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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja tervitab komisjoni ettepanekut KOM(2007)0698, millega muudetakse 
kehtivaid direktiive universaalteenuste (universaalteenuste direktiiv) ja kodanike õiguste 
kohta (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) ELi elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid reguleeriva raamistiku läbivaatamise raames.

Tõeline infoühiskond peaks võimaldama kõigil selles osaleda, tagades tehnoloogia ja 
teadmiste kättesaadavuse ning valikuvabaduse. Infoühiskonna tulek seab info- ja 
kommunikatsiooniteenuste osutajatele uusi kohustusi ning annab kodanikele, eelkõige 
ohustatud elanikkonnarühmadele (eakad, puuetega, üksi elavad, sotsiaalsetes raskustes isikud 
jt) uusi võimalusi oma õigusi teostada, et nad saaksid võimalikult suurt kasu uue info- ja 
sidetehnoloogia levikust. Seepärast peaksid liikmesriigid komisjoni toel kandma hoolt selle 
eest, et tehnoloogia oleks kodanikele paremini kättesaadav ja täidaks ühiskonna vajadusi.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on esiteks suurendada ja parandada tarbijakaitset ning 
kasutajate õigusi elektroonilise side sektoris ning teiseks tõhustada üksikisikute eraelu 
puutumatuse ja isikuandmete kaitset elektroonilise side sektoris. Arvamuse koostaja on 
seisukohal, et nende meetmetega oleks võimalik suurendada tarbijate ja kasutajate usaldust 
elektrooniliste sideteenuste vastu. See tooks kaasa nende teenuste parema kasutamise ja aitaks 
seega kaasa üldise infoühiskonna arengule. Nende eesmärkide paremaks saavutamiseks teeb 
arvamuse koostaja ettepaneku muuta komisjoni ettepanekut järgmiselt:

 Edastamiskohustused. Arvestamaks uusi platvorme ja teenuseid ning võimaldamaks 
liikmesriikidel tagada vaatajatele ja kuulajatele vajaduse korral juurdepääs 
lineaarsetele ja mittelineaarsetele teenustele, tuleks edastamiskohustuse kohaldamisala 
laiendada audiovisuaalmeedia teenustele. Erirühmadele mõeldud teenuseid (subtiitrid) 
ning üldsusele mõeldud täiendavaid teenuseid (raadiotekst, teletekst, kavad) ei tohi 
edastamiskohustustest välja jätta. (Põhjendus 24; artikli 1 punkt 19, millega 
muudetakse universaalteenuste direktiivi artikli 31 lõike 1 esimest lõiku.) 

 Valiku võimaldamine ja universaalteenuste eesmärgid; konkurentsi arendamine. 
Liikmesriikidele tuleks anda võimalus määratleda ja kohaldada tingimusi 
universaalteenuse osutajate suhtes hulgimüügitasandil olukorras, kus konkurents 
võimaldaks jaemüügitasandil valikuid ja universaalteenuse eesmärkide saavutamist.  
(Artikli 1 punkt 5 a (uus), millega muudetakse universaalteenuste direktiivi artikli 8 
lõiget 1; artikli 1 punkt 7, millega muudetakse universaalteenuste direktiivi artikli 9 
lõiget 4.) Lisaks tuleks reguleerivatele asutustele anda võimalus ära hoida tegevusi, 
mis takistavad turuletulekut ja lükkavad edasi konkurentsi arengut vahepealsel 
perioodil, kui hulgimüügi meetmed hakkavad alles tulemusi andma. (Artikli 1 punkti 
10 alapunkt a a (uus) , millega lisatakse universaalteenuste direktiivi artikli 17 lõige 
1 a (uus).)

 Tarbijate selge teavitamine piirangutest, mis puudutavad teenuste, rakenduste ja 
seadmete kasutust. Tarbijaid tuleks selgelt teavitada igasugustest piirangutest, mille 
kehtestavad teenuse osutaja või kolmas osapool seoses mis tahes teenuse, sisu või 
rakenduse kättesaamise või kasutusega, samuti antud vahendile kehtestatud 
piirangutest (telefon ei tööta teise operaatori SIM-kaardiga jne). See on eriti oluline 
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eripakkumiste ja komplekstehingute korral, kui atraktiivse hinnaga kaasnevad sageli 
teatavad tingimused ja piirangud. (Artikli 1 punkt 12, millega muudetakse 
universaalteenuste direktiivi artikli 20 lõike 2 punkti b; artikli 1 punkt 12, millega 
muudetakse universaalteenuste direktiivi artikli 20 lõiget 5.) 

