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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas . Uus 

tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 

õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 

kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 

päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 

viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste 

piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul 

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2015)0627); 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 

alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0392/2015), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2016. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 8. aprilli 2016. aasta arvamust2, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, kultuuri- 

ja hariduskomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi 

(A8-0000/2016), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Siseturg kujutab endast muu hulgas 

teenuste ja isikute vabal liikumisel 

põhinevat ilma sisepiirideta ala ning 

seetõttu on vaja ette näha, et tarbijad 

(1) Veebisisuteenuste 

kaasaskantavuse tagamine tarbijatele 

nende poolt eelnevalt elukohaliikmesriigis 

seaduslikult omandatud veebisisuteenuste 

                                                 
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
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saaksid kasutada muusika, mängude, 

filmide ja spordisündmuste taolisele sisule 

juurdepääsu võimaldavaid 

veebisisuteenuseid mitte ainult oma 

elukohaliikmesriigis, vaid ka siis, kui nad 

viibivad ajutiselt mõnes muus liidu 

liikmesriigis. See tähendab, et tuleks 

kaotada tõkked, mis takistavad piiriülest 

juurdepääsu sellistele veebisisuteenustele 

ja nende kasutamist. 

puhul on siseturu tõrgeteta toimimise 

seisukohast otsustavalt tähtis. Siseturg 

kujutab endast muu hulgas teenuste ja 

isikute vabal liikumisel põhinevat ilma 

sisepiirideta ala ning seetõttu on vaja ette 

näha, et tarbijad saaksid kasutada muusika, 

mängude, filmide ja spordisündmuste 

taolisele sisule juurdepääsu võimaldavaid 

veebisisuteenuseid mitte ainult oma 

elukohaliikmesriigis, vaid ka siis, kui nad 

viibivad ajutiselt mõnes muus liidu 

liikmesriigis, vaba aja veetmise, töö või 

õpingute eesmärgil. See tähendab, et 

tuleks kaotada tõkked, mis takistavad 

juurdepääsu sellistele veebisisuteenustele 

ja nende kasutamist piiriüleselt, eriti 

valdkondades, kus sisu kaasaskantavus ei 

ole veel eriti levinud. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Tehnika areng on toonud kaasa 

kaasaskantavate seadmete, nagu 

tahvelarvutite ja nutitelefonide massilise 

leviku ja lihtsustanud veebisisuteenuste 

kasutamist veelgi, sest tarbijatel on 

juurdepääs sellistele teenustele olenemata 

oma asukohast. Kiiresti kasvab ka tarbijate 

nõudlus sisule ja innovatiivsetele 

veebiteenustele juurdepääsu järele mitte 

ainult oma koduriigis, vaid ka siis, kui nad 

viibivad ajutiselt mõnes muus liidu 

liikmesriigis. 

(2) Tehnika areng on toonud kaasa 

kaasaskantavate seadmete, nagu 

tahvelarvutite ja nutitelefonide massilise 

leviku ja lihtsustanud veebisisuteenuste 

kasutamist veelgi, sest tarbijatel on 

juurdepääs sellistele teenustele olenemata 

oma asukohast. Kiiresti kasvab ka tarbijate 

nõudlus pääseda ligi sisule ja 

innovatiivsetele internetiteenustele. Neid 

uusi tarbimisviise tuleks hõlbustada 

meetmete abil, mis lihtsustavad 

veebisisuteenustele juurdepääsu tellijate 

jaoks, kui nad viibivad ajutiselt mõnes 

muus liidu liikmesriigis. Mõiste „ajutine 

viibimine“ peaks olema proportsionaalne 

käesoleva määruse eesmärgiga, milleks 

on veebisisuteenuste kaasaskantavuse 

pakkumine tellijatele, kes viibivad ajutiselt 

mõnes muus liidu liikmesriigis ja 
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pöörduvad regulaarselt tagasi oma 

elukohaliikmesriiki. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Tarbijad sõlmivad 

teenusepakkujatega üha enam 

veebisisuteenuste lepinguid. Ajutiselt muus 

liikmesriigis viibides ei ole tarbijatel sageli 

siiski juurdepääsu veebisisuteenustele, 

mille õigused nad on oma koduriigis 

omandanud, ning nad ei saa neid kasutada. 

(3) Tarbijad sõlmivad 

teenusepakkujatega üha enam 

veebisisuteenuste lepinguid. Ajutiselt muus 

liikmesriigis viibides ei ole tarbijatel sageli 

siiski juurdepääsu veebisisuteenustele, 

mille õigused nad on oma 

elukohaliikmesriigis omandanud, ning nad 

ei saa neid kasutada. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Selliste teenuste pakkumist ajutiselt 

teises liikmesriigis viibivatele tarbijatele 

pärsivad mitmed tõkked. Teatavad 

veebiteenused sisaldavad sisu, näiteks 

muusikat, mänge või filme, mis on liidu 

õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või 

sellega kaasnevate õigustega. Eeskätt 

tulenevad veebisisuteenuste piiriülese 

kaasaskantavuse takistused sellest, et 

autoriõiguse ja/või sellega kaasnevate 

õigustega kaitstud sisu (nt 

audiovisuaalteoste) edastamise õiguste 

litsentsid on sageli territoriaalsed, aga 

samavõrd pärssiv on asjaolu, et 

veebisisuteenuste pakkujad võivad 

(4) Selliste teenuste pakkumist ajutiselt 

teises liikmesriigis viibivatele tarbijatele 

pärsivad mitmed tõkked. Teatavad 

veebiteenused sisaldavad sisu, näiteks 

muusikat, mänge või filme, mis on liidu 

õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või 

sellega kaasnevate õigustega. Praegu on 

veebisisuteenuste piiriülese 

kaasaskantavusega kaasnevad probleemid 

valdkonniti erinevad: muusikasektoris on 

hakatud neid probleeme lahendama ja 

võetud kasutusele multiterritoriaalsed või 

üleeuroopalised litsentsid, kohaldades 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2014/26/EL1a, kuid 
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otsustada pakkuda oma teenust ainult 

konkreetsetel turgudel. 

audiovisuaalsektoris on valdav 

territoriaalsete ainulitsentside mudel ja 

seal esineb raskusi kaasaskantavuse 

põhimõttega kohandumisega. Käesolev 

määrus peaks võimaldama kõrvaldada 

kõik kaasaskantavusega kohandumise 

probleemid kõigis asjaomastes sektorites, 

kahjustamata seejuures liidus 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate 

õigustega tagatud kõrgetasemelist kaitset. 

 __________________ 

 1aEuroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2014/26/EL, 26. veebruar 2014, 

autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate 

õiguste kollektiivse teostamise ning 

muusikateose internetis kasutamise 

õiguse multiterritoriaalse litsentsimise 

kohta siseturul (ELT L 84, 20.3.2014, lk 

72). 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Sama kehtib ka muu sisu, näiteks 

spordisündmuste kohta, mis ei ole liidu 

õiguse kohaselt autoriõiguse ja/või sellega 

kaasnevate õigustega kaitstud, kuid mis 

võib olla kaitstud autoriõiguse, sellega 

kaasnevate õiguste või muude spetsiifiliste 

õigusnormidega riigisisese õiguse alusel; 

lisaks on sellised sündmused sageli 

korraldajate poolt litsentsitud või pakuvad 

veebiteenuste pakkujad neid 

territoriaalsetel alustel. Sellise sisu 

edastamine ringhäälinguorganisatsioonide 

poolt on kaitstud autoriõigusega 

kaasnevate õigustega, mis on liidu tasandil 

ühtlustatud. Lisaks hõlmab sellise sisu 

edastamine sageli autoriõigusega kaitstud 

komponente, näiteks muusikat, alguse ja 

(5) Sama kehtib ka muu sisu, näiteks 

spordisündmuste kohta, mis ei ole liidu 

õiguse kohaselt autoriõiguse ja/või sellega 

kaasnevate õigustega kaitstud, kuid mis 

võib olla kaitstud autoriõiguse, sellega 

kaasnevate õiguste või muude spetsiifiliste 

õigusnormidega riigisisese õiguse alusel; 

lisaks on sellised sündmused sageli 

korraldajate poolt litsentsitud või pakuvad 

veebiteenuste pakkujad neid 

territoriaalsetel alustel. Sellise sisu 

edastamine ringhäälinguorganisatsioonide 

poolt on kaitstud autoriõigusega 

kaasnevate õigustega, mis on liidu tasandil 

ühtlustatud. Lisaks hõlmab sellise sisu 

edastamine sageli autoriõigusega kaitstud 

komponente, näiteks muusikat, alguse ja 
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lõpu videoklippe või graafilist disaini. 

