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LÜHISELGITUS

1. Komisjoni ettepaneku reguleerimisala 

Käesoleva seadusandliku reformi ettepanekuga kohandatakse õigusraamistikku: tugevdatakse 
tarbijate ja kasutajate teatavaid õigusi (pidades eelkõige silmas kättesaadavuse parandamist 
ning kõikehõlmava infoühiskonna edendamist) ning tagatakse elektroonilise side 
usaldusväärsus, turvalisus ja töökindlus ning üksikisikute eraelu puutumatuse ja isikuandmete 
kõrgetasemeline kaitse. 

2. Raportööri seisukoht

Elektrooniline side on ELi majanduse aluseks, taskukohaste ja turvaliste lairiba-sidevõrkude 
laialdane kättesaadavus on selle majanduskasvu ja töökohtade loomise potentsiaali 
realiseerimise võtmetingimus.

Asjakohane õiguslik alus on EÜ asutamislepingu artikkel 95 ning direktiivi ettepanek vastab 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele. Raportöör nõustub üldjoontes komisjoni 
ettepaneku eesmärgiga. Tarbijate ja kasutajate teatavate õiguste tugevdamine ning 
elektroonilise side turvalisuse ja usaldusväärsuse, üksikisikute eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kõrgetasemelise kaitse tagamine on ülitähtsad eesmärgid. Lisaks peab raportöör 
oluliseks tagada, et kui turg pakub aina suuremat valikut, teavitataks ka tarbijaid paremini 
pakkumiste tingimustest ja tariifidest ning nad saaksid kergemini teenuseosutajat vahetada. 
Seega jagab raportöör komisjoni seisukohta, et on vaja muuta kehtivat universaalteenuse 
direktiivi ning eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlevat direktiivi, kusjuures 
eesmärk on:
– lõpptarbijale mõeldud teabe läbipaistvuse ja avaldamise parandamine;
– puuetega isikutele elektroonilisele sidele juurdepääsu võimaldamine ning selle kasutamise 

hõlbustamine;
– teenuseosutaja vahetamise hõlbustamine lisaks muudele variantidele ka numbri 

operaatoritevahelist teisaldatavust käsitlevate sätete tugevdamise kaudu;
– hädaabiteenustega seotud kohustuste karmistamine;
– ühenduvuse ja teenuste kvaliteedi tagamine; 
– kasutajate isikuandmete kadumist või väärkasutust põhjustavast turvanõuete rikkumisest 

teatamise kohustuslikuks muutmine;
– ametiga konsulteerides vastuvõetavate võrgu- ja infoturbealaste rakendussätete 

karmistamine;
– rakendus- ja jõustamissätete tugevdamine selle tagamiseks, et rämpsposti vastu 

võitlemiseks oleks liikmesriikide tasandil võimalik võtta piisavaid meetmeid;
– direktiivide erisätete ajakohastamine, et viia need kooskõlla tehnoloogia ja turu arenguga, 

sealhulgas mitme vananenud ja üleliigse sätte väljajätmine.

Siiski sooviks raportöör esitada mõned muudatusettepanekud kõnealuse komisjoni ettepaneku 
täiustamiseks, eelkõige selleks, et tagada mõnede õiguslike ja sotsiaalsete aspektide parem 
arvessevõtmine.
Täpsemalt tähendab see, et kui universaalteenuse direktiivi artikkel 7 komisjoni ettepanekuga 
muudetud kujul kohustab liikmesriike võtma puuetega kasutajaid silmas pidades erimeetmeid, 
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siis raportöör teeb ettepaneku muuta samal eesmärgil direktiivi artiklit 9, võttes asjakohaselt 
arvesse madala sissetulekuga, puuetega või sotsiaalsete erivajadustega tarbijaid.
Teiseks on äärmiselt oluline tagada abonentide isikuandmete kõrgetasemeline kaitse. Selleks 
ei piisa mittekohustuslike meetmete ettenägemisest, mida asjaomased ettevõtjad võiksid 
rakendada. Seetõttu esitatakse vastav ettepanek universaalteenuse direktiivi artikli 20 
muutmiseks.
Kolmandaks, kui juhised või vahendid, mis võimaldavad kasutajatel iseseisvalt kulusid 
hinnata, ei ole turul kättesaadavad, peab raportöör vastuoluliseks näha ette nende avaldamine 
riiklike reguleerivate asutuste poolt (eeldatavalt tasuta), samal ajal lubades kolmandatel 
isikutel niisuguseid juhiseid või vahendeid müüa. Seetõttu tuleb muuta universaalteenuse 
artiklit 21 ja muutmisakti põhjendust 15.
Viimaks tuleks muuta ka sama direktiivi artiklit 28, nii et riiklike reguleerivate asutuste 
otsuseid, eriti kui need piiravad ettevõtjate juurdepääsu turupositsioonidele, võidaks alati 
allutada kohtulikule läbivaatusele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selliste konkurentsil põhinevate 
turgude puhul, kus teenuseosutajaid on 
rohkem, on tarbijate jaoks suurima 
tähtsusega läbipaistvate, ajakohastatud ja 
võrreldavate tariifide olemasolu. 
Elektrooniliste sideteenuste tarbijatel peaks 
olema tariifide kohta kergesti kättesaadaval 
kujul avaldatud teabe põhjal võimalik 
lihtsalt võrrelda turul pakutavate eri 
teenuste hindu. Selleks et teha neile 
hindade võrdlemine lihtsaks, peaks riikide 
reguleerivatel asutustel olema õigus nõuda 
operaatoritelt tariifide suuremat 
läbipaistvust ning tagada, et kolmandatel 
isikutel on õigus tasuta kasutada 
elektroonilisi sideteenuseid osutavate 
ettevõtjate poolt üldsusele kättesaadavaks 
tehtud tariife. Samuti peaksid nad 
hinnajuhised tegema kättesaadavaks juhul, 