 Tariife puudutava teabe läbipaistvus. Tarbijaid tuleks selgelt teavitada kehtivatest 
hindadest/tariifidest. See on eriti oluline eripakkumiste, komplekstehingute, 
kindlasummaliste pakkumiste jms korral, kui tarbijal on sageli raske teha kindlaks iga 
teenuse hinda eraldi. (Artikli 1 punkt 12, millega muudetakse universaalteenuste 
direktiivi artikli 21 lõiget 4.) 

 Puuetega isikute samaväärne juurdepääs. Tervitatavad on komisjoni esitatud uued 
sätted puuetega kasutajate toetuseks. Kuid vaja oleks veelgi rangemaks muuta 
kohustust anda teavet puuetega lõppkasutajatele pakutava samaväärse juurdepääsu 
kohta. (Artikli 1 punkti 13 alapunkt a, millega muudetakse universaalteenuste 
direktiivi artikli 22 lõiget 1.) 

 Erapooletus võrgus. Põhimõte, mis käsitleb erapooletust võrgus, käib lairibavõrkude 
kohta, millele ei seata piirangud kasutatavate seadmete ja lubatud sideliikide kohta, 
mis ei piira sisu, asukohta või platvormi ja kus sidet põhjendamatult ei halvenda muud 
sidekanalid. Põhimõtet, mis käsitleb erapooletust võrgus, tuleb ettepanekus rohkem 
rõhutada. (Artikli 1 punkti 13 alapunkt b, millega muudetakse universaalteenuste 
direktiivi artikli 22 lõiget 3.) 

 Juurdepääs hädaabiteenustele. Liikmesriigid peaksid tagama, et hädaabiteenustele 
võimaldatakse juurdepääsu riigi kogu territooriumil, kaasa arvatud kõrvalistes ja 
äärepoolsetes piirkondades. (Artikli 1 punkt 14, millega muudetakse 
universaalteenuste direktiivi artiklit 23.) 

 Numbrite teisaldatavus. Numbrite teisaldamist võimalikult lühikese aja jooksul 
tõepoolest soovitakse, kuid raske on kinni pidada ühe tööpäevasest tähtajast. 
Asjakohase muudatusettepanekuga pannakse ette pikendada operaatoritele tähtaega 
kuni kome tööpäevani. (Artikli 1 punkt 18, millega muudetakse universaalteenuste 
direktiivi artikli 30 lõiget 4.) 

 Turvarikkumine, isikuandmete kadumine. Kõikide abonentide teavitamine igast 
üksikust rikkumisest võiks põhjustada asjatut segadust tarbijate hulgas. Riikide 
reguleerivad asutused peaksid otsustama, kas turvarisk ja selle võimalikud tagajärjed 
on nii tõsised, et on vaja võtta ennetusmeetmeid ja teavitada abonente või üldsust. 
Tehakse ettepanek ka koostöömehhanismi ja aruandekohustuse kohta. (Artikli 2 
punkti 3 alapunkt b, millega muudetakse universaalteenuste direktiivi artikli 4 lõiget 
3.) 

 Soovimatu teave. Soovimatute teadaannete meetmete kohaldamisala tuleks laiendada 
ning lisada tuleks ka soovimatud tekstisõnumid (SMS). (Artikli 2 punkt 4 a (uus), 
millega muudetakse eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi 
artikli 13 lõiget 1.)