Ühiskonna jaoks oluliste sündmuste või 

üldsusele suurt huvi pakkuvate sündmuste 

lühiuudiste edastamise teatavad aspektid 

on ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 2010/13/EL. 

Direktiivi 2010/13/EL tähenduses 

hõlmavad audiovisuaalmeedia teenused 

teenuseid, mis pakuvad juurdepääsu 

sellisele sisule nagu spordisündmused, 

uudised või aktuaalsed sündmused. 

lõpu videoklippe või graafilist disaini. 

Ühiskonna jaoks oluliste sündmuste või 

üldsusele suurt huvi pakkuvate sündmuste 

lühiuudiste edastamise teatavad aspektid 

on ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 2010/13/EL22. 

Direktiivi 2010/13/EL tähenduses 

hõlmavad audiovisuaalmeedia teenused 

teenuseid, mis pakuvad juurdepääsu 

sellisele sisule nagu spordisündmused, 

uudised või aktuaalsed sündmused. 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 

167 on sätestatud, et liit võtab 

aluslepingute kohaselt tegutsedes arvesse 

erinevaid kultuuriaspekte. Euroopa Liidu 

lepingu artiklist 3 tulenevalt peaks arvesse 

võtma ka kultuurilise mitmekesisuse 

austamist, mis on UNESCO kultuuri 

väljendusvormide mitmekesisuse kaitset ja 

edendamist käsitleva 2005. aasta 

konventsiooni üks eesmärke. 

__________________ __________________ 

22 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 1–24., ELT L 95, 

15.4.2010, lk 1. 

22 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 1–24., ELT L 95, 

15.4.2010, lk 1. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Seepärast turustatakse 

veebisisuteenuseid üha enam paketina, 

milles autoriõigusega ja/või sellega 

kaasnevate õigustega kaitsmata sisu ei ole 

autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate 

õigustega kaitstud sisust lahutatav ilma 

(6) Seepärast turustatakse 

veebisisuteenuseid üha enam paketina, 

milles autoriõigusega ja/või sellega 

kaasnevate õigustega kaitsmata sisu ei ole 

autoriõigusega ja/või sellega kaasnevate 

õigustega kaitstud sisust lahutatav ilma 
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tarbijale pakutava teenuse väärtust 

märkimisväärselt vähendamata. Eriti kehtib 

see sellise kvaliteetsisu puhul nagu 

spordisündmused või muud tarbijatele 

suurt huvi pakkuvad sündmused. Et 

teenusepakkujad saaksid pakkuda 

tarbijatele täielikku juurdepääsu oma 

veebisisuteenustele, on hädavajalik, et 

käesolev määrus hõlmaks ka sellist 

veebisisuteenuste kasutatavat sisu ja et ta 

kehtiks seega ka audiovisuaalmeedia 

teenuste suhtes direktiivi 2010/13/EL 

tähenduses ja 

ringhäälinguorganisatsioonide edastuste 

suhtes tervikuna. 

tarbijale pakutava teenuse väärtust 

märkimisväärselt vähendamata. Eriti kehtib 

see sellise kvaliteetsisu puhul nagu 

spordisündmused või muud tarbijatele 

suurt huvi pakkuvad sündmused. Et 

teenusepakkujad saaksid pakkuda 

tarbijatele täielikku juurdepääsu oma 

veebisisuteenustele, kui tarbijad viibivad 

ajutiselt liikmesriigis, mis ei ole nende 

elukohaliikmesriik, on hädavajalik, et 

käesolev määrus hõlmaks ka sellist 

veebisisuteenuste kasutatavat sisu ja et ta 

kehtiks seega ka audiovisuaalmeedia 

teenuste suhtes direktiivi 2010/13/EL 

tähenduses ja 

ringhäälinguorganisatsioonide edastuste 

suhtes tervikuna. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Piiriülese kaasaskantavuse 

kontrollitud, reguleeritud ja 

proportsionaalne rakendamine annab 

selle kasutajatele täiendava juurdepääsu 

veebisisuteenustele ja võimaldab ühtlasi 

võidelda nende teenuste ebaseadusliku 

kasutamise vastu. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Teoste ja muu kaitstud materjali (7) Teoste ja muu kaitstud materjali 
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õigused on ühtlustatud muu hulgas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 96/9/EÜ,23 Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2001/29/EÜ,24 Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 2006/115/EÜ25 ja 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2009/24/EÜ26. 

õigused on ühtlustatud muu hulgas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiividega 96/9/EÜ, 2001/29/EÜ, 

2006/115/EÜ, 2009/24/EÜ ja 2014/26/EL. 

__________________ __________________ 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

96/9/EÜ, 11. märts 1996, andmebaaside 

õiguskaitse kohta (EÜT L 077, 27.3.1996, 

lk 20–28). 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

96/9/EÜ, 11. märts 1996, andmebaaside 

õiguskaitse kohta (EÜT L 077, 27.3.1996, 

lk 20–28). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2001/29/EÜ, 22. mai 2001, autoriõiguse ja 

sellega kaasnevate õiguste teatavate 

aspektide ühtlustamise kohta 

infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 

10–19). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2001/29/EÜ, 22. mai 2001, autoriõiguse ja 

sellega kaasnevate õiguste teatavate 

aspektide ühtlustamise kohta 

infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 

10–19). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2006/115/EÜ, 12. detsember 2006, 

rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate 

autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta 

intellektuaalomandi vallas (ELT L 376, 

27.12.2006, lk 28–35). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2006/115/EÜ, 12. detsember 2006, 

rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate 

autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta 

intellektuaalomandi vallas (ELT L 376, 

27.12.2006, lk 28–35). 

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2009/24/EÜ, 23. aprill 2009, 

arvutiprogrammide õiguskaitse kohta (ELT 

L 111, 5.5.2009, lk 16–22). 

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2009/24/EÜ, 23. aprill 2009, 

arvutiprogrammide õiguskaitse kohta (ELT 

L 111, 5.5.2009, lk 16–22). 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Asjaomaste õiguste litsentsi 

omandamine ei pruugi alati võimalik olla, 

seda eriti siis, kui sisuga seotud õiguste 

kohta on sõlmitud ainulitsentsileping. 

Territoriaalse ainuõiguse tagamiseks 

kohustuvad veebisisuteenuste pakkujad 

(10) Asjaomaste õiguste litsentsi 

omandamine ei pruugi alati võimalik olla, 

seda eriti siis, kui sisuga seotud õiguste 

kohta on sõlmitud ainulitsentsileping. 

Territoriaalse ainuõiguse tagamiseks 

kohustuvad veebisisuteenuste pakkujad 
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õiguste omajatega, sh 

ringhäälinguorganisatsioonide või ürituste 

korraldajatega, sõlmitud litsentsilepingutes 

sageli takistama oma tellijate juurdepääsu 

teenusele ja selle kasutamist väljaspool 

territooriumi, mille jaoks on 

teenusepakkujal litsents. Sellised 

teenusepakkujate suhtes kehtestatud 

lepingulised piirangud kohustavad 

teenusepakkujaid võtma meetmeid, 

näiteks keelama juurdepääsu oma 

teenustele väljaspool asjaomast 

territooriumi asuvatelt IP-aadressidelt. 

