kõnesidet, faksi saatmist ja vastuvõtmist 
ning andmesidet edastuskiirusega, mis on 
piisav toimiva Interneti-ühenduse jaoks, 
võttes arvesse enamiku abonentide poolt 
valdavalt kasutatavaid tehnilisi vahendeid 
ja tehnoloogilist teostatavust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 32
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et vähemalt üks 
ettevõtja rahuldab iga põhjendatud taotluse 
sellise telefoniteenuse osutamiseks lõikes 1 

3. Liikmesriigid tagavad, et vähemalt üks 
ettevõtja rahuldab iga põhjendatud taotluse 
sellise telefoniteenuse osutamiseks lõikes 1 
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osutatud võrguühenduse kaudu, mis 
võimaldab helistada ja vastu võtta 
siseriiklikke ja rahvusvahelisi kõnesid 
ning helistada numbri 112 kaudu 
hädaabiteenustele.

osutatud võrguteenuse kaudu, mis 
võimaldab kõnesidet, faksi saatmist ja 
vastuvõtmist ning andmesidet 
edastuskiirusega, mis on piisav toimiva 
Interneti-ühenduse jaoks, võttes arvesse 
enamiku abonentide poolt valdavalt 
kasutatavaid tehnilisi vahendeid ja 
tehnoloogilist teostatavust.

Or. en

Selgitus

Sama mis muudatusettepanekus 6.

Muudatusettepanek 33
Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et vähemalt üks 
ettevõtja rahuldab iga põhjendatud taotluse 
sellise telefoniteenuse osutamiseks lõikes 
1 osutatud võrguühenduse kaudu, mis 
võimaldab helistada ja vastu võtta 
siseriiklikke ja rahvusvahelisi kõnesid ning 
helistada numbri 112 kaudu 
hädaabiteenustele.

3. Liikmesriigid tagavad, et vähemalt üks 
ettevõtja rahuldab iga põhjendatud taotluse 
sellise telefoni- ja andmesideteenuse
osutamiseks lõikes 1 osutatud 
võrguühenduse kaudu, mis võimaldab 
helistada ja vastu võtta siseriiklikke ja 
rahvusvahelisi kõnesid, edastada ja vastu 
võtta andmeid, ning helistada numbri 112 
kaudu hädaabiteenustele.

Or. en

Selgitus

Lisaks telefoniteenustele tuleks tagada ka andmesideteenused.
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Muudatusettepanek 34
Piia-Noora Kauppi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artiklid 18 ja 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklid 18 ja 19 jäetakse välja. Artikkel 18 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Operaatori eelvalik ja operaatori valik on olnud oluline vahend konkurentsi ning kõigile 
tarbijatele sideteenustele juurdepääsu tagamisel.

Muudatusettepanek 35
Piia-Noora Kauppi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et lepingu 
sõlmimisel abonendi ja elektroonilisi 
sideteenuseid ja/või -võrke pakkuva 
ettevõtja vahel teavitatakse abonenti enne 
lepingu sõlmimist selgelt ning seejärel 
korrapäraselt abonendi kohustustest, mis 
tulenevad autoriõigusest ning sellega 
kaasnevatest õigustest. Ilma et see 
piirakse elektroonilist kaubandust 
käsitleva direktiivi 2000/31/EÜ 
kohaldamist, hõlmab see kohustust 
teavitada abonente kõige levinumatest 
rikkumistest ning nende õiguslikes 
tagajärgedest.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society. The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Muudatusettepanek 36
Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vastavalt II lisa 
sätetele on lõppkasutajatele ja tarbijatele 
kättesaadav läbipaistev, võrreldav, piisav ja 
ajakohastatud teave kehtivate hindade ja 
tariifide ning standardtingimuste kohta, mis 
on seotud juurdepääsuga artiklites 4, 5, 6 
ja 7 määratletud teenustele ning nende 
kasutamisega.

1. Liikmesriigid tagavad, et vastavalt II lisa 
sätetele on lõppkasutajatele ja tarbijatele 
kättesaadav läbipaistev, võrreldav, piisav ja 
ajakohastatud teave kehtivate hindade ja 
tariifide ning standardtingimuste kohta. 
Selline teave avaldatakse kergesti 
kättesaadaval kujul.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus on telekommunikatsiooniteenuste puhul eluliselt oluline ning andmed tuleks 
avaldada kättesaadaval kujul.
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Muudatusettepanek 37
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada üldkasutatavate sidevõrkude 
kaudu osutatavate üldkasutatavate 
telefoniteenuste kättesaadavus võrgu 
ulatusliku rikke või vääramatu jõu korral. 
Liikmesriigid tagavad, et üldkasutatavaid 
telefoniteenuseid osutavad ettevõtjad 
võtavad kõik mõistlikud meetmed 
hädaabiteenustele pideva juurdepääsu 
tagamiseks.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada teenuseosutajate poolne 
universaalteenuse osutamise kohustuse 
täitmine, eelkõige üldkasutatavate 
sidevõrkude kaudu osutatavate 
üldkasutatavate telefoniteenuste 
kättesaadavuse teel, eriti võrgu ulatusliku 
rikke või vääramatu jõu korral. 
Liikmesriigid tagavad, et üldkasutatavaid 
telefoniteenuseid osutavad ettevõtjad 
võtavad kõik mõistlikud meetmed 
hädaabiteenustele pideva juurdepääsu 
tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Sama mis muudatusettepanekus 6.