Tehnilised muudatused. Komiteemenetlus. Isegi pakilistel juhtudel peab Euroopa 
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Parlamendil olema võimalik tutvuda rakendusmeetme eelnõuga; institutsioonide koostöö on 
siiski vajalik, et võtta rakendusmeede võimalikult  kiiresti vastu. Seepärast tehakse ettepanek 
välja jätta viide kiirmenetlusele, kuna põhjenduse muudatusettepanekuga suurendatakse 
institutsioonide koostöökohustust. (Põhjendus 39; artikli 1 punkt 12, millega muudetakse 
universaalteenuste direktiivi artikli 21 lõiget 6;  artikli 1 punkti 13 alapunkt b, millega 
muudetakse universaalteenuste direktiivi artikli 22 lõiget 3;  artikli 1 punkt 16, millega 
muudetakse universaalteenuste direktiivi artikli 26 lõiget 7; artikli 1 punkt 16, millega 
muudetakse universaalteenuste direktiivi artikli 28 lõiget 2; artikli 1 punkt 20, millega 
lisatakse universaalteenuste direktiivi artikli 33 lõige 4; artikli 2 punkti 3 alapunkt b, 
millega lisataksee eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlevasse direktiivi artikli 4 
lõige 4; artikli 2 punkt 7, millega lisatakse eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet 
käsitlevasse direktiivi artikli 15a lõige 4.) Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet. Otsus 
luua Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet on teise õigusloomemenetluse teema; sidususe 
tagamiseks teeb arvamuse koostaja ettepaneku jätta käesolevast ettepanekust välja kõik viited 
Euroopa Elektroonilise Side Turu Ametile. (Samad lõiked, mis on ära toodud eespool 
kiirmenetluse kohta.)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Riigid, millele Rahvusvaheline 
Telekommunikatsiooniliit (ITU) on 
andnud rahvusvahelise koodi 3883, on 
vastutuse Euroopa numeratsioonivälja 
(ETNS) haldamise eest delegeerinud 
Euroopa Postside- ja 
Telekommunikatsioonitalituste 
Konverentsi (CEPT) elektronside 
komiteele. Tehnoloogia ja turu areng 
näitab, et ETNS võimaldab arendada 
üleeuroopalisi teenuseid, kuid praegu 
takistavad sellel kõiki oma võimalusi 
realiseerida liiga bürokraatlikud 
protseduurinõuded ning koostöö 
puudumine liikmesriikide haldusasutuste 
vahel. ETNSi arengu kiirendamiseks 
tuleks selle haldamine (mis hõlmab 

välja jäetud
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koodide loovutamist, järelevalvet ja 
arendamist) anda üle Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [...] määrusega 
[…/…./EÜ] loodud Euroopa 
Elektroonilise Side Turu Ametile 
(edaspidi „amet”). Amet peaks tagama 
3883 koodiga liikmesriikide eest koostöö 
riikidega, millele on antud kood 3883, 
kuid mis ei ole liikmesriigid.

Or. en

Selgitus

Arvestades selle numeratsioonivälja vähest nõudlust, ei ole vaja sätteid, mis käsitlevad ETNSi 
haldust Euroopa tasandil. 

Muudatusettepanek 2

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 

(24) Juriidilisi edastamiskohustusi võib 
kohaldada teatavate raadioteenuste suhtes, 
audiovisuaalmeedia teenuste suhtes, nagu 
on määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta 
direktiivis 89/552/EMÜ 
audiovisuaalmeedia teenuste osutamist 
käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus-
ja haldusnormide koordineerimise kohta 
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)1

ja teatavate meediateenuse osutajate 
pakutavate täiendavate teenuste suhtes. 
Tagamaks, et sellised kohustused oleksid 
läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
nõuetekohaselt määratud, peaksid 
liikmesriigid edastamiskohustust selgelt 
põhjendama. Edastamiskohustused tuleks 
kavandada selliselt, et need soodustaksid 
piisavalt tõhusate investeeringute tegemist 
infrastruktuuri. Selleks et 
edastamiskohustused arvestaksid 
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infrastruktuuri. Selleks et 
edastamiskohustused arvestaksid 
tehnoloogia ja turu arengut, tuleks 
edastamiskohustused taotletavate 
eesmärkidega proportsionaalsuse 
säilitamiseks korrapäraselt läbi vaadata. 
Tehniliste ja turutingimuste kiiret 
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.

tehnoloogia ja turu arengut, tuleks 
edastamiskohustused taotletavate 
eesmärkidega proportsionaalsuse 
säilitamiseks korrapäraselt läbi vaadata.
Tehniliste ja turutingimuste kiiret 
muutumist arvestades tuleks need täielikult 
läbi vaadata vähemalt kord kolme aasta 
jooksul; selleks tuleb korraldada avalik 
konsulteerimine kõigi sidusrühmadega.
Täiendavad teenused sisaldavad puuetega 
kasutajate juurdepääsu parandamiseks 
mõeldud teenuseid, näiteks videoteksti, 
subtiitreid, audiokirjeldusi või viipekeelt, 
kuid ei piirdu nendega.

__________
1EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23. Direktiivi on 
viimati muudetud direktiiviga 2007/65/EÜ (ELT L 
332, 18.12.2007, lk 27).