Seega peitub üks veebisisuteenuste 

piiriülese kaasaskantavuse takistus 

veebiteenuse pakkujate ja nende tellijate 

vahelistes lepingutes, milles kajastuvad 

omakorda nende samade teenuseosutajate 

ja õiguste omajate vaheliste lepingute 

territoriaalse piirangu klauslid. 

õiguste omajatega, sh 

ringhäälinguorganisatsioonide või ürituste 

korraldajatega, sõlmitud litsentsilepingutes 

sageli takistama oma tellijate juurdepääsu 

teenusele ja selle kasutamist väljaspool 

territooriumi, mille jaoks on 

teenusepakkujal litsents. Austades 

territoriaalsuse põhimõtet, mis on 

Euroopa audiovisuaalsektori ja 

filmitööstuse tõrgeteta arenguks ja 

püsivaks rahastamiseks vältimatult 

vajalik, peaks käesolev määrus 

rahuldama nõude saada juurdepääs 
veebisisuteenuste kaasaskantavuse 

kasutamiseks kõigi tellijate jaoks, kes 

viibivad ajutiselt mõnes muus 

liikmesriigis kui nende 

elukohaliikmesriik. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Lisaks leidis kohus liidetud 

kohtuasjades C-403/08 ja C-429/08, 

Football Association Premier League Ltd 

ja teised, EU:C:2011:631, et teatavaid 

teenuste osutamise piiranguid ei saa 

õigustada eesmärgiga kaitsta 

intellektuaalomandi õigusi. 

(11) Lisaks otsustas Euroopa Kohus 

oma 4. oktoobri 2011. aasta otsuses 

satelliitlevi kaudu edastatavate 

spordiürituste otseülekannete kohta, et 

teatavaid teenuste osutamise piiranguid ei 

saa õigustada eesmärgiga kaitsta 

intellektuaalomandi õigusi, kui need 

piirangud lähevad kaugemale sellest, mis 

on mõistlikult vajalik konkreetselt nende 

õiguste kaitseks. 

 _________________ 

 1a Euroopa Kohtu 4. oktoobri 2011. aasta 

otsus liidetud kohtuasjades C-403/08 ja C-

429/08, Football Association Premier 

League Ltd ja teised, 

ECLI:EU:C:2011:631. 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Seega on käesoleva määruse 

eesmärk kohandada õigusraamistikku 

selliselt, et õiguste litsentsimine ei 

takistaks liidus veebisisuteenuste piiriülest 

kaasaskantavust ja et piiriülene 

kaasaskantavus oleks tagatud. 

(12) Seega on käesoleva määruse 

eesmärk kohandada autoriõiguse ja sellega 

kaasnevate õigustega seotud 

õigusraamistikku, et saavutada ühine 

lähenemisviis veebisisuteenuste 

osutamiseks tellijatele, kes viibivad 

ajutiselt muus liikmesriigis kui nende 

elukohaliikmesriik. Piiriülese 

kaasaskantavuse mõistet tuleks käsitleda 

selgelt eraldi piiriülesest juurdepääsust, 

mis ei kuulu ühelgi juhul käesoleva 

määruse kohaldamisalasse. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Käesolevat määrust tuleks 

kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida 

pakutakse rahalise tasu eest. Selliste 

teenuste pakkujatel on võimalik teha 

kindlaks, milline on nende tellijate 

elukohaliikmesriik. Veebisisuteenuse 

kasutamise õigus loetakse rahalise tasu eest 

omandatuks, kui selline rahaline tasu on 

makstud otse veebisisuteenuse pakkujale 

või mõnele muule osapoolele, näiteks 

isikule, kes pakub paketina 

telekommunikatsiooniteenust ja teise 

pakkuja opereeritavat veebisisuteenust. 

(16) Käesolevat määrust tuleks 

kohaldada veebisisuteenuste suhtes, mida 

pakutakse rahalise tasu eest. Selliste 

teenuste pakkujatel on võimalik teha 

kindlaks, milline on nende tellijate 

elukohaliikmesriik. Veebisisuteenuse 

kasutamise õigus loetakse rahalise tasu eest 

omandatuks, kui selline rahaline tasu on 

makstud otse veebisisuteenuse pakkujale 

või mõnele muule osapoolele, näiteks 

isikule, kes pakub paketina 

telekommunikatsiooniteenust ja teise 

pakkuja opereeritavat veebisisuteenust. 

Kohustusliku tasu maksmine avalike 

ringhäälinguteenuste eest ei tohi 
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võimaldada lugeda neid teenuseid 

tasulisteks veebisisuteenusteks. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Tasuta pakutavad 

veebisisuteenused kuuluvad käesoleva 

määruse kohaldamisalasse, kui 

teenusepakkuja teeb kindlaks, milline on 

tema tellijate elukohaliikmesriik. Tasuta 

pakutavad veebisisuteenused, mille 

pakkuja ei tee kindlaks, milline on tema 

tellijate elukohaliikmesriik, peaksid jääma 

käesoleva määruse kohaldamisalast välja, 

sest nende lisamine määruse 

kohaldamisalasse muudaks oluliselt 

selliste teenuste osutamise viisi ja tooks 

kaasa ebaproportsionaalsed kulud. Tellija 

elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks 

tuleks kasutada teavet muude 

elukohaliikmesriigis pakutavate teenuste 

litsentsitasu maksmise kohta, interneti- 

või telefoniühenduse lepingu olemasolu, 

IP-aadressi või muud autentimisvahendit, 

kui need annavad teenusepakkujale 

piisava kindluse tellija elukohaliikmesriigi 

kohta. 

(17) Enamik tasuta pakutavate 

veebisisuteenuste pakkujaid ei tee praegu 

piisava kindlusega kindlaks kasutajate 

elukohaliikmesriiki, kuna nõutud 

kontrollivahendid ei ole üldiselt 

vastavuses selliste teenuste osutamise 

viisiga. Kuid teatavad teenusepakkujad on 

juba võtnud kasutusele piisavalt kindlad 

kasutajate elukohaliikmesriigi 

kindlakstegemise vahendid või kavatsevad 

seda teha. Sellise suundumuse 

soodustamiseks, tarbijate huvides ja 

kahjustamata teenusepakkujaid, kelle 

tehnilised ja rahalised vahendid on 

piiratud, tuleks tasuta pakutavad 

veebisisuteenused arvata käesoleva 

määruse kohaldamisalasse tingimusel, et 

nende pakkujad täidavad tellijate 

elukohaliikmesriigi kindlakstegemise 

nõudeid vastavalt käesoleva määruse 

artiklile 3. Kui teenusepakkujad 

kasutavad nimetatud võimalust, peaksid 

nad täitma samu käesolevas määruses 

sätestatud kohustusi kui tasuliste 

veebisisuteenuste pakkujad. 

Teenusepakkujatel peaks olema võimalus 

näha ette asjakohased vahendid, et 

teavitada kasutajaid ja õiguste omajaid 

ning tagada nende teenuste juurde 

kuuluvate intellektuaalomandi õiguste 

omajate kõrgetasemeline kaitse. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Veebisisuteenuste piiriülese 

kaasaskantavuse tagamiseks tuleb nõuda, et 

veebiteenuse pakkujad võimaldaksid oma 

tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus 

nad viibivad ajutiselt; selleks tuleb neile 

pakkuda juurdepääsu samale sisule, sama 

arvu sama liiki seadmetega, sama arvu 

kasutajate jaoks ja samasuguste 

funktsioonidega nagu need, mida 

pakutakse nende elukohaliikmesriigis. 

Tegemist on siduva kohustusega ja nii ei 

saa osapooled seda välja jätta, sellest 

erandeid teha ega selle mõju muuta. 