Muudatusettepanek 38
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et riigi või 
rahvusvahelisse numeratsiooniplaani 
kuuluva numbri või numbrite abil 
siseriiklike ja/või rahvusvaheliste kõnede 
algatamise teenust osutavad ettevõtjad 

2. Liikmesriigid tagavad, et riigi või 
rahvusvahelisse numeratsiooniplaani 
kuuluva numbri või numbrite abil 
siseriiklike ja/või rahvusvaheliste kõnede 
algatamise ja vastuvõtmise teenust 
osutavad ettevõtjad tagavad juurdepääsu 
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tagavad juurdepääsu hädaabiteenustele. hädaabiteenustele tehniliselt teostatavas 
ulatuses.

Or. en

Selgitus

Sama mis muudatusettepanekus 1.

Muudatusettepanek 39
Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 30 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks lepingu 
miinimumkestuse kohaldamist, tagavad
riikide reguleerivad asutused, et lepingu 
lõpetamise tingimused ja kord ei mõjuta 
abonenti teenusteosutaja vahetamisest 
loobuma. 

6. Riikide reguleerivad asutused tagavad, et 
lepingu miinimumkestus ning lõpetamise 
tingimused ja kord ei mõjuta abonenti 
teenusteosutaja vahetamisest loobuma.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 30 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid tagavad, et abonentide 
ja elektroonilisi sideteenuseid osutavate 
ettevõtete vahel sõlmitud lepingute 
miinimumkestus ei ületa 12 kuud.
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Or. en

Muudatusettepanek 41
Piia-Noora Kauppi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kindlaksmääratud 
raadio- ja televisioonikanalite edastamiseks 
ja juurdepääsu pakkumiseks kehtestada 
mõistlikke edastamiskohustusi nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvatele 
ettevõtjatele, kes pakuvad raadio- või 
televisiooniülekannete üldsusele 
edastamiseks kasutatavaid elektroonilisi 
sidevõrke, kui suurele hulgale selliste 
võrkude lõppkasutajatest on need võrgud 
raadio- ja televisiooniülekannete 
vastuvõtmise peamine vahend. Selliseid 
kohustusi kehtestatakse ainult juhul, kui 
need on vajalikud selleks, et saavutada iga 
liikmesriigi poolt oma õigusaktides selgelt 
ja täpselt kindlaksmääratud üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, ning need peavad 
olema proportsionaalsed ja läbipaistvad.

1. Liikmesriigid võivad kindlaksmääratud 
raadio- ja televisioonikanalite edastamiseks 
ja juurdepääsu pakkumiseks kehtestada 
mõistlikke edastamiskohustusi nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvatele 
ettevõtjatele, kes pakuvad raadio- või 
televisiooniülekannete üldsusele 
edastamiseks kasutatavaid elektroonilisi 
sidevõrke, kui suurele hulgale selliste 
võrkude lõppkasutajatest on need võrgud 
raadio- ja televisiooniülekannete 
vastuvõtmise peamine vahend. Selliseid 
kohustusi kehtestatakse ainult juhul, kui 
need on vajalikud selleks, et saavutada iga 
liikmesriigi poolt oma õigusaktides selgelt 
ja täpselt kindlaksmääratud üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, ning need peavad 
olema proportsionaalsed ja läbipaistvad.

Liikmesriigid vaatavad esimeses lõigus 
osutatud kohustused läbi hiljemalt ühe 
aasta jooksul alates <muutva õigusakti 
rakendamise tähtaeg>, välja arvatud juhul, 
kui liikmesriigid korraldasid sellise 
läbivaatamise eelneva kahe aasta jooksul.

Liikmesriigid vaatavad esimeses lõigus 
osutatud kohustused läbi hiljemalt ühe 
aasta jooksul alates <muutva õigusakti 
rakendamise tähtaeg>.

Liikmesriigid vaatavad 
edastamiskohustused läbi vähemalt kord 
kolme aasta jooksul.

Liikmesriigid vaatavad 
edastamiskohustused läbi vähemalt kord 18 
kuu jooksul.

Or. en

Selgitus

Sama mis muudatusettepanekus 3.
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Muudatusettepanek 42
Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20 – alapunkt b
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile ja 
ametile igal aastal aruande, milles 
käsitletakse võetud meetmeid ja 
koostalitlusvõime parandamiseks tehtud 
edusamme ning puuetega lõppkasutajate 
juurdepääsu elektroonilistele sideteenustele 
ja lõppseadmetele ja nende kasutamist 
puuetega lõppkasutajate poolt.