Or. en

Selgitus

Arvestamaks uusi platvorme ja teenuseid ning võimaldamaks liikmesriikidel tagada 
vaatajatele ja kuulajatele vajaduse korral juurdepääs lineaarsetele ja mittelineaarsetele 
teenustele, tuleks selle sätte kohaldamisala laiendada audiovisuaalmeedia teenustele 
kooskõlas uue audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Eriti tuleks komisjoni volitada vastu 
võtma rakendusmeetmed tariifide 
läbipaistvuse, minimaalsete teenuse 
kvaliteedi nõuete ja hädaabinumbriga 112 
seotud teenuste tõhusa rakendamise kohta, 
toimiva juurdepääsu kohta numbritele ja 
teenustele ning puuetega lõppkasutajate 
juurdepääsu parandamise kohta; samuti 
peaks komisjonil olema õigus teha 
muudatusi, et kohandada lisasid tehnika 
arengule või turunõudluse muutustele. 

(39) Eriti tuleks komisjoni volitada vastu 
võtma rakendusmeetmed tariifide 
läbipaistvuse, minimaalsete teenuse 
kvaliteedi nõuete ja hädaabinumbriga 112 
seotud teenuste tõhusa rakendamise kohta, 
toimiva juurdepääsu kohta numbritele ja 
teenustele ning puuetega lõppkasutajate 
juurdepääsu parandamise kohta; samuti 
peaks komisjonil olema õigus teha 
muudatusi, et kohandada lisasid tehnika 
arengule või turunõudluse muutustele. 
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Komisjoni tuleks ka volitada võtma vastu 
rakendusmeetmed seoses teabe- ja 
teavitamisnõuetega ning piiriülese 
koostööga. Kuna need meetmed on üldise 
ulatusega ning nende eesmärk on täiendada 
käesolevat direktiivi uusi vähem olulisi 
sätteid lisades, tuleb need vastu võtta 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlust kasutades. 
Eriti kiireloomulisel juhul, kui kontrolliga 
regulatiivmenetluses tavaliselt 
kasutatavaid tähtaegu ei ole võimalik 
järgida, peaks komisjonil olema võimalus 
kasutada nimetatud otsuse artikli 5a 
lõikes 6 sätestatud menetlust.

Komisjoni tuleks ka volitada võtma vastu 
rakendusmeetmed seoses teabe- ja 
teavitamisnõuetega ning piiriülese 
koostööga. Kuna need meetmed on üldise 
ulatusega ning nende eesmärk on täiendada 
käesolevat direktiivi uusi vähem olulisi 
sätteid lisades, tuleb need vastu võtta 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlust kasutades. 
Võttes arvesse, et kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaldamine 
tavatähtaegade raames võib teatavas 
eriolukorras ja eriti kiireloomulisel juhul 
takistada rakendusmeetmete õigeaegset 
vastuvõtmist, peaksid Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon toimima kiiresti, et 
tagada nende meetmete õigeaegne 
vastuvõtmine.

Or. en

Selgitus

Isegi kiireloomulisel juhul peab Euroopa Parlamendil olema võimalik tutvuda 
rakendusmeetme eelnõuga; institutsioonide koostöö on siiski vajalik, et võtta rakendusmeede 
võimalikult  kiiresti vastu.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5 a (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 8 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) Artikli 8 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
"1. Liikmesriigid võivad määrata ühe 
või mitu ettevõtjat, kes peavad tagama 
artiklites 4, 5, 6 ja 7 ning vajaduse 
korral artikli 9 lõikes 2 määratletud 
universaalteenuse osutamise nii, et see 
kataks kogu riigi territooriumi. 
Liikmesriigid võivad määrata eri 
ettevõtjad või ettevõtjate rühmad 
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osutama universaalteenuse eri elemente 
hulgimüügi- ja/või jaemüügitasandil
ja/või tegutsema riigi territooriumi eri 
osades."

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek annab liikmesriikidele võimaluse määratleda ja kohaldada tingimusi 
universaalteenuse osutajate suhtes hulgimüügitasandil olukorras, kus konkurents võimaldaks 
jaemüügitasandil valikuid ja universaalteenuse eesmärkide saavutamist. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 7 sissejuhatav osa
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 9 lõiked 1–3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) Artikli 9 lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse 
järgmistega:

7) Artikli 9 lõiked 1, 2, 3 ja 4 asendatakse 
järgmistega:

Or. en

Selgitus

Tehnilist laadi muudatus, mis on seotud muudatusettepanekuga 6, millega muudetakse 
direktiivi 2002/22/EÜ artikli 9 lõiget 4.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 7
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 9 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liimesriigid võivad nõuda, et 
artiklites 4, 5, 6 ja 7 sätestatud 
kohustustega ettevõtjad kohaldaksid 
riigis valitsevaid tingimusi silmas 
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pidades ühtseid tariife, sealhulgas 
hulgimüügi- või jaemüügiteenuste
geograafilisi keskmisi kogu 
territooriumil või järgiksid hinnalae 
põhimõtet.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek annab liikmesriikidele võimaluse määratleda ja kohaldada tingimusi 
universaalteenuse osutajate suhtes hulgimüügitasandil olukorras, kus konkurents võimaldaks 
jaemüügitasandil valikuid ja universaalteenuse eesmärkide saavutamist. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 17 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lisatakse järgmine lõige 2 a:
"2 a. Ilma et see piiraks kohustusi, mis 
võidakse kehtestada operaatoritele, kelle 
puhul on tuvastatud, et neil on 
vaadeldaval jaemüügiturul 
märkimisväärne turujõud vastavalt lõikele 
1, võivad riikide reguleerivad asutused 
kohaldada lõikes 2 nimetatud kohustusi  
üleminekuperioodil operaatorite suhtes, 
kelle puhul on tuvastatud, et neil on 
vaadeldaval hulgimüügiturul 
märkimisväärne turujõud, juhul kui 
hulgimüügikohustused on kehtestatud, 
kuid ei anna veel tulemusi tagamaks 
konkurentsi jaemüügiturul.”

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga antakse reguleerivatele asutustele võimalus ära hoida tegevusi, 
mis takistavad turuletulekut ja lükkavad edasi konkurentsi arengut vahepealsel perioodil, kui 
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hulgimüügi meetmed hakkavad alles tulemusi andma.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 20 lõike 2 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) osutatavad teenused, pakutava teenuse 
kvaliteedi tase ja sideühenduse esmakordse 
loomise aeg;

b) osutatavad teenused, lõikes 5 nimetatud 
teenuste ja sisu kättesaamisele ja/või 
kasutusele kehtestatud igasugused 
piirangud, pakutava teenuse kvaliteedi 
tase, sideühenduse esmakordse loomise aeg 
ja igasugused piirangud lõppseadmete 
kasutusele;

Or. en

Selgitus

Tarbijaid tuleb selgelt teavitada igasugustest piirangutest, mis puudutavad teatavate teenuste 
kasutust, samuti antud vahendile kehtestatud piirangutest (telefon ei tööta teise operaatori 
SIM-kaardiga jne). See on eriti oluline eripakkumiste ja komplekstehingute korral, kui 
atraktiivse hinnaga kaasnevad sageli teatavad tingimused ja piirangud.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 20 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et lepingu 
sõlmimisel abonendi ja elektroonilisi 
sideteenuseid ja/või -võrke pakkuva 
ettevõtja vahel teavitatakse abonenti enne 
lepingu sõlmimist selgelt ning seejärel 
korrapäraselt igasugustest piirangutest, 
mille pakkuja kehtestab seadusliku sisu 
kättesaamisele või levitamisele või mis 
tahes vabalt valitud seaduslike rakenduste 

5. Liikmesriigid tagavad, et lepingu 
sõlmimisel abonendi ja elektroonilisi 
sideteenuseid ja/või -võrke pakkuva 
ettevõtja vahel teavitatakse abonenti enne 
lepingu sõlmimist selgelt ning seejärel 
korrapäraselt igasugustest piirangutest, 
eelkõige tehnilistest ja hinna või tariifiga 
seotud piirangutest, mille pakkuja 
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ja teenuste kasutamisele. kehtestab:
a) mis tahes seadusliku sisu 
kättesaamisele, kasutusele või 
levitamisele;
b) mis tahes vabalt valitud seaduslike 
rakenduste ja teenuste kasutamisele või 
kättesaamisele ja/või
c) lõppseadmete seadusliku sisu, 
seaduslike teenuste või rakenduste 
haldamisele või kasutusele.

Or. en

Selgitus

Tarbijaid tuleb selgelt teavitada igasugustest piirangutest, mille kehtestavad teenuse osutaja 
või kolmas osapool seoses mis tahes teenuse, sisu või rakenduse kättesaamise või kasutusega. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 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.

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 selgel, 
arusaadaval ja kergesti kättesaadaval 
kujul kõige levinumatest rikkumistest ning 
nende õiguslikes tagajärgedest.