Teenusepakkuja mis tahes tegevus, mis 

takistab tellija juurdepääsu teenusele või 

selle kasutamist ajutiselt muus liikmesriigis 

viibimise ajal, näiteks teenuse 

funktsioonide või teenuse osutamise 

kvaliteedi piiramine, tähendaks 

veebisisuteenuste piiriülese 

kaasaskantavuse kohustusest 

kõrvalehoidmist ja oleks seega käesoleva 

määrusega vastuolus. 

(18) Veebisisuteenuste piiriülese 

kaasaskantavuse tagamiseks tuleb nõuda, et 

veebiteenuse pakkujad võimaldaksid oma 

tellijatel kasutada teenust liikmesriigis, kus 

nad viibivad ajutiselt; selleks tuleb neile 

pakkuda juurdepääsu samale sisule, sama 

arvu sama liiki seadmetega, sama arvu 

kasutajate jaoks ja samasuguste 

funktsioonidega nagu need, mida 

pakutakse nende elukohaliikmesriigis. 

Tegemist on siduva kohustusega ja nii ei 

saa osapooled seda välja jätta, sellest 

erandeid teha ega selle mõju muuta. 

Teenusepakkuja mis tahes tegevus, mis 

takistab tellija juurdepääsu teenusele või 

selle kasutamist ajutiselt muus liikmesriigis 

viibimise ajal, näiteks teenuse 

funktsioonide või teenuse osutamise 

kvaliteedi piiramine, tähendaks 

veebisisuteenuste piiriülese 

kaasaskantavuse kohustusest 

kõrvalehoidmist ja oleks seega käesoleva 

määrusega vastuolus. Kuid see säte ei 

tohiks takistada veebisisuteenuste 

pakkujatel jätkata teavitustegevust, et 

võidelda loata veebisisuteenustele 

juurdepääsu või nende kasutamise või 

veebisisuteenustega edastatava sisuga 

seotud intellektuaalomandi õiguste 

rikkumiste vastu. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 



 

PE585.465v01-00 16/35 PR\1098581ET.doc 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Nõue, et veebisisuteenuste 

osutamine tellijatele, kes viibivad ajutiselt 

mõnes muus liikmesriigis kui 

elukohaliikmesriik, toimuks samasuguse 

kvaliteediga kui elukohaliikmesriigis, 

võiks osutuda väga kulukaks 

teenusepakkujate ja sellest tulenevalt 

lõpuks ka tellijate jaoks. Seepärast ei ole 

käesoleva määrusega otstarbekas nõuda, et 

veebisisuteenuse pakkuja võtaks meetmeid, 

et tagada selliste teenuste osutamise 

kvaliteet kõrgemal tasemel kui see, mis on 

kättesaadav tellija valitud kohaliku 

veebijuurdepääsu kaudu ajal, mil tellija 

viibib ajutiselt muus liikmesriigis. Sellistel 

juhtudel ei vastuta teenusepakkuja selle 

eest, kui teenuse osutamise kvaliteet on 

madalam. Kui teenusepakkuja kohustub 

sõnaselgelt tagama teatava teenuse 

osutamise kvaliteedi tellijatele, kes 

viibivad ajutiselt muus liikmesriigis, on 

selline kokkulepe teenusepakkuja jaoks 

siiski siduv. 

(19) Nõue, et veebisisuteenuste 

osutamine tellijatele, kes viibivad ajutiselt 

mõnes muus liikmesriigis kui 

elukohaliikmesriik, toimuks samasuguse 

kvaliteediga kui elukohaliikmesriigis, 

võiks osutuda väga kulukaks 

teenusepakkujate ja sellest tulenevalt 

lõpuks ka tellijate jaoks. Seepärast ei ole 

käesoleva määrusega otstarbekas nõuda, et 

tasulise veebisisuteenuse pakkuja võtaks 

meetmeid, et tagada selliste teenuste 

osutamise kvaliteet kõrgemal tasemel kui 

see, mis on kättesaadav tellija valitud 

kohaliku veebijuurdepääsu kaudu ajal, mil 

tellija viibib ajutiselt muus liikmesriigis. 

Sellistel juhtudel ei vastuta teenusepakkuja 

selle eest, kui teenuse osutamise kvaliteet 

on madalam. Kui teenusepakkuja kohustub 

sõnaselgelt tagama teatava teenuse 

osutamise kvaliteedi tellijatele, kes 

viibivad ajutiselt muus liikmesriigis, on 

selline kokkulepe teenusepakkuja jaoks 

siiski siduv. Teenusepakkujad peaksid 

tagama, et nende tellijad on asjakohaselt 

teavitatud sellest, millised on 

veebisisuteenuste kasutamise tingimused 

muudes liikmesriikides kui tellija 

elukohaliikmesriik, sh sellest, et need 

tingimused võivad nende 

elukohaliikmesriigis kohaldatavatest 

tingimustest erineda. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Tagamaks, et veebisisuteenuste 

pakkujad täidavad oma teenuste piiriülese 

kaasaskantavuse pakkumise kohustust 

(20) Tagamaks, et tasuliste 

veebisisuteenuste pakkujad ja tasuta 

veebisisuteenuste pakkujad, kes soovivad 
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ilma, et peaksid selleks omandama 

asjaomaseid õigusi muus liikmesriigis, 

tuleb sätestada, et teenusepakkujatel, kes 

pakuvad kaasaskantavaid 

veebisisuteenuseid seaduslikult tellija 

elukohaliikmesriigis, on alati õigus 

pakkuda selliseid teenuseid neile tellijatele, 

kui nood viibivad ajutiselt muus 

liikmesriigis. Selle nimel tuleks sätestada, 

et selliste veebisisuteenuste pakkumine, 

juurdepääs neile ja nende kasutamine 

loetakse toimuvaks tellija 

elukohaliikmesriigis. 

kuuluda käesoleva määruse 

kohaldamisalasse, täidavad oma teenuste 

piiriülese kaasaskantavuse pakkumise 

kohustust ilma, et peaksid selleks 

omandama asjaomaseid õigusi muus 

liikmesriigis, tuleb sätestada, et nendel 

teenusepakkujatel on alati õigus pakkuda 

selliseid teenuseid oma tellijatele, kui nood 

viibivad ajutiselt muus liikmesriigis. Selle 

nimel tuleks käesolevas määruses 

sätestada, et selliste veebisisuteenuste 

pakkumine, juurdepääs neile ja nende 

kasutamine loetakse toimuvaks tellija 

elukohaliikmesriigis. Käesoleva määruse 

ja eelkõige õigusliku mehhanismiga, 

millega määratakse kindlaks, et 

veebisisuteenuse pakkumise, sellele 

juurdepääsu ja selle kasutamise 

asukohaks on tellija elukohaliikmesriik, ei 

takistata veebisisuteenuste pakkujatel 

pakkuda oma tellijale, kes viibib ajutiselt 

mõnes muus liikmesriigis, 

veebisisuteenust, mida teenusepakkuja 

pakub seaduslikult selles liikmesriigis. 

Oluline on täpsustada, et seda õiguslikku 

mehhanismi tuleks kohaldada ainult 

veebisisuteenuste kaasaskantavuse 

edendamise eesmärgil 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Teenusepakkujaid ei tohiks pidada 

vastutavaks mis tahes lepinguliste sätete 

rikkumise eest, mis on vastuolus 

kohustusega võimaldada nende tellijatel 

kasutada teenust liikmesriigis, kus nad 

viibivad ajutiselt. Seega ei tohiks 

kohaldada lepingulisi sätteid, mille 

eesmärk on keelata veebisisuteenuste 

piiriülene kaasaskantavus või seda piirata. 

(22) Tasulise veebisisuteenuse 

pakkujaid ei tohiks pidada vastutavaks mis 

tahes lepinguliste sätete rikkumise eest, 

mis on vastuolus kohustusega võimaldada 

nende tellijatel kasutada teenust 

liikmesriigis, kus nad viibivad ajutiselt. 