(15) Selliste konkurentsil põhinevate 
turgude puhul, kus teenuseosutajaid on 
rohkem, on tarbijate jaoks suurima 
tähtsusega läbipaistvate, ajakohastatud ja 
võrreldavate tariifide olemasolu.  
Elektrooniliste sideteenuste tarbijatel peaks 
olema tariifide kohta kergesti kättesaadaval 
kujul avaldatud teabe põhjal võimalik 
lihtsalt võrrelda turul pakutavate eri 
teenuste hindu.  Selleks et teha neile 
hindade võrdlemine lihtsaks, peaks riikide 
reguleerivatel asutustel olema õigus nõuda 
operaatoritelt tariifide suuremat 
läbipaistvust. Samuti peaksid nad 
hinnajuhised tegema kättesaadavaks juhul, 
kui turg ei ole seda teinud. Operaatorid ei 
tohiks nõuda tasu tariifide kasutamise eest, 
mis on juba avaldatud ning kuuluvad seega 
üldkättesaadava teabe hulka. Lisaks sellele 
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kui turg ei ole seda teinud. Operaatorid ei 
tohiks nõuda tasu tariifide kasutamise eest, 
mis on juba avaldatud ning kuuluvad seega 
üldkättesaadava teabe hulka. Lisaks sellele 
peavad kasutajad enne teenuse ostmist 
saama piisavalt teavet asjassepuutuva 
teenuse hinna või teenuse tüübi kohta, eriti 
juhul, kui tasuta telefoninumbritega 
kaasnevad mis tahes lisatasud. Komisjonil 
peaks olema võimalus võtta tehnilisi 
rakendusmeetmeid selle tagamiseks, et 
lõppkasutaja saaks kasu ühtsest 
lähenemisest tariifide läbipaistvusele 
ühenduses.

peavad kasutajad enne teenuse ostmist 
saama piisavalt teavet asjassepuutuva 
teenuse hinna või teenuse tüübi kohta, eriti 
juhul, kui tasuta telefoninumbritega 
kaasnevad mis tahes lisatasud. Komisjonil 
peaks olema võimalus võtta tehnilisi 
rakendusmeetmeid selle tagamiseks, et 
lõppkasutaja saaks kasu ühtsest 
lähenemisest tariifide läbipaistvusele 
ühenduses.

Or. en

Selgitus

Kui juhised või vahendid, mis võimaldavad kasutajal iseseisvalt kulusid hinnata, ei ole turul 
kättesaadavad, on oluline rõhutada riiklike reguleerivate asutuste, mitte kasumit taotlevate 
kolmandate isikute rolli.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 7
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 9 lõiked 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pidades silmas konkreetse riigi 
tingimusi, võivad liikmesriigid nõuda, et 
määratud ettevõtjad pakuksid tarbijatele 
tariifi valimise võimalust või pakette, mis 
erinevad tavapäraste kaubandustingimuste 
kohaselt pakutavatest, eelkõige selle 
tagamiseks, et väikese sissetuleku või 
sotsiaalsete erivajadustega isikute puhul ei 
oleks takistatud artikli 4 lõike 1 kohane 
juurdepääs võrgule ja selle kasutamine ega 
artikli 4 lõikes 3 ning artiklites 5, 6 ja 7 
universaalteenuse pakkumise kohustuse 
hulka arvatud ja määratud ettevõtjate poolt 
osutatavate teenuste kasutamine.