Or. en
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Selgitus

Läbipaistvuse huvides peab tarbijatele antav teave olema kergesti kättesaadav.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 21 lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Käesolevat artiklit kohaldatakse, ilma 
et see piiraks tarbijakaitset käsitlevate 
ühenduse eeskirjade, eriti direktiivide 
97/7/EÜ ja 2005/29/EÜ ning ühenduse 
õigusnormidega kooskõlas olevate 
siseriiklike õigusnormide kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Selgituseks, et tarbijakaitset käsitlevaid ühenduse üldeeskirju kohaldatakse kõrvuti sektorile 
omaste eeskirjadega. See muudatusettepanek on kooskõlas tekstiga, mille komisjon on 
esitanud artikli 20 lõikes 1.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 21 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivad asutused saaksid
elektroonilisi sideteenuseid osutavaid 
ettevõtjaid kohustada esitama tarbijatele 
teabe kehtivate tariifide kohta ostmise ajal 
ja kohas, et tagada tarbijate täielik 
teavitamine hinnatingimustest.

4. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivad asutused kohustavad
elektroonilisi sideteenuseid osutavaid 
ettevõtjaid esitama tarbijatele teabe 
kehtivate tariifide kohta ostmise ajal ja 
kohas, et tagada tarbijate täielik 
teavitamine hinnatingimustest. See teave 
sisaldab antud elektroonilise sideteenuse 
suhtes kehtivate tariifide võrdlust, kui 
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teenust pakutakse eraldi teenusena või 
paketis koos muude elektrooniliste 
sideteenustega.

Or. en

Selgitus

Tarbijaid tuleb selgelt teavitada kehtivatest hindadest/tariifidest. See on eriti oluline 
eripakkumiste, komplekstehingute, kindlasummaliste pakkumiste jms korral, kui tarbijal on 
sageli raske teha kindlaks iga teenuse hinda eraldi.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 21 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Selle tagamiseks, et lõppkasutajad 
saaksid kasu ühtsest lähenemisest tariifide 
läbipaistvusele ja teabe esitamisele 
ühenduses vastavalt artikli 20 lõikele 5, 
võib komisjon pärast konsulteerimist 
Euroopa Elektroonilise Side Turu 
Ametiga (edaspidi „amet”) võtta selles 
valdkonnas asjakohaseid tehnilisi 
rakendusmeetmeid, näiteks täpsustada 
metoodikat ja menetlust. Need meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähem olulisi sätteid direktiivi 
täiendades, võetakse vastu artikli 37 lõikes 
2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlust 
kasutades. Eriti pakilistel juhtudel võib 
komisjon kasutada artikli 37 lõikes 3 
osutatud menetlust.

6. Selle tagamiseks, et lõppkasutajad 
saaksid kasu ühtsest lähenemisest tariifide 
läbipaistvusele ja teabe esitamisele 
ühenduses vastavalt artikli 20 lõikele 5, 
võib komisjon pärast konsulteerimist [xxx]
võtta selles valdkonnas asjakohaseid 
tehnilisi rakendusmeetmeid, näiteks 
täpsustada metoodikat ja menetlust. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid 
direktiivi täiendades, võetakse vastu artikli 
37 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlust kasutades.

(Seda muudatusettepanekut, mis puudutab 
nii Euroopa Elektroonilise Side Turu 
Ametile viitamise asendamist tähisega 
[xxx] kui ka eriti pakilistele juhtudele 
osundamise väljajättu, kohaldatakse kogu 
teksti suhtes. Selle heakskiitmine eeldab 
vastavaid muudatusi kogu tekstis.)
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Or. en

Selgitus

Otsus luua Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet on teise õigusloomemenetluse teema; 
sidususe tagamiseks teeb arvamuse koostaja ettepaneku jätta käesolevast ettepanekust välja 
kõik viited Euroopa Elektroonilise Side Turu Ametile. Isegi pakilistel juhtudel peab Euroopa 
Parlamendil olema võimalik tutvuda rakendusmeetme eelnõuga; institutsioonide koostöö on 
siiski vajalik, et võtta rakendusmeede võimalikult  kiiresti vastu.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 13 alapunkt a
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 22 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
reguleerivatel asutustel on pärast 
huvitatud isikute seisukohtade 
arvessevõtmist võimalik nõuda, et 
üldkasutatavaid elektroonilisi sidevõrke 
ja/või -teenuseid pakkuvad ettevõtjad 
avaldaksid lõppkasutajatele võrreldavad, 
piisavad ja ajakohastatud andmed oma 
teenuste kvaliteedi kohta, sealhulgas 
puuetega lõppkasutajatele pakutava 
juurdepääsu kohta. Teave esitatakse 
taotluse korral enne avaldamist ka riigi 
reguleerivale asutusele.

1. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
reguleerivad asutused, pärast huvitatud 
isikute seisukohtade arvessevõtmist, 
nõuavad, et üldkasutatavaid elektroonilisi 
sidevõrke ja/või -teenuseid pakkuvad 
ettevõtjad avaldaksid lõppkasutajatele 
võrreldavad, piisavad ja ajakohastatud 
andmed oma teenuste kvaliteedi kohta, 
pöörates erilist tähelepanu puuetega 
lõppkasutajatele antavale teabele 
samaväärse juurdepääsu kohta. Teave 
esitatakse taotluse korral enne avaldamist 
ka riigi reguleerivale asutusele.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek muudab rangemaks kohustuse anda teavet puuetega lõppkasutajatele 
pakutava samaväärse juurdepääsu kohta.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 13 alapunkt b
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 22 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teenuse kvaliteedi langemise ja 
võrguliikluse aeglustumise takistamiseks 
võib komisjon pärast ametiga
konsulteerimist vastu võtta tehnilised 
rakendusmeetmed, mis käsitlevad riigi 
reguleeriva asutuse poolt minimaalsete 
teenuse kvaliteedi nõuete kehtestamist 
üldkasutatavaid sidevõrke pakkuvatele 
ettevõtjatele. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähem olulisi sätteid direktiivi täiendades, 
võetakse vastu artikli 37 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlust kasutades. 
Eriti pakilistel juhtudel võib komisjon 
kasutada artikli 37 lõikes 3 osutatud 
menetlust.

3. Liikmesriigid tagavad võrkudevaheliste 
teenuste läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise (erapooletus 
võrgus). Teenuse kvaliteedi langemise ja 
võrguliikluse aeglustumise takistamiseks 
võib komisjon pärast [xxx] konsulteerimist 
vastu võtta tehnilised rakendusmeetmed, 
mis käsitlevad riigi reguleeriva asutuse 
poolt minimaalsete teenuse kvaliteedi 
nõuete kehtestamist üldkasutatavaid 
sidevõrke pakkuvatele ettevõtjatele. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid 
direktiivi täiendades, võetakse vastu artikli 
37 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlust kasutades.

Or. en

Selgitus

Põhimõtet, mis käsitleb erapooletust võrgus, tuleb rohkem rõhutada.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 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 

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

telefoniteenuseid osutavad ettevõtjad 
võtavad kõik vajalikud meetmed riigi kogu 
territooriumit hõlmavatele 
hädaabiteenustele pideva juurdepääsu 
tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid tagavad, et hädaabiteenustele juurdepääsu võimaldatakse riigi kogu 
territooriumil, kaasa arvatud kõrvalistes ja äärepoolsetes piirkondades.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 16
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 27 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, millele ITU määras 
rahvusvahelise koodi 3883, jätavad 
Euroopa numeratsioonivälja haldamise 
ainult ametile.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Arvestades selle numeratsioonivälja vähest nõudlust, ei ole vaja sätteid, mis käsitlevad ETNSi 
haldust Euroopa tasandil. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 18
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 30 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Numbri teisaldamine ja sellele järgnev 
aktiveerimine toimub võimalikult lühikese 

4. Numbri teisaldamine ja sellele järgnev 
aktiveerimine toimub võimalikult lühikese 
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aja jooksul, aga hiljemalt ühe tööpäeva
jooksul alates abonendi poolt taotluse 
esitamisest.

aja jooksul, aga hiljemalt kolme tööpäeva
jooksul alates abonendi poolt taotluse 
esitamisest.