Seega ei tohiks kohaldada lepingulisi 

sätteid, mille eesmärk on keelata 

veebisisuteenuste piiriülene 
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kaasaskantavus või seda piirata. 

Veebisisuteenuste pakkujatel ja õiguste 

omajatel ei tohiks võimaldada käesoleva 

määruse kohaldamisest kõrvale hoida, 

valides nendevaheliste lepingute suhtes 

kohaldatavaks õiguseks kolmanda riigi 

õiguse. Sama peaks kehtima 

veebisisuteenuste pakkujate ja tellijate 

vaheliste lepingute suhtes. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 a) Käesolevas määruses 

defineeritakse mitmed selle 

kohaldamiseks vajalikud mõisted, 

sealhulgas ka elukohaliikmesriigi mõiste. 

Elukohaliikmesriik tuleks määratleda 

kooskõlas käesoleva määruse 

eesmärkidega ja vajadusega tagada 

määruse ühtne kohaldamine kogu liidus. 

Veebisisuteenuseid käsitlevate praeguste 

ja tulevaste sätete puhul ei peaks otsus 

tagada kaasaskantavus tellijale, kes viibib 

ajutiselt mõnes muus liikmesriigis, tooma 

kaasa lepingulisi erisätteid. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Teenusepakkujad peaksid tagama, 

et nende tellijaid teavitatakse asjakohaselt 

sellest, millised on veebisisuteenuste 

(23) Teenusepakkujad peaksid tagama, 

et nende tellijaid teavitatakse asjakohaselt 

sellest, millised on veebisisuteenuste 
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kasutamise tingimused muudes 

liikmesriikides kui tellija 

elukohaliikmesriik. Määrus võimaldab 

õiguste omajatel siiski nõuda, et 

teenusepakkuja kasutaks tulemuslikke 

vahendeid, et kontrollida, kas 

veebisisuteenust pakutakse kooskõlas 

käesoleva määrusega. Sealjuures on vaja 

tagada, et sellised nõutavad vahendid on 

mõistlikud ega lähe eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

Vajalike tehniliste ja korralduslike 

meetmete hulka võivad kuuluda näiteks 

IP-aadressi juhuslike hetkeväärtuste 

määramine asukoha pideva seire asemel, 

üksikisikutele läbipaistva teabe 

pakkumine selle kohta, milliseid 

meetodeid kontrollimiseks kasutatakse ja 

millised on selle eesmärgid, ning 

asjakohased turvameetmed. Arvestades, et 

kontrollimise jaoks ei ole oluline mitte 

asukoht, vaid see, millises liikmesriigis 
tellija teenust kasutab, ei tuleks sel 

otstarbel koguda ega töödelda täpseid 

asukohaandmeid. Samamoodi ei peaks 

olema vaja tellijat tuvastada, kui tema 

autentimine on pakutava teenuse 

osutamiseks piisav. 

kasutamise tingimused muudes 

liikmesriikides kui tellija 

elukohaliikmesriik. Käesolev määrus peaks 

kohustama teenusepakkujaid, kes 

pakuvad tasulisi veebisisuteenuseid 

tellijatele, kes viibivad ajutiselt muus 

liikmesriigis kui nende 

elukohaliikmesriik, kasutama tõhusaid 

vahendeid oma tellijate 

elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks. 

Teenusepakkujad peaksid võtma aluseks 

tugevate, tõsiste ja vaieldamatute 

kriteeriumide kombinatsiooni. Niisugused 

vahendid peaksid olema mõistlikud ega 

tohiks minna tellija elukohaliikmesriigi 

kindlakstegemise eesmärgi saavutamiseks 

vajalikust kaugemale. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 a) Selleks peaksid veebisisuteenuste 

pakkujad kohaldama käesolevas 

määruses loetletud kontrollikriteeriume. 

Loetelu eesmärk on anda neile 

õiguskindlus selles osas, milliseid 

kontrollikriteeriume kasutada. Seetõttu on 

vaja elukohaliikmesriigi kindlakstegemise 

kriteeriumid kohandada võimalikult 

asjakohaselt vastava veebisisuteenusega. 
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Käesoleva määruse raames ei saa tellija 

deklareerida oma elukohaks mitut 

liikmesriiki. Kui veebisisuteenuste 

pakkujal tekib tellija elukohariigi suhtes 

põhjendatud kahtlusi, peaks tal olema 

õigus teostada pistelist kontrolli või 

paluda tellijal esitada vabatahtlikult 

täiendavat teavet või tõendeid. Juhul kui 

tellija keeldub nendele nõuetele 

vastamast, peaks veebisisuteenuste 

pakkujal olema õigus mitte anda 

juurdepääsu piiriülesele 

kaasaskantavusele. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 b) Kontrollikriteeriumid peaksid 

hõlmama IP-aadressi pistelist kontrolli, 

tingimusel, et selle kontrolli tulemuseks ei 

ole tellija täpne geolokaliseerimine ehk 

tema geograafilise asukoha täpne 

kindlaksmääramine, vaid üksnes 

osutamine juhtudele, kus tellija on 

kasutanud veebisisuteenuseid väljaspool 

oma elukohaliikmesriiki. Selline kontroll 

peab alati vastama Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiividele 95/46/EÜ1a ja 

2002/58/EÜ 1b. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, 

üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, 

lk 31). 

 1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2002/58/EÜ, 12. juuli 2002, 

milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 

ja eraelu puutumatuse kaitset 
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elektroonilise side sektoris (eraelu 

puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev 

direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37). 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas tunnustatud 

põhimõtteid. Sellele vastavalt tuleks 

käesolevat määrust tõlgendada ja 

kohaldada kooskõlas nende õiguste ja 

põhimõtetega, eeskätt õigusega era- ja 

pereelu puutumatusele, õigusega 

isikuandmete kaitsele, sõnavabadusega ja 

ettevõtlusvabadusega. Igasuguse käesoleva 

määruse alusel toimuva isikandmete 

töötlemise puhul peaks austama põhiõigusi, 

sealhulgas õigust era- ja pereelu 

puutumatusele ning õigust isikuandmete 

kaitsele vastavalt Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta artiklitele 7 ja 8; samuti 

peab see olema kooskõlas 

direktiividega 95/46/EÜ2727 ja 

2002/58/EÜ28. Eelkõige peavad 

teenusepakkujad tagama, et igasugune 

käesoleva määruse alusel toimuv 

isikuandmete töötlemine peab olema 

asjakohase eesmärgi saavutamiseks vajalik 

ja proportsionaalne. 

(24) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas tunnustatud 

põhimõtteid. Sellele vastavalt tuleks 

käesolevat määrust tõlgendada ja 

kohaldada kooskõlas nende õiguste ja 

põhimõtetega, eeskätt õigusega era- ja 

pereelu puutumatusele, õigusega 

isikuandmete kaitsele, sõnavabadusega, 

ettevõtlusvabadusega ja õigusega 

omandile, sh intellektuaalomandi 

õigustega. Igasuguse käesoleva määruse 

alusel toimuva isikandmete töötlemise 

puhul peaks austama põhiõigusi, sealhulgas 

õigust era- ja pereelu puutumatusele ning 

õigust isikuandmete kaitsele vastavalt 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta 

artiklitele 7 ja 8; samuti peab see olema 

kooskõlas direktiividega 95/46/EÜ ja 

2002/58/EÜ. Eelkõige peavad 

teenusepakkujad tagama, et igasugune 

käesoleva määruse alusel toimuv 

isikuandmete töötlemine peab olema 

asjakohase eesmärgi saavutamiseks vajalik 

ja proportsionaalne. Vajalikud tehnilised 

ja korralduslikud meetmed võiksid 

hõlmata läbipaistva teabe esitamist 

tellijatele kontrollimeetmete ja kontrolli 

eesmärkide ning vajalike turvameetmete 

kohta. 