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile igal 
aastal aruande, milles käsitletakse võetud 
meetmeid ja koostalitlusvõime 
parandamiseks tehtud edusamme ning 
kasutajate ja eriti puuetega lõppkasutajate 
juurdepääsu elektroonilistele sideteenustele 
ja lõppseadmetele ja nende kasutamist 
kasutajate ja eriti puuetega lõppkasutajate 
poolt. Direktiivi 2002/21/EÜ artiklis 8 
sätestatud üldisi eesmärke ja 
reguleerimispõhimõtteid võetakse 
asjakohaselt arvesse.

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada, et kasutajad, sealhulgas puuetega kasutajad, vanuritest kasutajad ja 
sotsiaalsete erivajadustega kasutajad saavad maksimaalselt kasu nii valiku, hinna kui ka 
kvaliteedi osas.

Muudatusettepanek 43
Piia-Noora Kauppi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 3 – alapunkt b
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Turvarikkumisest, millega kaasnes 
seoses ühenduse üldkasutatavate 
sideteenuste osutamisega edastatud, 

3. Tõsisest turvarikkumisest, millega 
kaasnes ühenduse üldkasutatavate 
elektroonilise side teenuste osutamise 
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salvestatud või muul moel töödeldud 
isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik 
hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata 
avalikustamine või neile juurdepääs, 
teavitab üldkasutatavate sideteenuste 
osutaja asjatu viivituseta asjaomast 
abonenti ja riigi reguleerivat asutust. 
Abonendile saadetavas teatises tuleb 
kirjeldada vähemalt rikkumise olemust ja 
soovitada meetmeid selle võimalike 
negatiivsete mõjude leevendamiseks. 
Riikide reguleerivatele asutustele 
saadetavas teatises tuleb lisaks kirjeldada 
rikkumise tagajärgi ning teenusteosutaja 
poolt rikkumisega tegelemiseks võetud 
meetmeid.

käigus edastatud, salvestatud või muul 
moel töödeldud, kuid tehnoloogiliselt 
loetamatuks muutmata isikuandmete 
juhuslik, loata avalikustamine või neile 
juurdepääs, mis võib põhjustada 
abonentidele olulist kahju, teavitab 
üldkasutatavate sideteenuste osutaja, kelle 
abonentide isikuandmed avalikustati,
asjatu viivituseta asjaomast abonenti ja 
teenuseosutaja asukohariigi reguleerivat 
asutust. Abonendile saadetavas teatises
tuleb kirjeldada vähemalt rikkumise 
olemust ja soovitada meetmeid selle 
võimalike negatiivsete mõjude 
leevendamiseks. Riikide reguleerivatele 
asutustele saadetavas teatises tuleb lisaks 
kirjeldada rikkumise tagajärgi ning 
teenusteosutaja poolt rikkumisega
tegelemiseks võetud meetmeid.

Or. en

Selgitus

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large. 
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Muudatusettepanek 44
Piia-Noora Kauppi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 3 – alapunkt b
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada lõigetes 1, 2 ja 3 
osutatud meetmete ühtne rakendamine, 

4. Selleks et tagada lõigetes 1, 2 ja 3 
osutatud meetmete ühtne rakendamine, 
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võib komisjon pärast konsulteerimist 
Euroopa Elektroonilise Side Turu Ametiga 
(edaspidi „amet”) ja Euroopa 
andmekaitseinspektoriga vastu võtta
tehnilised rakendusmeetmed, mis muu 
hulgas käsitlevad käesolevas artiklis 
osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega 
seotud asjaolusid, vorme ja korda.

võtab komisjon pärast konsulteerimist 
Euroopa Elektroonilise Side Turu Ametiga 
(edaspidi „amet”), asjassepuutuvate 
sidusrühmadega, Euroopa 
andmekaitseinspektoriga ja avalikkusega 
vastu tehnilised rakendusmeetmed, mis 
muu hulgas käsitlevad käesolevas artiklis 
osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega 
seotud asjaolusid, vorme ja korda. 

Or. en

Selgitus

Sama mis muudatusettepanekus 20.

Muudatusettepanek 45
Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II lisa punkt 2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2 Standardtariifid koos märkega, mida 
iga tariif sisaldab (nt juurdepääsutasu, 
kõiki kasutustasusid, hooldustasu), ning 
rakendatavate standardallahindluste 
üksikasjad, sihtotstarbelised tariifiskeemid 
ja eritariifid. 

2.2 Standardtariifid koos märkega 
lepingujärgse teenuse täishinna ja selle 
kohta, mida iga tariif sisaldab (nt 
juurdepääsutasu, kõiki kasutustasusid, 
hooldustasu), ning rakendatavate 
standardallahindluste üksikasjad, 
sihtotstarbelised tariifiskeemid ja 
eritariifid.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada tarbijate kontroll nende kulude üle ja vältida ostmise olukorras eksitusi, 
tuleb lepingujärgse teenuse täishind selgelt märkida.
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