Or. en

Selgitus

Numbrite teisaldamist võimalikult lühikese aja jooksul tõepoolest soovitakse, kuid raske on 
kinni pidada ühe tööpäevasest tähtajast.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 19
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 31 lõike 1 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Selle sätte kohaldamisala tuleks laiendada audiovisuaalmeedia teenustele, arvestades uusi 
platvorme ja teenuseid. Erirühmadele mõeldud teenuseid (subtiitrid) ning üldsusele mõeldud 
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täiendavaid teenuseid (raadiotekst, teletekst, kavad) ei tohi edastamiskohustustest välja jätta. 
Viide riiklikele õigusaktidele tuleb välja jätta, kuna mõnedes liikmesriikides ei ole need 
eesmärgid seaduslikult reguleeritud ning mõnedes föderaalse struktuuriga liikmesriikides ei 
kuulu edastamiskohustuste eeskirjade vastuvõtmine föderaaltasandi seadusandluse 
pädevusse.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Turvarikkumisest, millega kaasnes 
seoses ühenduse üldkasutatavate 
sideteenuste osutamisega edastatud, 
salvestatud või muul moel töödeldud 
isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik 
hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata 
avalikustamine või neile juurdepääs, 
teavitab üldkasutatavate sideteenuste 
osutaja asjatu viivituseta riigi reguleerivat 
asutust. Teatises tuleb kirjeldada rikkumise 
olemust ja selle tagajärgi ning 
teenusteosutaja poolt rikkumisega 
tegelemiseks võetud meetmeid, samuti 
tuleb soovitada meetmeid rikkumise 
võimalike negatiivsete mõjude 
leevendamiseks. Riikide reguleerivad 
asutused otsustavad, kas üldkasutatavate 
elektrooniliste sideteenuste osutaja 
teavitab asjaomast abonenti rikkumisest.
Komisjon võib pärast konsulteerimist 
[xxx] võtta asjakohaseid 
kooskõlastusmeetmeid, et tagada ühtne 
lähenemisviis ühenduse tasandil.
Vajaduse korral teavitab asjaomase riigi 
reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
reguleerivaid asutusi ja [xxx[ rikkumisest. 
Kui üldine huvi nõuab rikkumise 
avalikustamist, võib riigi reguleeriv asutus 
teavitada üldsust. 
Riigi reguleeriv asutus esitab iga kolme 
kuu järel komisjonile koondaruande 
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käesoleva lõike kohaselt saadud teadetest 
ja võetud meetmetest.

Or. en

Selgitus

Kõikide abonentide teavitamine igast üksikust rikkumisest võib põhjustada asjatut segadust 
tarbijate hulgas. Riikide reguleerivad asutused peaksid otsustama, kas turvarisk ja selle 
võimalikud tagajärjed on piisavalt tõsised ennetusmeetmete võtmiseks. Komisjon teostab 
järelevalvet turvarikkumiste ja riikide reguleerivate asutuste võetavate meetmete üle, et ära 
hoida kahjulikke tagajärgi, mida rikkumised võivad põhjustada.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 2 punkt 3
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikli 4 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Selleks et tagada lõigetes 1, 2 ja 3 
osutatud meetmete ühtne rakendamine, 
võib komisjon pärast konsulteerimist [xxx] 
ja Euroopa andmekaitseinspektoriga vastu 
võtta tehnilised rakendusmeetmed, mis 
muu hulgas käsitlevad käesolevas artiklis 
osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega 
seotud asjaolusid, vorme ja korda. 

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid 
direktiivi täiendades, võetakse vastu artikli 
14a lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlust kasutades. Eriti 
pakilistel juhtudel võib komisjon kasutada 
artikli 14a lõikes 3 osutatud menetlust.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid 
direktiivi täiendades, võetakse vastu artikli 
14a lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlust kasutades.

(Seda muudatusettepanekut, mis puudutab 
nii Euroopa Elektroonilise Side Turu 
Ametile viitamise asendamist tähisega 
[xxx] kui ka eriti pakilistele juhtudele 
osundamise väljajättu, kohaldatakse kogu 
teksti suhtes. Selle heakskiitmine eeldab 
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vastavaid muudatusi kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Otsus luua Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet on teise õigusloomemenetluse teema; 
sidususe tagamiseks teeb arvamuse koostaja ettepaneku jätta käesolevast ettepanekust välja 
kõik viited Euroopa Elektroonilise Side Turu Ametile. Isegi pakilistel juhtudel peab Euroopa 
Parlamendil olema võimalik tutvuda rakendusmeetme eelnõuga; institutsioonide koostöö on 
siiski vajalik, et võtta rakendusmeede võimalikult  kiiresti vastu.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 2 punkt 4 a (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikli 13 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) Artikli 13 lõige 1 asendatakse 
järgmisega: 
1. Inimsekkumist mittevajavate 
automatiseeritud kõnevalimissüsteemide 
(automaatvalimissüsteemid), fakside, 
lühisõnumiteenuse (SMS) või 
elektronposti kasutamine 
otseturustuseks on lubatud ainult nende 
abonentide puhul, kes on selleks andnud 
eelneva nõusoleku.

Or. en

Selgitus

Soovimatud tekstisõnumid (SMS) tuleks samuti arvata soovimatute teadaannete hulka. 
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