__________________  

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, 
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üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, 

lk 31−50). 

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2002/58/EÜ, 12. juuli 2002, 

milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 

ja eraelu puutumatuse kaitset 

elektroonilise side sektoris (eraelu 

puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev 

direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37), 

mida nimetatakse pärast direktiividega 

2006/24/EÜ ja 2009/136/EÜ muutmist e-

privaatsuse direktiiviks. 

 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Lepingud, mille alusel toimub sisu 

litsentsimine, sõlmitakse tavaliselt 

suhteliselt pikaks ajaks. Seepärast ja et 

tagada kõigile liidus elavatele tarbijatele 

võimalus kasutada veebisisuteenuste 

piiriülest kaasaskantavust samal ajal ja 

ilma põhjendamatute viivitusteta, tuleks 

käesolevat määrust kohaldada ka enne 

määruse kohaldamise kuupäeva sõlmitud 

lepingute ja omandatud õiguste suhtes, kui 

need on pärast seda kuupäeva pakutava 

veebisisuteenuse piiriülese 

kaasaskantavuse seisukohast olulised. See 

on vajalik ka selleks, et tagada siseturul 

tegutsevatele teenusepakkujatele võrdsed 

tingimused, et teenusepakkujad, kes 

sõlmisid õiguste omajatega pikaajalised 

lepingud, saaksid pakkuda oma tellijatele 

piiriülest kaasaskantavust sõltumata sellest, 

kas teenusepakkujal on võimalik sellised 

lepingud uuesti läbi rääkida. Lisaks peaks 

selline säte tagama, et kui teenusepakkujad 

teevad oma teenuste piiriülese 

(26) Lepingud, mille alusel toimub sisu 

litsentsimine, sõlmitakse tavaliselt 

suhteliselt pikaks ajaks. Seepärast ja et 

tagada kõigile liidus elavatele tarbijatele 

võimalus kasutada veebisisuteenuste 

piiriülest kaasaskantavust samal ajal ja 

ilma põhjendamatute viivitusteta, tuleks 

käesolevat määrust kohaldada ka enne 

määruse kohaldamise kuupäeva sõlmitud 

lepingute ja omandatud õiguste suhtes, kui 

need on pärast seda kuupäeva pakutava 

veebisisuteenuse piiriülese 

kaasaskantavuse seisukohast olulised. See 

on vajalik ka selleks, et tagada siseturul 

tegutsevatele teenusepakkujatele võrdsed 

tingimused, et teenusepakkujad, kes 

sõlmisid õiguste omajatega pikaajalised 

lepingud, saaksid pakkuda oma tellijatele 

piiriülest kaasaskantavust sõltumata sellest, 

kas teenusepakkujal on võimalik sellised 

lepingud uuesti läbi rääkida. Lisaks peaks 

selline säte tagama, et kui teenusepakkujad 

teevad oma teenuste piiriülese 
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kaasaskantavuse jaoks vajalikud 

ettevalmistused, saaksid nad pakkuda 

sellist kaasaskantavust kogu oma veebisisu 

puhul. Ja lõpuks peaks see andma õiguste 

omajatele võimaluse, et nad ei pea oma 

kehtivaid litsentsilepinguid uuesti läbi 

rääkima, et teenusepakkujad saaksid 

pakkuda piiriülest kaasaskantavust. 

kaasaskantavuse jaoks vajalikud 

ettevalmistused, saaksid nad pakkuda 

sellist kaasaskantavust kogu oma veebisisu 

puhul. Ja lõpuks peaks see andma õiguste 

omajatele võimaluse, et nad ei pea oma 

kehtivaid litsentsilepinguid uuesti läbi 

rääkima, et teenusepakkujad saaksid 

pakkuda piiriülest kaasaskantavust. 

Muudatused pakettidena pakutavate 

veebisisuteenuste (elektroonilise side 

teenus ja veebisisuteenus) kasutamise 

tingimustes, mis on tingitud käesoleva 

määruse kriteeriumitega kohandamisest, 

ei peaks andma tellijale õigust leping 

lõpetada. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (29 a) Liit peab täitma kohustusi, mis 

tulenevad autoriõigust ja sellega 

kaasnevaid õigusi kaitsvatest 

rahvusvahelistest lepingutest, eelkõige 

Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse 

konventsioonist, mis allkirjastati 9. 

septembril 1886 ja mida muudeti viimati 

28. septembril 1979, samuti WIPO 

autoriõiguse lepingust (WCT) ja WIPO 

esituste ja fonogrammide lepingust 

(WPPT), mis võeti vastu 20. detsembril 

1996 Genfis. Käesoleva määruse artiklis 4 

määratletud õiguslikku fiktsiooni tuleks 

seega kohaldada ainult konkreetsel 

kaasaskantavusega seotud juhul. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine 

lähenemisviis tagamaks, et 

veebisisuteenuste tellijatel liidus on 

juurdepääs sellistele teenustele ja et nad 

saavad neid kasutada, kui nad viibivad 

ajutiselt muus liikmesriigis. 

Käesoleva määrusega kehtestatakse liidus 

ühine lähenemisviis tagamaks, et 

veebisisuteenuste tellijatel oma 

elukohaliikmesriigis on juurdepääs 

sellistele teenustele ja et nad saavad neid 

kasutada, kui nad viibivad ajutiselt muus 

liikmesriigis, tingimusel et sellele eelneb 

tõhus autentimine ja tellija 

elukohaliikmesriigi kindlakstegemine. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) „elukohaliikmesriik” – liikmesriik, 

kus tellija tavaliselt elab; 

(c) „elukohaliikmesriik” – liikmesriik, 

kus tellija tavaliselt ja tegelikult elab ja 

kuhu ta regulaarselt naaseb; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) „ajutine viibimine” – tellija 

viibimine mõnes muus liikmesriigis kui 

tema elukohaliikmesriik; 

(d) „ajutine viibimine” – tellija 

lühiajaline viibimine mõnes muus 

liikmesriigis kui tema elukohaliikmesriik; 

Or. fr 



 

PR\1098581ET.doc 25/35 PE585.465v01-00 

 ET 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt e – alapunkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) „veebisisuteenus” – Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklites 56 ja 57 

määratletud teenus, mida teenusepakkuja 

pakub elukohaliikmesriigis veebis 

seaduslikult ja kaasaskantavuse põhimõttel 

ning mis on audiovisuaalmeedia teenus 

direktiivi 2010/13/EL tähenduses või 

teenus, mida iseloomustab peamiselt 

juurdepääsu pakkumine teostele, muule 

materjalile või 

ringhäälinguorganisatsioonide ülekannetele 

või nende kasutamine, kas lineaarselt või 

tellimispõhiselt;  

(e) „veebisisuteenus” – Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklites 56 ja 57 

määratletud teenus, mida teenusepakkuja 

pakub tellijale tema elukohaliikmesriigis 

veebis seaduslikult ja kaasaskantavuse 

põhimõttel ning mis on 

audiovisuaalmeedia teenus direktiivi 

2010/13/EL tähenduses või teenus, mida 

iseloomustab peamiselt juurdepääsu 

pakkumine teostele, muule materjalile või 

ringhäälinguorganisatsioonide ülekannetele 

või nende kasutamine, kas lineaarselt või 

tellimispõhiselt, ning mida pakutakse 

tellijale kokkulepitud tingimustel; 

mida pakutakse tellijale kokkulepitud 

tingimustel kas 

 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt e – alapunkt 2 – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) tasuta, eeldusel et teenusepakkuja 

teeb kindlaks, milline on tellija 

elukohaliikmesriik. 

(2) tasuta, tingimusel et 

teenusepakkuja on otsustanud kasutusele 

võtta vahendid tellija elukohaliikmesriigi 

kindlakstegemiseks kooskõlas artiklitega 3 

a ja 3 b; 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Veebisisuteenuse pakkuja 

võimaldab ajutiselt liikmesriigis viibival 

tellijal pääseda juurde veebisisuteenusele ja 

seda kasutada. 