2. Pidades silmas konkreetse riigi 
tingimusi, nõuavad liikmesriigid, et 
määratud ettevõtjad pakuksid tarbijatele 
tariifi valimise võimalust või pakette, mis 
erinevad tavapäraste kaubandustingimuste 
kohaselt pakutavatest, eelkõige selle 
tagamiseks, et väikese sissetuleku või 
sotsiaalsete erivajadustega isikute puhul ei 
oleks takistatud artikli 4 lõike 1 kohane 
juurdepääs võrgule ja selle kasutamine ega 
artikli 4 lõikes 3 ning artiklites 5, 6 ja 7 
universaalteenuse pakkumise kohustuse 
hulka arvatud ja määratud ettevõtjate poolt
osutatavate teenuste kasutamine.
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3. Peale sätete, mille kohaselt määratud 
ettevõtjad peavad pakkuma eritariifi 
valimise võimalust või järgima 
hinnalagesid või geograafilisi keskmisi või 
muid samalaadseid skeeme, võivad
liikmesriigid tagada toetuse pakkumise 
tarbijatele, kellel on väike sissetulek, puue 
või sotsiaalsed erivajadused.

3. Peale sätete, mille kohaselt määratud 
ettevõtjad peavad pakkuma eritariifi 
valimise võimalust või järgima 
hinnalagesid või geograafilisi keskmisi või 
muid samalaadseid skeeme, tagavad
liikmesriigid toetuse pakkumise tarbijatele, 
kellel on väike sissetulek, puue või 
sotsiaalsed erivajadused.

Or. en

Selgitus

Universaalteenuse direktiivi artikkel 7 komisjoni ettepanekuga muudetud kujul kohustab 
liikmesriike vastu võtma erimeetmeid puuetega kasutajate jaoks. Käesoleva 
muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada samasugune tulemus.

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) meede, mida sideühendust pakkuvad 
ja/või teenuseid osutavad ettevõtjad võivad 
võtta turvaintsidentide, terviklikkuse 
rikkumise või turvaohtude puhul.

h) meede, mida sideühendust pakkuvad 
ja/või teenuseid osutavad ettevõtjad peavad 
võtma abonentide isikuandmete 
konfidentsiaalsuse tagamiseks, ja meede, 
mida nad võivad võtta turvaintsidentide, 
terviklikkuse rikkumise või turvaohtude 
puhul.

Or. en

Selgitus

Äärmiselt oluline on tagada abonentide isikuandmete kõrgetasemeline kaitse. 
Mittekohustuslikud meetmed ei ole selle eesmärgi saavutamiseks piisavad. *
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 21 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riikide reguleerivad asutused toetavad 
teabe jagamist, et lõppkasutajad ja tarbijad 
saaksid interaktiivsete juhendite või 
samalaadsete vahendite abil iseseisvalt 
hinnata eri kasutusmudelite kulusid. 
Liikmesriigid tagavad, et kui turul sellised 
juhendid või vahendid puuduvad, teevad 
riikide reguleerivad asutused need 
kättesaadavaks. Kolmandatel isikutel on 
õigus kasutada elektroonilisi sidevõrke 
ja/või -teenuseid pakkuvate ettevõtjate 
avaldatud tariife tasuta, selleks et sellised 
interaktiivseid juhendeid või samalaadseid 
vahendeid müüa või need kättesaadavaks 
teha.

3. Riikide reguleerivad asutused toetavad 
teabe jagamist, et lõppkasutajad ja tarbijad 
saaksid interaktiivsete juhendite või 
samalaadsete vahendite abil iseseisvalt 
hinnata eri kasutusmudelite kulusid.  
Liikmesriigid tagavad, et kui turul sellised 
juhendid või vahendid puuduvad, teevad 
riikide reguleerivad asutused need 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Kui juhised või vahendid, mis võimaldavad kasutajatel iseseisvalt kulusid hinnata, ei ole turul 
kättesaadavad, peab raportöör vastuoluliseks näha ette nende avaldamine riiklike 
reguleerivate asutuste poolt (eeldatavalt tasuta), samal ajal lubades kolmandatel isikutel 
niisuguseid juhiseid või vahendeid müüa. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 16
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikli 28 lõike 1 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide reguleerivatel asutustel on 
võimalik tõkestada igal üksikul juhul 
juurdepääs numbritele või teenustele, kui 
see on õigustatud pettuse või väärkasutuse 

Riikide reguleerivatel asutustel on 
võimalik tõkestada igal üksikul juhul 
juurdepääs numbritele või teenustele, kui 
see on õigustatud pettuse või väärkasutuse 
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tõttu. tõttu. Liikmesriigid tagavad, et otsus 
tõkestada juurdepääs teatavatele 
numbritele või teenustele võidakse 
allutada kohtulikule läbivaatusele.

Or. en

Selgitus

Riiklike reguleerivate asutuste otsuseid, eriti kui need piiravad ettevõtete juurdepääsu 
turupositsioonidele, peaks alati olema võimalik allutada kohtulikule läbivaatusele. 
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