1. Tasulise veebisisuteenuse pakkuja 

võimaldab ajutiselt liikmesriigis viibival 

tellijal pääseda juurde veebisisuteenusele ja 

seda kasutada. 

Or. fr 

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 

parandada.) 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Veebisisuteenuse pakkuja teavitab 

tellijat lõike 1 kohaselt pakutava 

veebisisuteenuse osutamise kvaliteedist. 

3. Veebisisuteenuse pakkuja teavitab 

tellijat oma internetisaidil lõike 1 kohaselt 

pakutava veebisisuteenuse osutamise 

kvaliteedi võimalikest erinevustest. 

Or. fr 

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 

parandada.) 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Veebisisuteenuse pakkuja ei tohi 

piirata teenuste kaasaskantavust, nagu 

osutatud artikli 3 lõikes 1, teatavate 

konkreetsete tehnoloogiate või 
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seadmetega. 

Or. fr 

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 

parandada.) 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. Käesoleva määruse raames ei tohiks 

kohaldada lepingulisi sätteid, mille 

eesmärk on keelata veebisisuteenuste 

piiriülene kaasaskantavus või seda 

piirata. 

Or. fr 

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 

parandada.) 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 3 a 

 Tasuta veebisisuteenuste piiriülene 

kaasaskantavus  

 1.  Tasuta veebisisuteenuse pakkuja 

võib valida, et võimaldab kasutajatele, kes 

viibivad ajutiselt muus liikmesriigis kui 

nende elukohaliikmesriik, juurdepääsu 

sellele veebisisuteenusele ja selle 

kasutamise, tingimusel et ta täidab artikli 

3 b kohaseid tehnilisi nõudeid, mis on 

seotud kasutajate elukohaliikmesriigi 

kindlakstegemisega. 
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 2.  Kui tasuta veebisisuteenuse 

pakkuja valib, et pakub teenust kooskõlas 

lõikega 1, teavitab ta sellest enne 

tegelikku teenuse pakkumist kasutajaid ja 

õiguste omajaid. 

 3.  Kui tasuta veebisisuteenuse 

pakkuja valib, et pakub veebisisuteenust 

kooskõlas lõikega 1, kohaldatakse tema 

suhtes käesolevat määrust. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 3 b 

 Kontrollivahendid 

 1.  Tasuliste veebisisuteenuste 

pakkujad ja tasuta veebisisuteenuste 

pakkujad, kes on valinud, et pakuvad 

teenust kooskõlas artikliga 3 a, kasutavad 

tõhusaid kontrollivahendeid, et teha 

kindlaks tellijate elukohariik. Need 

vahendid peavad olema mõistlikud ega 

tohi minna eesmärgi saavutamiseks 

vajalikust kaugemale. 

 2.  Selleks et täita lõikes 1 sätestatud 

kohustust, kasutab veebisisuteenuste 

pakkuja kahe kriteeriumi kombinatsiooni 

järgmiste kontrollikriteeriumide hulgast: 

 a)  ID-kaart, elektrooniline ID-kaart 

või mõni muu kehtiv dokument, mis 

tõestab tellija elukohaliikmesriiki; 

 b)  pangaandmed, nagu tellija 

pangakonto, krediitkaart või deebetkaart 

tema elukohariigis; 

 c)  digimuunduri või sarnase seadme, 

mida tellija kasutab asjaomasele 

veebisisuteenusele juurdepääsuks, 

paigaldamise asukoht; 
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 d)  interneti- või telefoniühenduse 

kasutamiseks sõlmitud leping või 

samaväärne leping, mis seob tellija 

liikmesriigiga; 

 e)  litsentsitasu, mida tellija maksab 

muude liikmesriigis pakutavate teenuste, 

näiteks avalik-õigusliku 

ringhäälinguteenuse eest, 

 f)  IP-aadressi perioodiline 

kontrollimine või liikmesriigi 

kindlakstegemine muude 

geolokaliseerimise vahenditega; 

 g)  tõend kohalike maksude maksmise 

kohta, kui see teave on avalik. 

 h)  muu kontrollikriteerium, mis 

tagab samaväärse turvalisuse taseme kui 

eespool loetletud kriteeriumid ning mille 

kasutamise osas on eelnevalt 

veebisisuteenuste pakkuja ja õiguste 

omajate vahel kokku lepitud, tingimusel et 

see ei muuda küsitavaks kehtivat lepingut. 

 3.  Veebisisuteenuste pakkujal on 

õigus paluda tellijal esitada vabatahtlikult 

elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks 

vajalik teave. Kui tellija otsustab mitte 

esitada veebisisuteenuste pakkujale tema 

poolt palutud teavet elukohaliikmesriigi 

kindlakstegemiseks, on teenuste pakkujal 

õigus talle mitte võimaldada artikli 3 

lõikes 1 ette nähtud veebisisuteenuste 

kaasaskantavust seni, kuni tal ei ole 

võimalik kontrollida tellija 

elukohaliikmesriiki artikli 3 b lõikes 2 

loetletud kriteeriumide abil. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 3 lõike 1 kohane veebisisuteenuse Artikli 3 lõike 1 kohane veebisisuteenuse 
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pakkumine tellijale, juurdepääs sellele 

teenusele ja teenuse kasutamine tellija 

poolt loetakse toimuvaks ainult 

elukohaliikmesriigis, seda ka direktiivi 

96/9/EÜ, direktiivi 2001/29/EÜ, direktiivi 

2006/115/EÜ, direktiivi 2009/24/ ja 

direktiivi 2010/13/EL kohaldamisel. 

pakkumine tellijale, kes viibib ajutiselt 

mõnes muus liikmesriigis kui tema 

elukohaliikmesriik, juurdepääs sellele 

teenusele ja teenuse kasutamine tellija 

poolt loetakse ainult käesoleva määruse 

kohaldamise eesmärkidel toimuvaks 

ainult elukohaliikmesriigis. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Mis tahes lepingulised sätted, kaasa 

arvatud ühelt poolt autoriõiguse ja sellega 

kaasnevate õiguste omajate ning mis tahes 

muude, veebisisuteenuste sisu kasutamise 

jaoks vajalike õiguste omajate ja teiselt 

poolt teenusepakkujate, aga ka 

teenusepakkujate ja tellijate vahelised 

lepingulised sätted, mis on vastuolus artikli 

3 lõigetega 1 ja 4, jäetakse kohaldamata. 

1. Mis tahes lepingulised sätted, sh 

õiguste omajate ja veebisisuteenuste 

õiguste omajate ja veebisisuteenuste 

pakkujate, aga ka teenusepakkujate ja 

tellijate vahelised lepingulised sätted, mis 

on vastuolus artikli 3 lõikega 1 ning 

artiklitega 3 a ja 4, jäetakse kohaldamata. 

Or. fr 

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 

parandada.) 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Olenemata lõikest 1 võivad 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

omajad või mis tahes muude, 

veebisisuteenuste sisuga seotud õiguste 

omajad nõuda, et teenusepakkuja 

kasutaks tulemuslikke vahendeid 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 

sõltumata õigusest, mida kohaldatakse 

lepingute suhtes, mis on sõlmitud 

veebisisuteenuste pakkujate ja 

autoriõiguste ja sellega kaasnevate 

õiguste omajate või veebisisuteenustele 



 

PR\1098581ET.doc 31/35 PE585.465v01-00 

 ET 

kontrollimaks, et veebisisuteenust 

pakutakse kooskõlas artikli 3 lõikega 1, 

eeldusel et nõutavad vahendid on 

mõistlikud ega lähe nende eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

juurdepääsu või nende kasutamisega 

seotud õiguste omajatega, või õigusest, 

mida kohaldatakse veebisisuteenuste 

pakkujate ja tellijate vahel sõlmitud 

lepingute suhtes. 

Or. fr 

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 

parandada.) 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määruse raames toimuv 

isikuandmete töötlemine, kaasa arvatud 

artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrollimise 

jaoks vajalik isikuandmete töötlemine peab 

olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ ja 

direktiiviga 2002/58/EÜ. 

Käesoleva määruse raames toimuv 

isikuandmete töötlemine, kaasa arvatud 

artiklis 3 b osutatud kontrollimise jaoks 

vajalik isikuandmete töötlemine peab 

olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ ja 

direktiiviga 2002/58/EÜ. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevat määrust kohaldatakse ka enne 

määruse kohaldamise kuupäeva sõlmitud 

lepingute ja omandatud õiguste suhtes, kui 

need on olulised artikli 3 kohase 

veebisisuteenuse pakkumise, sellele 

juurdepääsu või selle kasutamise jaoks 

pärast nimetatud kuupäeva. 

Käesolevat määrust kohaldatakse ka enne 

määruse kohaldamise kuupäeva sõlmitud 

lepingute ja omandatud õiguste suhtes, kui 

need on olulised artiklite 3 ja 3 a kohase 

veebisisuteenuse pakkumise, sellele 

juurdepääsu või selle kasutamise jaoks 

pärast nimetatud kuupäeva. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8)  Käesolevat määrust kohaldatakse 

alates [kuupäev: 6 kuud pärast 

avaldamiskuupäeva]. 

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse 

alates ... [12 kuud pärast käesoleva 

määruse avaldamiskuupäeva]. 

Or. fr 

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 

parandada.) 
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SELETUSKIRI 

Komisjoni ettepaneku eesmärk on määratleda veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus ja 

seda reguleerida, et võimaldada tarbijatel, kes on tellinud oma elukohariigis seaduslikult 

omandatud veebisisuteenused, neid teenuseid kasutada ka siis, kui nad viibivad ajutiselt 

mõnes muus liikmesriigis. 

 

Ettepanekus on nähtud ette veebisisuteenuste pakkuja kohustus tagada oma tellijale 

veebisisuteenuste kaasaskantavus õigusliku fiktsiooni alusel. Tänu õigusliku fiktsiooni 

põhimõttele ei kahjusta veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus territoriaalsuse põhimõtet 

ega mõjuta autoriõiguse eeskirju teistes liikmesriikides. 

 

Määrus peab olema proportsionaalne veebisisuteenuste turu tegeliku olukorraga ja nende 

teenuste võimalike kasutajate arvuga, kes moodustavad ligikaudu 5,7 % ELi tarbijatest1.  

 

Raportöör on seisukohal, et tarbijate juurdepääs veebisisuteenuste piiriülesele 

kaasaskantavusele edendab siseturu tõrgeteta toimimist, kuna siseturg põhineb just teenuste ja 

inimeste vabal liikumisel. 

 

Raportöör rõhutab siiski, et määruse eesmärk on edendada Euroopa kultuurilist 

mitmekesisust, ja seetõttu ei tohi määrus kuidagi ohtu seada Euroopa audiovisuaalsektori ja 

filmitööstuse püsivat rahastamist, mis põhineb peamiselt õiguste territoriaalsusel. Sellega 

seoses eristatakse määruses selgelt veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust ja piiriülest 

juurdepääsu veebisisuteenustele, ning määrust ei tohiks üldse käsitada etapina piiriülese 

juurdepääsu suunas. 

 

 

Kohaldamisala 

 

Raportöör rõhutab asjaolu, et tegemist on konkreetselt veebisisuteenustega, mida pakutakse 

seaduslikult elukohaliikmesriigis. 

 

Ta jagab komisjoni seisukohta, et tellija muus kui elukohaliikmesriigis viibimine ei tohiks 

olla piiratud kindla päevade arvuga. Raportöör on seisukohal, et käesoleva määrusega ei 

tohiks tarbija jaoks seada liiga koormavaid tingimusi. Määruse kohaldamine peab olema 

lihtne, kui soovitakse, et see tooks kasu võimalikult paljudele eurooplastele, kes liidus lühema 

või pikema aja vältel ühest liikmesriigist teise liiguvad, kas vaba aja veetmise, töö või 

õpingute eesmärgil.  

 

Seevastu on raportöör seisukohal, et määruse teksti kõige olulisem osa on seotud elukohariigi 

kindlakstegemisega tõhusate ja kindlate vahenditega, nii selleks, et vältida määruse sätetest 

kõrvalehoidmist, kui ka selleks, et tagada püsiva sideme olemasolu tellija ja tema 

elukohaliikmesriigi vahel.  

 

                                                 
1 Mõjuhinnang (SWD(2015)270) komisjoni ettepaneku kohta (võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul ((COM(2015)627)), lk 17. 
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Raportöör pooldab tasuta pakutavate veebisisuteenuste pakkujate väljajätmist määruse 

kohaldamisalast, kuna ta on seisukohal, et praegu ei tee enamik selliseid teenusepakkujaid 

oma kasutajate elukohariiki kindlaks absoluutse kindlusega, nagu on vajalik käesoleva 

määruse sätete täitmiseks. 

 

Sellegipoolest on ta arvamusel, et tasuta pakutavate veebisisuteenuste pakkujatele tuleks anda 

võimalus olla kaasatud määruse kohaldamisalasse, tingimusel et nad võtavad kõik vajalikud 

meetmed, et teha kindlaks oma kasutajate elukohaliikmesriik vastavalt artiklile 3. 

 

 

Mõisted 

 

Määruse eelnõu põhineb kahel peamisel mõistel, mis tuleks määratleda: elukohaliikmesriik ja 

ajutine viibimine. 

 

Elukohaliikmesriigi määratlus on äärmiselt oluline säte. Elukohaliikmesriigi all mõistab 

raportöör liikmesriiki, kus tellija tavaliselt ja tegelikult elab ja kuhu ta regulaarselt naaseb. 

 

Ajutine viibimine väljaspool elukohaliikmesriiki kuulub õigusliku fiktsiooni alla. Tegemist on 

ajutise viibimisega väljaspool elukohaliikmesriiki kas isiklikel, töistel või õpingutega seotud 

põhjustel. 

 

 

Elukohaliikmesriigi kindlakstegemine 

 

Tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemise kriteeriumid tuleb kanda poolavatud loetellu. 

  

See kompromiss on mitmeti positiivne, kuna võimaldab tagada õiguste omajatele piisava 

õiguskindluse, kuid laseb samas teenusepakkujatel valida kontrollikriteeriumid, mis vastavad 

kõige paremini nende turule, tingimusel et need annavad samaväärse turvalisuse nagu loetellu 

kantud kriteeriumid. 

 

Selline lahendus võimaldab ka loetelu tulevikus kohandada võimalike uuendustega 

kontrollikriteeriumide valdkonnas. 

 

Raportöör peab ühtlasi vajalikuks, et pärast seda, kui tellija elukohaliikmesriik on lepingu 

sõlmimisel kindlaks tehtud, võib teenusepakkuja kontrollida pisteliselt tellija IP-aadressi, et 

teha kindlaks veebisisuteenuste korduva kasutamise juhtude esinemine muus liikmesriigis kui 

tellija elukohaliikmesriik. 

 

 

 

Määruse kohaldamine 

 

Komisjoni ettepanekus esitatud määruse tagasiulatuv kohaldamine lepingute suhtes, mis on 

sõlmitud enne määruse kohaldamise kuupäeva, on raportööri meelest sobilik. 

 

Seevastu elukohaliikmesriigi kindlakstegemise ja tellijate liikumise konkreetse kontrollimise 

meetmete kasutuselevõtt, millele kaasaskantavus toetub, võtab tõenäoliselt rohkem aega kui 
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kuus kuud, nagu ka enne määruse kohaldamist sõlmitud lepingute kohandamine. Seetõttu teeb 

raportöör ettepaneku hakata määrust kohaldama 12 kuu pärast. 

 

 


